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Rozdział 1.

Wstęp

Poniżej przedstawione zostały wyniki badania Diagnoza społeczno-gospodarcza miasta Kielce

 

Szanowni Państwo,

miasto Kielce rozpoczęło prace nad diagnozą społeczno-gospodarczą, stanowiącą przygotowanie do
opracowania nowej Strategii rozwoju.

W duchu idei smart city, wdrażanej przez Kielce, chcemy poznać Państwa opinie na temat problemów
naszego miasta, jakości życia i co najważniejsze oczekiwań w zakresie przyszłych, planowanych kierunków
rozwoju.

Dlatego zapraszamy Państwa do poświecenia swojego czasu (ok. 20-25 minut) i wypełnienia ankiety, co
pozwoli nam jeszcze bardziej uspołecznić proces budowania diagnozy społeczno-gospodarczej, a w
konsekwencji także Strategii.

Ankieta będzie dostępna do 29 lutego 2020 roku.

 

Z góry Państwu dziękujemy za zainteresowanie i poświęcony czas!

 

 

1. Płeć?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

kobieta
51.04%

345

mężczyzna
48.96%

331

W sumie: 676 wypełnień



2. Wiek?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

poniżej 18 lat
1.04%

7

18-24 lata
4.29%

29

25-44 lata
63.91%

432

45-64 lata
27.96%

189

65 i więcej lat
2.81%

19

W sumie: 676 wypełnień

3. Wykształcenie?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

podstawowe
0.74%

5

gimnazjalne
0.59%

4

zasadnicze zawodowe
0.59%

4

średnie
10.80%

73

wyższe
87.28%

590

W sumie: 676 wypełnień



4. Aktywność zawodowa?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

uczeń
1.18%

8

student
3.40%

23

osoba zajmująca się
gospodarstwem domowym (np.
wychowująca dzieci, opiekun osób
niesamodzielnych)

0.89% 6

osoba pracująca
79.59%

538

osoba bezrobotna
1.92%

13

osoba prowadząca działalność
gospodarczą na własny rachunek

10.36%
70

emeryt/rencista
2.66%

18

W sumie: 676 wypełnień



5. Miejsce zamieszkania?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

miasto Kielce
77.51%

524

gmina Chęciny
1.48%

10

gmina Chmielnik
1.63%

11

gmina Daleszyce
2.81%

19

gmina Górno
3.70%

25

gmina Masłów
1.63%

11

gmina Miedziana Góra
1.33%

9

gmina Morawica
1.63%

11

gmina Piekoszów
0.89%

6

gmina Sitkówka Nowiny
0.30%

2

gmina Strawczyn
0.30%

2

gmina Zagnańsk
0.89%

6

nie mieszkam na terenie miasta Kielce, ale często tu bywam
2.81%

19

nie mieszkam na terenie miasta Kielce, ale tu pracuję
2.66%

18



Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

nie mieszkam na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
ale często tu bywam

0.44%
3

nie mieszkam na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
ale tu pracuję

0%
0

W sumie: 676 wypełnień



6. Jak długo mieszka Pani/Pan w Kielcach?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

poniżej roku
0.76%

4

1-5 lat
3.44%

18

6-10 lat
4.58%

24

powyżej 10 lat
91.22%

478

W sumie: 524 wypełnień

7. Jak długo mieszka Pani/Pan na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

poniżej roku
0%

0

1-5 lat
1.79%

2

6-10 lat
5.36%

6

powyżej 10 lat
92.86%

104

W sumie: 112 wypełnień

8. Jak Pani/Pan ocenia poziom życia w mieście Kielce?
Proszę ocenić jakość życia w skali 5 punktowej (przesuwając suwak), gdzie 1 oznacza niską jakość życia, a 5 oznacza bardzo wysoką
jakość życia

Lewa strona skali Średnia pozycja suwaka (1 — 5) Prawa strona skali

1- niska jakość życia
2.72

5 - bardzo wysoka jakość życia

W sumie: 561 wypełnień



9. Jak Pani/Pan ocenia realizację Strategii rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

nie znam tego dokumentu
54.01%

303

bardzo dobrze
0.89%

5

dobrze
18.72%

105

źle
21.03%

118

bardzo źle
5.35%

30

W sumie: 561 wypełnień

10. Jak Pani/Pan ocenia poziom życia na terenie Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego?
Proszę ocenić jakość życia w skali 5 punktowej (przesuwając suwak), gdzie 1 oznacza niską jakość życia, a 5 oznacza bardzo wysoką
jakość życia

Lewa strona skali Średnia pozycja suwaka (1 — 5) Prawa strona skali

1 - niska jakość życia
2.92

5 - bardzo wysoka jakość życia

W sumie: 115 wypełnień



11. Jak Pani/Pan ocenia realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

nie znam tego dokumentu
48.70%

56

bardzo dobrze
0%

0

dobrze
33.91%

39

źle
11.30%

13

bardzo źle
3.48%

4

nie wiem, nie interesuje mnie to
4.35%

5

W sumie: 115 wypełnień

12. Jak Pani/Pan ocenia poziom współpracy miasta Kielce z gminami w ramach
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

bardzo dobrze
1.63%

11

dobrze
32.84%

222

źle
29.14%

197

bardzo źle
4.59%

31

nie wiem, nie interesuje mnie to
31.80%

215

W sumie: 676 wypełnień



13. Jak Pani/Pan ocenia obecną sytuację materialną swoją/swojej rodziny?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

żyjemy bardzo biednie – wystarcza
nam tylko na najtańsze rzeczy

1.63%
11

żyjemy skromnie – musimy bardzo
uważać żeby zaspokoić te
naprawdę podstawowe potrzeby

7.69%
52

żyjemy przeciętnie – zaspokajamy
codzienne potrzeby, ale musimy
dobrze zaplanować i mocno
oszczędzać na poważniejsze
zakupy

59.32%
401

żyjemy dość dobrze – możemy
sobie pozwolić praktycznie na
większość rzeczy bez zbędnych
wyrzeczeń

29.88% 202

żyjemy dostatnio – nic nas nie
ogranicza w wydatkach

1.48%
10

W sumie: 676 wypełnień



14. Który rodzaj aktywności zawodowej jest dla Pani/Pana najbardziej atrakcyjny
w mieście Kielce i Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym?
Proszę wskazać maksymalnie 2

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

praca zawodowa na etacie w
podmiotach sektora publicznego

49.41%
334

praca zawodowa (z wyłączeniem
wolontariatu) w organizacjach
społecznych

5.18%
35

praca zawodowa na etacie w
sektorze małych i średnich
przedsiębiorstw

25.89%
175

praca zawodowa na etacie w
sektorze dużych przedsiębiorstw

34.47%
233

praca na umowy cywilno-prawne
(np. zlecenie, dzieło)

6.66%
45

prowadzenie własnej działalności
gospodarczej

25.89%
175

kontrakty menadżerskie
11.24%

76

W sumie: 676 wypełnień



15. Jak ocenia Pani/Pan usługi publiczne z zakresu edukacji i zdrowia w mieście
Kielce?
Można udzielić w wierszu maksymalnie 2 odpowiedzi (jednej dotyczącej oceny usług i jednej dotyczącej ostatnich 5 lat)

nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata…

dostępność do miejsc w żłobkach i
przedszkolach

poziom oferty edukacyjnej na
poziomie szkolnictwa

podstawowego i średniego

jakość szkolnictwa wyższego dostęp do usług zdrowotnych w
ramach NFZ

możliwość korzystania z usług
zdrowotnych w placówkach

prywatnych

0%

50%

100%



W sumie: 675 wypełnień

Odpowiedź nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze
w ostatnich 5
latach nastąpiła
poprawa

w ostatnich 5
latach nastąpiło
pogorszenie

w ostatnich 5
latach nie
nastąpiły zmiany

dostępność do miejsc w
żłobkach i przedszkolach

36.64% (244) 7.66% (51) 20.42% (136) 27.78% (185) 2.10% (14) 15.17% (101) 3.15% (21) 9.61% (64)

poziom oferty edukacyjnej
na poziomie szkolnictwa
podstawowego i średniego

17.22% (115) 2.40% (16) 16.32% (109) 51.95% (347) 7.19% (48) 6.59% (44) 10.78% (72) 12.13% (81)

jakość szkolnictwa wyższego 8.12% (54) 7.07% (47) 24.96% (166) 44.36% (295) 8.27% (55) 17.44% (116) 9.62% (64) 7.67% (51)

dostęp do usług
zdrowotnych w ramach NFZ

4.17% (28) 30.55% (205) 44.41% (298) 16.39% (110) 1.64% (11) 4.17% (28) 13.56% (91) 12.52% (84)

możliwość korzystania z
usług zdrowotnych w
placówkach prywatnych

9.24% (62) 1.34% (9) 14.31% (96) 56.63% (380) 14.75% (99) 14.31% (96) 1.64% (11) 10.43% (70)



16. Pani/Pana opinia na temat usług związanych z edukacją i zdrowiem
pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 173 wypełnień

Lista odpowiedzi

Obniżający się poziom szkolnictwa wyższego, utrudniony dostęp do specjalistów w ramach NFZ, długi czas oczekiwania na wizytę,
wysokie koszty wizyt prywatnych.

zbyt długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty

zdrowie - mała liczba specjalistów wysokiej klasy, mało ośrodków wysokowyspecjalizowanych do diagnozowania chorób, szkoły
niski poziom nauczania jęz. obcych, matematyka niski poziom przekazywanej wiedzy

Kierunki kształcenia niedostosowane do realiów rynkowych, niski poziom kształcenia, przestarzałe informacje.

Najłatwiej jest dostać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ale wszyscy zasłaniają się kontraktem, a zatem limit przyjętych
pacjentów, a wizyty domowe tylko w wyznaczone dni i godziny (niestety choroba ich nie respektuje). Do specjalisty i na zabiegi
rehabilitacyjne czeka się miesiącami.

Reforma szkolnictwa wprowadzona przez rząd PIS doprowadziła do upadku prestiżu nauczyciela, chaosu organizacyjnego i
przepełnienia klas, co w połączeniu z trudną sytuacją �nansową samorządów zapewne obniży poziom kształcenia. W Kielcach
nakładają się na to wieloletnie zaniedbania w nakładach na remonty i sprzęt, a że obecnie nie ma raczej szans na dodatkowe
środki w tym obszarze, co źle wróży edukacji w Kielcach. Fatalnie wyglądają perspektywy zdrowotne, na co nakłada się tak
demogra�a personelu szpitalnego jak i starzenie się populacji miasta i regionu. Widać za to poprawę w ofercie szkół wyższych, w
ostatnich latach, zwłaszcza na UJK (kierunki medyczne czy prawo)

Problem z otrzymaniem miejsca w placówce szkolnictwa średniego oceniam jako dość poważny. Szkoły średnie i wyższe w
Kielcach nie mają w swojej ofercie propozycji dostosowanych do wymagań współczesnego świata, rozwoju technologii
informatycznych, potrzeb przemysłu i rozwoju osobistego młodych ludzi

Brakuje prywatnej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie jak to ma miejsce w dużych aglomeracjach. Poziom jakości pakietu
LuxMedu w Warszawie to zupełnie inna bajka niż pakiet LuxMedu w Kielcach, który jest wykonywany w oparciu o umowy
partnerskie (brak jednostek własnych). Jeśli chodzi o edukację to bardzo dużo szkół w Kielcach wciąż posiada salkę gimnastyczną
a nie halę sportową z prawdziwego zdarzenia ale poprawia się jakość boisk zewnętrznych.

Usługi zdrowotne w ramach NFZ - koszmarnie odległe terminy, w placówkach prywatnych bardzo wysokie ceny.

UJK dobrze się rozwija. Należy podnosić poziom kształcenia aby ta uczelbia mogła konkurować z lepszymi uniwersytetami w kraju.
Należy dbać aby kierunki kształcenia odpowiadały zapotrzebowaniom rynku pracy. Kielecki rynek pracy jesyt za wchłonąć
wchłonąć wielu absolwentów. Stąd emugracja do większych miast za pracą i lepszą placą. Sam jestem tegi przykladem -
wyjechałem do Katowic.

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 1



17. Jak ocenia Pani/Pan usługi publiczne związane z kulturą i spędzaniem wolnego
czasu w mieście Kielce?
Można udzielić w wierszu maksymalnie 2 odpowiedzi (jednej dotyczącej oceny usług i jednej dotyczącej ostatnich 5 lat)

nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata…

jakość oferty
gastronomicznej

imprezy sportowe w
mieście

dostępność placów zabaw i
siłowni zewnętrznych

dostępność obiektów
sportowych i rekreacyjnych

poziom i dostępność oferty
kulturalnej

walory turystyczno-
krajobrazowe

0%

25%

50%

75%

100%



W sumie: 675 wypełnień

Odpowiedź nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze
w ostatnich 5
latach nastąpiła
poprawa

w ostatnich 5
latach nastąpiło
pogorszenie

w ostatnich 5
latach nie
nastąpiły zmiany

jakość oferty
gastronomicznej

2.53% (17) 1.79% (12) 10.71% (72) 59.08% (397) 18.60% (125) 37.20% (250) 2.83% (19) 6.55% (44)

imprezy sportowe w
mieście

12.26% (82) 2.54% (17) 15.99% (107) 53.21% (356) 12.11% (81) 14.65% (98) 4.48% (30) 13.90% (93)

dostępność placów zabaw i
siłowni zewnętrznych

9.27% (62) 3.59% (24) 19.28% (129) 50.22% (336) 11.21% (75) 32.59% (218) 2.09% (14) 5.23% (35)

dostępność obiektów
sportowych i rekreacyjnych

8.21% (55) 2.99% (20) 26.12% (175) 50.75% (340) 8.06% (54) 17.91% (120) 1.94% (13) 14.63% (98)

poziom i dostępność oferty
kulturalnej

3.13% (21) 6.85% (46) 25.60% (172) 50.00% (336) 10.71% (72) 16.37% (110) 3.57% (24) 14.88% (100)

walory turystyczno-
krajobrazowe

1.34% (9) 1.63% (11) 8.02% (54) 43.83% (295) 41.31% (278) 18.42% (124) 2.97% (20) 11.89% (80)



18. Pani/Pana opinia na temat usług związanych z kulturą i spędzaniem wolnego
czasu
pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 158 wypełnień

Lista odpowiedzi

Kielce nie zasługują na zaszu�adkowanie jako miasto festiwali discopolowych. Brak pomusłu na promocję kultury z wyższej półki.

Niski poziom tzw. "wysokiej kultury - jakiś czas temu byłem na przedstawieniu w Tetrze Stefana Żeromskiego na którym aktorowi
który się obnażył, wysmarowano przyrodzenie budyniem. Myślałem, że pomyliłem Teatr z domem uciech dla panów.

Imprez kulturalnych i to zróżnicowanych w mieście jest sporo. Czasami barierą są ceny biletów. Pytanie, co zrobić, aby
mieszkańcy w ogóle chcieli brać w nich udział.

Pojawiły się co prawda nowe oferty - jak Ogród Botaniczny, ale (choćby raporty ROT pokazujące, że Kielce nie mają ani jednej
atrakcji wśród najczęściej odwiedzanych w regionie) pokazują, że w porównaniu z innymi gminami i województwami nie jest
dobrze

Centrum miasta wieczorami mało ożywione, nieatrakcyjne, zdominowane przez młodzież szkolną. Z dziedziny sportu wyróżnia się
piłka ręczna. Jest to sport, który wyróżnia Kielce w kraju i w Europie, a sukcesy drużyny PGE Vive Kielce wpływają pozytywnie na
poczucie dumy, przynależności mieszkańców (także byłych mieszkańców).

Powinno się rozbudować ofertę kulturalną i rozrywkową, otworzyć ciekawe miejsca po godz.18, żeby miasto nie pustoszało, ale
rozwijala sie oferta scen kabaretowych, parku rozrywki, scen muzycznych, tanecznych, kin na otwartej przestrzeni,

Kielce jak na miasteczko prowincjonalne oferuje zróżnicowaną ofertę kulturalną i wysoki poziom oferty sportowej.

Miłe jest kontynuowanie Dni Kielc, jednak można by celować w produkty i artystów wyższej jakości. Wiele instytucji zachęca do
wyjścia i integracji różnorodnymi wystawami i warsztatami. Pałacyk Zielińskiego ma wspaniałą przestrzeń koncertową, KCK się
rozwija, Pałac Biskupów łączy nowe trendy ze starszymi, podobnie jak Wzgórze Zamkowe ma bogatą ofertę dla wszystkich grup
wiekowych, a Muzeum Zabawek kusi dorosłych nostalgią, a dzieci przyciąga tematyką, Geopark pokazuje przemiany terenu,
Kadzielnia ma nowe jaskinie. Warto wziąć gości spoza Kielc na spacer.

Gminy oscienne radzą sobie bardzo dobrze. Same Kielce nie mają nic do zaproponowania. Nawet transport publiczny do atrakcji
w pobliżu Kielc kuleje

Jedyne gdzie mozna wyjsc to rynek. Brak imprez dla mlodych ludzi, rekraacyjnych miejsc. Nie ma gdzie spedzac wolnego czasu.

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 2



19. Jak ocenia Pani/Pan usługi i działania z zakresu gospodarki i innowacji w
mieście Kielce?
Można udzielić w wierszu maksymalnie 2 odpowiedzi (jednej dotyczącej oceny usług i jednej dotyczącej ostatnich 5 lat)

nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata…
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W sumie: 674 wypełnień

Odpowiedź nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze
w ostatnich 5
latach nastąpiła
poprawa

w ostatnich 5
latach nastąpiło
pogorszenie

w ostatnich 5
latach nie
nastąpiły zmiany

tworzenie warunków dla
rozwoju lokalnych �rm

15.99% (107) 23.32% (156) 45.44% (304) 11.81% (79) 1.20% (8) 5.83% (39) 9.42% (63) 15.10% (101)

dostęp do nowoczesnych
technologii i innowacyjnych
rozwiązań

17.46% (117) 20.00% (134) 42.99% (288) 17.31% (116) 1.04% (7) 8.36% (56) 3.13% (21) 15.22% (102)

dostęp do przestrzeni pracy
wspólnej (coworking)

35.09% (233) 16.57% (110) 32.08% (213) 14.46% (96) 0.75% (5) 6.78% (45) 1.51% (10) 12.35% (82)

dostępność
wykwali�kowanych
pracowników

15.55% (104) 14.65% (98) 40.51% (271) 24.51% (164) 2.99% (20) 3.89% (26) 11.81% (79) 11.06% (74)

dostępność terenów
przeznaczonych pod
inwestycje

27.59% (184) 15.14% (101) 34.03% (227) 20.84% (139) 1.20% (8) 5.55% (37) 3.00% (20) 14.69% (98)

dostęp do atrakcyjnych
miejsc pracy na rynku
lokalnym

6.72% (45) 45.07% (302) 40.45% (271) 7.46% (50) 0.30% (2) 3.13% (21) 8.96% (60) 14.48% (97)

dostęp do praktyk
zawodowych i staży
gwarantujących miejsca
pracy

20.21% (135) 27.84% (186) 35.18% (235) 14.67% (98) 1.80% (12) 2.99% (20) 5.54% (37) 12.72% (85)

warunki dla łączenia życia
zawodowego i rodzinnego

11.77% (79) 18.48% (124) 37.41% (251) 29.21% (196) 2.53% (17) 4.32% (29) 5.22% (35) 14.75% (99)



20. Pani/Pana opinia na temat gospodarki i innowacji
pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 118 wypełnień

Lista odpowiedzi

Zupełny brak pomysłów i wspólnej wizji rozwoju dla całego obszaru.

ceny do jakości to przepaść,

Jaka innowacja ? Gospodarki w tym mieście nie ma.

Wciąż trudno znaleźć w mieście pracę. Większość moich znajomych pracuje za najniższą krajową lub wciąż szukają pracy.

Władze Kielc - tak za poprzedniego ani za obecnego prezydenta NIE ROBIĄ NIC (realnego) w sprawie poprawy warunków dla
przedsiębiorców i innowacji. Mając najmniej terenów inwestycyjnych wśród miast wojewódzkich nie robimy nic, by zwiększyć ten
obszar. Nie mamy wyznaczonych głównych branż na których ma się opierać rozwój miasta, więc władze miasta nie wiedzą nawet
w jakim kierunku iść. Z działań progospodarczych można uznać tylko pojawienie się Rady Biznesu przy prezydencie, ale jest to
ciało czysto fasadowe...

rynek pracy słabo rozwinięty, mało specjalistów, mało prestiżowych �rm, niskie zarobki, dominacja �rm usługowo-handlowych
oraz sektora publicznego

Gospodarka w mieście potrzebuje dostępu do nowych technologii i rozwiązań, zapraszani gości z różnych krajów,
przedsiębiorców, seminariów otwartych i prezentacji nowych innowacyjnych rozwiązań np. Z zakresu ochrony zdrowia, urządzeń
diagnostycznych, leczenia np.cukrzycy, sensory, zegarki, aparatura do diagnostyki, tomograf nowej generacji, bezinwazyjne
techniki leczenia laserem np. Kamieni nerkowych, itp

Społeczeństwo Kielc się starzeje i nie jest otwarte na nowe idee. Trudno się przebić z czymś nowym czy wprowadzić zmiany.
Wśród pracodawców często PRL mentalnie nie minął.

Kielce nie mają nic do zaoferowania inwestorom. Zamiast przerobić tereny po niezaistniałym lotnisku to nie wiadomo na co
czekają.

Dramat. Naprawdę wielu Kielczan chciałoby zostać, pracować i rozwijać się w swoim mieście, ale niestety jest to praktycznie
niemożliwe. Dla "zwyczajnych" ludzi, tj. nie posiadających w rodzinie przedsiębiorstwa praca na etacie w Kielcach to porażka.
Niestety pomimo świetnego położenia geogra�cznego miasta, drogi ekspresowej i wykształconego społeczeństwa w Kielcach nie
ma gdzie znaleźć jakościowej pracy. Poza �rmami p. Sołowowa, Kolporterem, Da�, Echo Investment, nie ma gdzie znaleźć pracy
na wysokim poziomie. Dodatkowo zarobki w Kielcach są niższe niż w okolicznych dużych miastach, a w porównaniu z Warszawą,
która leży raptem 180 km od Kielc jest przepaść. Kielce potrzebują rozwiniętego sektora usług biznesowych, żeby absolwenci
szkół wyższych mieli gdzie pracować i by mogli się rozwijać u siebie, a dodatkowo przyciągnęło by to osoby z innych cześci kraju.

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 3



21. Jak ocenia Pani/Pan usługi publiczne związane z infrastrukturą w mieście
Kielce?
Można udzielić w wierszu maksymalnie 2 odpowiedzi (jednej dotyczącej oceny usług i jednej dotyczącej ostatnich 5 lat)

nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata…

poziom rozwoju
infrastruktury wodno-
ściekowej i gazowej

skuteczne gospodarowanie
 odpadami

dostępność (w tym cenowa)
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dostępność kolejowa
miasta Kielce

infrastruktura cyfrowa
(publiczny dostęp do sieci

szerokopasmowego
internetu)

0%

50%

100%



W sumie: 674 wypełnień

Odpowiedź nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze
w ostatnich 5
latach nastąpiła
poprawa

w ostatnich 5
latach nastąpiło
pogorszenie

w ostatnich 5
latach nie
nastąpiły zmiany

poziom rozwoju
infrastruktury wodno-
ściekowej i gazowej

16.96% (114) 6.25% (42) 20.54% (138) 50.00% (336) 4.91% (33) 15.63% (105) 2.08% (14) 10.57% (71)

skuteczne gospodarowanie
odpadami

13.49% (90) 11.99% (80) 30.13% (201) 39.28% (262) 2.70% (18) 12.74% (85) 4.50% (30) 10.64% (71)

dostępność (w tym cenowa)
mieszkań w mieście Kielce

8.79% (59) 24.89% (167) 32.79% (220) 27.42% (184) 3.73% (25) 7.90% (53) 15.35% (103) 7.60% (51)

dostępność transportowa
(możliwości dojazdu do
innych głównych miast w
Polsce)

4.50% (30) 11.09% (74) 34.03% (227) 42.13% (281) 5.25% (35) 19.49% (130) 5.70% (38) 9.30% (62)

dostępność kolejowa miasta
Kielce

9.66% (65) 23.33% (157) 34.77% (234) 29.12% (196) 1.49% (10) 4.46% (30) 13.22% (89) 12.33% (83)

infrastruktura cyfrowa
(publiczny dostęp do sieci
szerokopasmowego
internetu)

14.46% (97) 6.56% (44) 21.31% (143) 46.05% (309) 8.49% (57) 21.76% (146) 0.45% (3) 8.05% (54)



22. Pani/Pana opinia na temat infrastruktury
pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 128 wypełnień

Lista odpowiedzi

Brak strategii rozwoju transportu publicznego, brak kolei podmiejskiej. Niedostosowanie do potrzeb ludności.

coraz lepiej ale jakość i estetyka wykonania (paskudne ekrany przy ul. Krakowskiej, przystanki na ul. Żytniej nie pasują
architektonicznie do istniejących pawilonów, ogólnie miasto mogłoby być bardziej zadbane, posprzątane

zaniedbane tereny peryferyjne - przy głównej ulicy -E7 a gorzej jak wieś a

Wyjazd z media expert na armii krajowej porażka

Kolej nie istnieje. Zastanawiam się jak to możliwe, że w XXI w. pociąg z Kielc do Warszawy jedzie godzinę dłużej niż samochód ?

Dalej nie ma dobrego dojazdu do kolejowego do Warszawy, Lublina i Łodzi

brak autostrady, brak szybkich kolei, brak lotniska, słabe połączenia kolejowe, drogowe, niepełna obwodnica miasta,
skomplikowane rozwiązania komunikacyjne w mieście (rozbudowane/poziomowe skrzyżowania utrudniające ruch pieszo-
rowerowy).

Są niestety w Kielcach miejsca zapomniane, bez gospodarki ściekowej, z wybijającymi szambami, pokrywane odcinki ścieżek
rowerowych, należy zadbać o istniejącą infrastrukturę ściekowa, kanały, ich drożność, czyszczenie i remonty dróg, których
odwodnien nie posiadają i zamieniają się w rzeki,

Nadal bardzo dużo brakuje jeśli chodzi o ilość dróg ekspresowych w regionie (praktycznie jedynie S7 w regionie jest ukończona)
ale z tym problemem borykają się inne miasta a niezbędnych dróg jest na 200-300 lat byleby pieniądze były. Już teraz powinno się
myśleć o S73, S78, DK42 w standardzie drogi GP i oczywiście powinna zacząć być realizowana S74 ale to wszystko nie zależy od
samorządu lokalnego tylko szczebla centralnego. Jeśli chodzi o kolej to jest zapóźniona o 300 lat i w całej Polsce jest z tym
problem. Z każdym rokiem jest też coraz mniej środków na inwestycje lokalne. Ogólnie jest lepiej niż było 10-20 lat temu ale to
nadal kropla w morzu potrzeb.

Poznań, Wrocław mają problem z bezpośrednim dojazdem do Kielc. Miasta, które jest węzłem między Warszawą a Krakowem.
Dlaczego?

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 4



23. Jak ocenia Pani/Pan jakość podróżowania komunikacją publiczną w mieście
Kielce?

bardzo źle raczej źle przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze

cz
ęs

to
tliw

oś
ć k

urso
w…

cz
as

 ja
zd

y

tło
k w

 śr
odka

ch
 ko

m…

punktu
aln

oś
ć

moż
liw

oś
ć d

ojaz
du p…

wen
tyl

ac
ja,

 ogrz
ew

a…

nowocz
es

ny t
ab

or

ku
ltu

ra 
oso

bist
a k

ier
…

dobra 
info

rm
ac

ja 
i o

z…

bez
piec

ze
ńs

tw
o

dopas
owan

ie 
do potr…

ce
ny b

ile
tó

w
0%

50%

100%



W sumie: 676 wypełnień

Odpowiedź bardzo źle raczej źle przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze Średnia

częstotliwość kursowania
10.21% (69) 15.38% (104) 40.98% (277) 30.33% (205) 3.11% (21) 3.01

czas jazdy
5.47% (37) 11.69% (79) 42.90% (290) 36.09% (244) 3.85% (26) 3.21

tłok w środkach komunikacji
7.69% (52) 13.46% (91) 53.99% (365) 22.49% (152) 2.37% (16) 2.98

punktualność
7.69% (52) 14.50% (98) 35.06% (237) 38.31% (259) 4.44% (30) 3.17

możliwość dojazdu prawie
wszędzie

14.20% (96) 19.82% (134) 35.50% (240) 27.51% (186) 2.96% (20) 2.85

wentylacja, ogrzewanie,
klimatyzacja

11.39% (77) 18.49% (125) 38.46% (260) 27.37% (185) 4.29% (29) 2.95

nowoczesny tabor
4.14% (28) 11.24% (76) 37.13% (251) 39.20% (265) 8.28% (56) 3.36

kultura osobista kierowców
5.77% (39) 11.98% (81) 34.76% (235) 40.09% (271) 7.40% (50) 3.31

dobra informacja i
oznaczenia

2.22% (15) 8.88% (60) 30.03% (203) 48.96% (331) 9.91% (67) 3.55

bezpieczeństwo
1.78% (12) 5.03% (34) 33.73% (228) 51.92% (351) 7.54% (51) 3.58

dopasowanie do potrzeb
ludzi niepełnosprawnych i
starszych

3.85% (26) 9.17% (62) 38.61% (261) 40.38% (273) 7.99% (54) 3.39

ceny biletów
10.21% (69) 17.46% (118) 42.01% (284) 26.18% (177) 4.14% (28) 2.97



24. Jak ocenia Pani/Pan usługi publiczne i działania z zakresu środowiska i
przestrzenni (w tym bezpieczeństwa) w mieście Kielce?
Można udzielić w wierszu maksymalnie 2 odpowiedzi (jednej dotyczącej oceny usług i jednej dotyczącej ostatnich 5 lat)

nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata…

działania na rzecz
ochrony przyrody

tworzenie
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obszarów zielonych w
przestrzeni miasta

reagowanie na zjawiska
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itp.)
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poziom świadomości

ekologicznej

zagospodarowanie
przestrzeni w mieście 

(w tym pokrycie
miejscowymi planami

zagospodarowania
przestrzennego)

stopień rewitalizacji
terenu miasta
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W sumie: 673 wypełnień

Odpowiedź nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze
w ostatnich 5
latach nastąpiła
poprawa

w ostatnich 5
latach nastąpiło
pogorszenie

w ostatnich 5
latach nie
nastąpiły zmiany

działania na rzecz ochrony
przyrody

19.25% (129) 17.76% (119) 31.04% (208) 26.87% (180) 1.49% (10) 10.45% (70) 9.85% (66) 11.19% (75)

tworzenie
ogólnodostępnych obszarów
zielonych w przestrzeni
miasta

6.12% (41) 26.72% (179) 35.22% (236) 26.27% (176) 2.99% (20) 7.91% (53) 11.49% (77) 12.99% (87)

reagowanie na zjawiska
ekstremalne (fale upałów,
ulewne deszcze,
podtopienia itp.)

15.03% (101) 12.65% (85) 33.04% (222) 34.97% (235) 1.93% (13) 8.33% (56) 3.42% (23) 14.58% (98)

działania na rzecz
zwiększania bezpieczeństwa
publicznego i ekologicznego

17.41% (117) 14.88% (100) 36.31% (244) 26.34% (177) 1.64% (11) 9.23% (62) 3.42% (23) 15.92% (107)

edukacja ekologiczna i
poziom świadomości
ekologicznej

12.52% (84) 18.18% (122) 34.58% (232) 28.46% (191) 3.73% (25) 14.01% (94) 2.83% (19) 11.77% (79)

zagospodarowanie
przestrzeni w mieście (w
tym pokrycie miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego)

22.14% (149) 22.73% (153) 33.58% (226) 17.98% (121) 1.34% (9) 6.84% (46) 6.24% (42) 12.48% (84)

stopień rewitalizacji terenu
miasta

13.22% (89) 17.53% (118) 32.39% (218) 30.76% (207) 2.67% (18) 12.04% (81) 4.31% (29) 12.93% (87)



25. Pani/Pana opinia na temat środowiska i przestrzeni
pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 123 wypełnień

Lista odpowiedzi

W Kielcach rządzą deweloperzy zabudowujący każdy wolny kawałek zieleni, kurczą się nieodwracalnie zasoby terenów zielonych
wspólnych dla wszystkich kielczan. Brak pomysłu władz na rewitalizację terenów rekreacyjnych.

Brak wizji co do kierunków rozwoju poszczególnych dzielnic owocuje chaosem także w zakresie działań proekologicznych.
Niszczenie zieleni doprowadza do tego, że miasto jest nieprzyjazne dla mieszkańców. Brakuje rozeznania w światowych trendach
w tym zakresie.

przestrzeni coraz mniej zabudowuje się bez sensu każdy wony skrawek zabudową niekoniecznie pasująca do otoczenia okno w
okno, smog nikt z tym nie stara sie walczyć

Rewitalizacja nie jest skierowana na obszary peryferyjne. Ważne jest tylko centrum miasta.

Więcej konsultacji

Tyle złego w ostatnich latach w zakresie dewastacji drzewostanu zrobiono w Kielcach, że czas najwyższy by w kolejnych latach
ochronić zieleń, drzewa i zbiorniki wodne w mieście.Należy zinwentaryzowac drzewa, zatrudnić dendrologa by szybciej reagować
na choroby drzew, właściwie je pielęgnować, zbierać deszczówkę w zbiorniki osiedlowe, w parkach, do podlewania, etc

Ilość wycinanych drzew i zabudowywanie terenów rekreacyjnych jest straszna. Tak samo jak nie ustalanie planu
zagospodarowania przestrzennego. Do tego miasto jest brudne i zaniedbane

urzędnicy mogą dowolnie zmieniać już istniejące zapisy w miejsc. planach zagospodarownia przestrzennego - więc po co je
tworzyć? Działania planistów z lat 70-80 idą w niwecz - między osiedlami Słoneczne Wzgórze a Bociankiem miał być zachowany
korytarz powietrzny w celu przewietrzania miasta - obecnie jest systematycznie zabudowywany - to co, wtedy tak bardzo się nie
znali, czy raczej to dzisiaj jest pomijane dobro mieszkańca? Ogólnie coraz mniej fachowych decyzji w temacie środowiska i
zagospodarowania przestrzeni - wszystkim rządzi pieniądz i deweloper

Brak kompleksowych działań z zakresu ochrony powietrza - montaż czujników smogu i program wymiany pieców to zbyt mało.
Potrzebne działania edukacyjne - zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców.

W kierunku ochrony przyrody nie robi się raczej nic. Plany zagospodarowania są w lesie, a rewitalizacja zatrzymała się parę lat
temu i nadal wiele miejsc w centrum nie wygląda dobrze

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 5



26. Jak ocenia Pani/Pan stan wymienionych składników środowiska w mieście
Kielce?

W sumie: 676 wypełnień

Odpowiedź bardzo źle raczej źle przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze Średnia

powietrze
46.01% (311) 26.63% (180) 22.49% (152) 3.99% (27) 0.89% (6) 1.87

wody powierzchniowe (rzeki,
zbiorniki wodne)

15.24% (103) 30.92% (209) 41.86% (283) 10.50% (71) 1.48% (10) 2.52

wody podziemne
4.73% (32) 12.87% (87) 43.49% (294) 29.88% (202) 9.02% (61) 3.26

gleby
3.85% (26) 14.50% (98) 59.62% (403) 20.71% (140) 1.33% (9) 3.01

bardzo źle raczej źle przeciętnie raczej dobrze bardzo dobrze

powietrze wody powierzchniowe (rzeki, zbiorniki
wodne)

wody podziemne gleby
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27. Jak ocenia Pani/Pan usługi publiczne i działania związane ze sferą społeczną
(w tym kapitałem społecznym) w mieście Kielce?
Można udzielić w wierszu maksymalnie 2 odpowiedzi (jednej dotyczącej oceny usług i jednej dotyczącej ostatnich 5 lat)

nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata… w ostatnich 5 lata…

przeciwdziałanie
rozwarstwieniu i

wykluczeniu
społecznemu

poziom aktywności
lokalnej społeczności

(partycypacja/konsultacje
społeczne)

pozyskiwanie środków
zewnętrznych na

rozwój

prowadzenie
konsultacji społecznych

funkcjonowanie
administracji publicznej

poziom zaufania do
władz miasta

poziom zaufania do
współmieszkańców

0%

50%

100%



W sumie: 672 wypełnień

Odpowiedź nie wiem bardzo źle źle dobrze bardzo dobrze
w ostatnich 5
latach nastąpiła
poprawa

w ostatnich 5
latach nastąpiło
pogorszenie

w ostatnich 5
latach nie
nastąpiły zmiany

przeciwdziałanie
rozwarstwieniu i
wykluczeniu społecznemu

29.32% (197) 12.65% (85) 33.93% (228) 20.09% (135) 0.89% (6) 8.33% (56) 4.46% (30) 14.29% (96)

poziom aktywności lokalnej
społeczności
(partycypacja/konsultacje
społeczne)

12.80% (86) 12.20% (82) 36.01% (242) 32.89% (221) 2.68% (18) 20.68% (139) 2.53% (17) 8.78% (59)

pozyskiwanie środków
zewnętrznych na rozwój

14.88% (100) 13.24% (89) 30.95% (208) 34.82% (234) 5.21% (35) 11.61% (78) 4.46% (30) 11.46% (77)

prowadzenie konsultacji
społecznych

12.24% (82) 13.28% (89) 29.10% (195) 38.96% (261) 4.03% (27) 19.55% (131) 1.94% (13) 9.25% (62)

funkcjonowanie
administracji publicznej

8.94% (60) 14.31% (96) 30.85% (207) 39.64% (266) 3.13% (21) 12.07% (81) 5.22% (35) 13.26% (89)

poziom zaufania do władz
miasta

7.32% (49) 28.10% (188) 35.43% (237) 24.51% (164) 2.54% (17) 7.47% (50) 10.91% (73) 11.51% (77)

poziom zaufania do
współmieszkańców

9.87% (66) 7.03% (47) 27.06% (181) 50.22% (336) 3.29% (22) 6.88% (46) 4.63% (31) 16.44% (110)



28. Pani/Pana opinia na temat sfery społecznej
pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 63 wypełnień

Lista odpowiedzi

powinno byc wiecej empatii, zrozumienia, chęci pomocy, przekazania wiedzy, nauki i pracy w przyjaznej atmosferze

Jawność konkursów w sferze administracji, zatrudnienia i kompetencji kadry to wg mnie powinno iść ku lepszemu.Istniejace
organizacje pozarządowe i budżet obywatelski powinny łączyć ludzi, ich działania i pomysly

Miałam nadzieję że nowy prezydent coś zmieni. A tu jest gorzej niż było.

władze miasta i administracja publiczna - coraz wiekszy brak kompetencji, coraz bardziej liczy się interes bogatych jednostek
kosztem mieszkańców miasta; działania społeczne mieszkańców - co raz lepiej i widoczne efekty - tylko dzięki mieszkańcom coś
się pozytywnego w mieście dzieje - władze nadal nie są nastawione na otwartość wobec potrzeb mieszkańców

Aktywność społeczna mieszkańców jest bardzo mała. Stracili oni zainteresowanie ze względu na olewczy stosunek władz i ich
oderwanie od rzeczywistości. Władza liczy tylko na władze i stołki, a poziom rządzenia jest bardzo słaby.

Mieszkańcy powinni współdecydować o mieście (nie można podważać zaufania, poprzez próby ingerowania ze strony radnych w
ocenę projektów do budżetu obywatelskiego)

Pomoc socjalna wymaga reformy a w zasadzie ustalenia jej na nowo. Kielce wydają na nią zbyt duże środki i nie widać efektów.
Konsultacje społeczne leżą ale to wina poprzedniego prezydenta, który skutecznie ją obrzydzał i jej unikał. Obecny chce, ale mu
nie wychodzi. Może to wina zdymisjonowanej wiceprezydent, która obiecywała a nic z tym nie robiła? Nie wiem. Jest wiele do
zrobienia.

Pan Prezydent musi odejść!!!!!

Niektóre dzielnice są zaniedbane , zapomniane i zacofane, Jak się coś wydarzy społecznie szkodliwego i jest to nagłośnione to sa
prowadzone doraźne działania i wszystko wraca do stanu poprzedniego.

w pytaniu 26 powinna być możliwość odpowiedzi NIE WIEM

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 6



29. Proszę wskazać stwierdzenia, które Pani/Pana zdaniem najbardziej/najlepiej
odnoszą się do idei smart city
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W sumie: 676 wypełnień

Odpowiedź zdecydowanie
się nie zgadzam

raczej się nie
zgadzam

nie mam zdania raczej się
zgadzam

zdecydowanie
się zgadzam

Średnia

miasto oparte na
świadomym działaniu
aktywnych obywateli

7.52% (43) 15.21% (87) - (104) 43.88% (251) 33.39% (191) 3.03

miasto wykorzystujące nowe
technologie do zwiększenia
udziału społeczności w
procesach współzarządzania

6.62% (39) 12.05% (71)
- (87)

38.71% (228) 42.61% (251) 3.17

miasto zapewniające dostęp
do otwartych danych

6.33% (34) 14.15% (76)
- (139)

41.71% (224) 37.80% (203) 3.11

miasto angażujące w procesy
rozwojowe świat biznesu i
nauki

6.72% (40) 11.60% (69) - (81) 37.14% (221) 44.54% (265) 3.19

miasto wykorzystujące
najnowsze technologie

6.21% (38) 10.62% (65)
- (64)

31.86% (195) 51.31% (314) 3.28

miasto ciągle podnoszące
jakość życia mieszkańców

8.55% (53) 9.03% (56)
- (56)

27.26% (169) 55.16% (342) 3.29

miasto wdrażające i
propagujące rozwiązania
proekologiczne

6.67% (40) 10.00% (60) - (76) 31.50% (189) 51.83% (311) 3.29

miasto oparte o innowacje (w
tym społeczne)

6.79% (41) 12.25% (74)
- (72)

31.13% (188) 49.83% (301) 3.24

miasto, które wywiązuje się z
obietnic

12.69% (75) 11.17% (66)
- (85)

23.52% (139) 52.62% (311) 3.16

miasto, które wykorzystuje
nowe technologie do
kontaktów z
przedsiębiorcami i
mieszkańcami

7.50% (45) 10.50% (63) - (76) 33.33% (200) 48.67% (292) 3.23

miasto wykorzystujące nowe
technologie do zwiększenia
bezpieczeństwa

7.16% (42) 10.56% (62) - (89) 28.28% (166) 54.00% (317) 3.29



30. Proszę uszeregować obszary smart city wedle nadanych przez Panią/Pana
priorytetów dla miasta Kielce
szeregowanie od najważniejszego (na górze rankingu) do najmniej ważnego (na dole rankingu)

Średnia pozycja — 2.73

inteligenta gospodarka

Średnia pozycja — 3.01

inteligentne zarządzanie

Średnia pozycja — 3.56

inteligentne
społeczeństwo

Pozycja Odpowiedź Średnia pozycja

1. inteligenta gospodarka 2.73

2. inteligentne zarządzanie 3.01

3. inteligentne społeczeństwo 3.56

4. inteligentne warunki życia 3.64

W sumie: 676 wypełnień— wszystkie odpowiedziWszystkie wypełnienia w załączniku nr 7

1 2 3



31. Na ile Pani/Pana zdaniem można się zgodzić z poniższymi stwierdzeniami dla
miasta Kielce?
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Odpowiedź zdecydowanie
się nie zgadzam

raczej się nie
zgadzam

nie mam zdania raczej się
zgadzam

zdecydowanie
się zgadzam

Średnia

Kielce to miasto, w którym
mieszka się wygodnie

9.34% (57) 26.39% (161)
- (66)

56.72% (346) 7.54% (46) 2.62

Kielce to miasto bez barier
architektonicznych,
przyjazne wszystkim
mieszkańcom

24.07% (136) 54.16% (306)
- (111)

20.35% (115) 1.42% (8) 1.99

Kielce to miasto, w którym
łatwo znaleźć dobrze płatną i
satysfakcjonującą pracę

68.07% (437) 28.19% (181) - (34) 3.58% (23) 0.16% (1) 1.36

Kielce to miasto, które z
odpowiednim
wyprzedzeniem dostosowuje
ofertę kształcenia do nowych
miejsc pracy i przyszłych
inwestycji

44.25% (254) 45.99% (264)
- (102)

9.23% (53) 0.52% (3) 1.66

Kielce to miasto, które
umożliwia indywidualny
rozwój zawodowy, dając
możliwości kilkukrotnej
zmiany pracy w czasie
aktywności zawodowej

54.84% (323) 37.35% (220)
- (87)

7.47% (44) 0.34% (2) 1.53

Kielce to miasto, w którym
wiele spraw urzędowych
mogę załatwić przez internet

26.32% (135) 41.13% (211) - (163) 31.77% (163) 0.78% (4) 2.07

Kielce to miasto dobrze
skomunikowanie z
otoczeniem, z którego łatwo
dojechać do stolic ościennych
regionów

21.17% (123) 31.15% (181) - (95) 43.72% (254) 3.96% (23) 2.30

Z Kielc łatwo i szybko mogę
dotrzeć do lotniska
międzynarodowego

19.25% (113) 29.81% (175) - (89) 45.83% (269) 5.11% (30) 2.37

Kielce to miasto, w którym
łatwo jest kupić bilet
komunikacji miejskiej w
internecie lub przez aplikację

8.19% (37) 14.60% (66)
- (224)

55.75% (252) 21.46% (97) 2.90

Kielce to miasto, w którym
zasadne byłoby wydzielenie
obszaru ścisłego centrum
wyłącznie dla ruchu pieszego
z wprowadzeniem pojazdów
elektrycznych poruszających
się w obrębie tego terenu dla
podwożenia osób starszych,
niepełnosprawnych itp.

17.84% (101) 25.27% (143) - (110) 32.33% (183) 24.56% (139) 2.64

Kielce to miasto, w którym
działa system lokalnych SMS
powiadamiających o
zagrożeniach naturalnych
(burze, gwałtowne ulewy,
opady śniegu itp.)

10.57% (54) 13.11% (67)
- (165)

52.84% (270) 23.48% (120) 2.89



W sumie: 676 wypełnień

Odpowiedź zdecydowanie
się nie zgadzam

raczej się nie
zgadzam

nie mam zdania raczej się
zgadzam

zdecydowanie
się zgadzam

Średnia

Strona internetowa Urzędu
Miasta zawiera przydatne
informacje dla Mieszkańców i
łatwo się po niej poruszać
(wyszukiwać dane)

26.55% (133) 33.53% (168) - (175) 36.53% (183) 3.39% (17) 2.17

Kielce to miasto, w którym
działa system informacji o
jakości powietrza oraz
publikowane są na bieżąco
ostrzeżenia na temat zbyt
wysokich stężeń
zanieczyszczeń

13.54% (73) 26.72% (144) - (137) 50.65% (273) 9.09% (49) 2.55

Kielce to miasto, w którym
łatwo znaleźć w internecie
informacje na temat oferty
wydarzeń kulturalnych i
sportowych oraz spędzania
wolnego czasu

13.38% (76) 29.40% (167)
- (108)

48.94% (278) 8.27% (47) 2.52

Kielce to miasto, w którym
informacje na temat
konsultacji społecznych i
działań partycypacyjnych są
szeroko upowszechniane i
zawsze dostępne

20.88% (104) 39.36% (196)
- (178)

34.54% (172) 5.22% (26) 2.24

Kielce to miasto wspierające
rozwój przedsiębiorczości na
wstępnym etapie (np. start-
upy)

34.90% (156) 43.85% (196)
- (229)

17.45% (78) 3.80% (17) 1.90



32. W moim mieście najlepszą alternatywą dla samochodu indywidualnego
powinny być:
szeregowanie od najważniejszego (na górze rankingu) do najmniej ważnego (na dole rankingu)

Średnia pozycja — 1.53

dobrze zorganizowany
transport publiczny

Średnia pozycja — 2.66

własne rowery

Średnia pozycja — 2.87

rowery miejskie

Pozycja Odpowiedź Średnia pozycja

1. dobrze zorganizowany transport publiczny 1.53

2. własne rowery 2.66

3. rowery miejskie 2.87

4. wypożyczane samochody elektryczne 3.81

W sumie: 676 wypełnień— wszystkie odpowiedziWszystkie wypełnienia w załączniku nr 8

1 2 3



33. W moim mieście najbardziej potrzebne są następujące przestrzenie publiczne:
szeregowanie od najważniejszego (na górze rankingu) do najmniej ważnego (na dole rankingu)

Średnia pozycja — 2.48

małe zielone skwery

Średnia pozycja — 3.01

duże tereny naturalnej
zieleni

Średnia pozycja — 3.53

tereny sportowe

Pozycja Odpowiedź Średnia pozycja

1. małe zielone skwery 2.48

2. duże tereny naturalnej zieleni 3.01

3. tereny sportowe 3.53

4. ogrody kieszonkowe blisko miejsca zamieszkania 3.54

W sumie: 676 wypełnień— wszystkie odpowiedziWszystkie wypełnienia w załączniku nr 9

1 2 3



34. Które z obszarów współpracy miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego Pani/Pana zdaniem powinny być dalej rozwijane:
Proszę wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

współpraca na rzecz realizacji polityki senioralnej
20.12%

136

współpraca na rzecz likwidowania barier (np. architektonicznych)
dla osób starszych i niepełnosprawnych

32.84%
222

integracja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
i ekologicznego

37.43%
253

spójna oferta rekreacyjno-prozdrowotna oraz turystyczna
39.64%

268

zwiększanie dostępności do usług publicznych wysokiej jakości
(np. edukacyjnych, zdrowotnych)

47.19%
319

tworzenie wspólnej oferty inwestycyjnej
41.27%

279

wspólne działania na rzecz zwiększania innowacyjności i rozwoju
przedsiębiorczości

47.19%
319

wspólne budowanie marki terytorialnej
30.77%

208

wspólne działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
41.27%

279

działania na rzecz rozwoju energetyki opartej o odnawialne
źródła energii

38.91%
263

zwiększanie dostępności transportowej całego obszaru
35.50%

240

rozwój spójnego transportu publicznego na terenie całego
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

43.34%
293

W sumie: 676 wypełnień



35. Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być najważniejsze priorytety rozwojowe
miasta Kielce?
Proszę wybrać maksymalnie 7 odpowiedzi

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

przyciągnie i utrzymanie nowych mieszkańców
61.69%

417

podnoszenie atrakcyjności oferty edukacyjnej, w tym oferty
szkolnictwa wyższego

41.57%
281

podnoszenie atrakcyjności oferty kulturalnej
26.48%

179

ciągłe podnoszenie dostępności do wysokiej jakości usług
publicznych z zakresu zdrowia i zapewnienie życia w zdrowym
środowisku

48.96%
331

podnoszenie atrakcyjności oferty turystycznej, sportowej i
rekreacyjnej

32.54%
220

poprawa jakości środowiska miejskiego i przestrzeni publicznej
40.68%

275

rozwijanie transportu publicznego
38.31%

259

aktywna polityka senioralna
14.94%

101

aktywna polityka społeczna skierowana do młodych
35.36%

239

zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego
28.70%

194

zapewnienie wystarczających i odpowiednich warunków
mieszkaniowych dla wszystkich mieszkańców

20.56%
139

wzmocnienie lokalnej gospodarki i lokalnych możliwości
zatrudnienia

64.35%
435

rozwijanie oferty instytucji wspierających rozwój
przedsiębiorczości i innowacji

27.66%
187

przyciąganie inwestorów zewnętrznych 67.46% 456





Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

otwieranie danych miejskich w celu pobudzania innowacyjności
7.99%

54

zwiększanie efektywności zarządzania miastem i świadczenie
usług oparte na komunikacji z mieszkańcami

19.97%
135

budowanie i promocja marki miasta Kielce
26.92%

182

współpraca w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
13.02%

88

W sumie: 676 wypełnień



36. Jak ocenia Pani/Pan dostęp do danych miejskich?
Proszę ocenić w skali 5 punktowej (przesuwając suwak), gdzie 1 oznacza niską dostępność danych, a 5 oznacza bardzo wysoką
dostępność do danych

Lewa strona skali Średnia pozycja suwaka (1 — 5) Prawa strona skali

1- niska dostępność danych
2.74

5 - bardzo wysoka dostępność do danych

W sumie: 676 wypełnień

37. Czy w ostatnim roku korzystała Pani / korzystał Pan z danych miejskich (np.
udostępnionych przez Miejski System Informacji Przestrzennej – Geoportal
Kielce)?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

nie
46.75%

316

tak
39.35%

266

jeśli tak, tak proszę podać jakie to
były dane i do czego zostały przez
Panią/Pana wykorzystane?

13.91%
94

W sumie: 676 wypełnieńOdpowiedzi otwarte w załączniku nr 10

38. Czy w ostatnim roku brała Pani / brał Pan udział w konsultacjach społecznych?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

nie
64.64%

437

tak
25.74%

174

jeśli tak, proszę podać czego
dotyczyły konsultacje

9.62%
65

W sumie: 676 wypełnieńOdpowiedzi otwarte w załączniku nr 11



39. Jakie Pani/Pana zdaniem tematy (problemy rozwojowe) powinny być
konsultowane z mieszkańcami?
Pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

„ Wszystkie ”
Najpopularniejsza odpowiedź (7 odpowiedzi)

W sumie: 154 wypełnień

Lista odpowiedzi

Wszystkie (7 odpowiedzi)

TAK (2 odpowiedzi)

Komunikacja miejska (2 odpowiedzi)

Notoryczna zabudowa wolnych terenów przez deweloperów, zagospodarowanie pozostałych resztek terenów zielonych do celów
rekreacji.

chaos reklamowy (szyldowy)

w zakresie transportu publicznego i oferty edukacyjnej, a także dostępności służby zdrowia

zagospodarownia centrum miasta

które tereny zrewitalizować

Szeroki zakres konsultacji dla realnej i spójnej strategii.

kształtowanie terenów zielonych (w tym wyznaczanie nowych)

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 12



40. W mieście Kielce największym problemem jest to, że ….. zaś największą zaletą
mieszkania w mieście Kielce jest …
Pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 365 wypełnień

Lista odpowiedzi

Największy problem: brak wiary w swoje miasto. Największa zaleta: położenie w górach i wśród zieleni, tereny zielone,
kompaktowość miasta.

Problemy: panoszący się bez umiaru deweloperzy (patrz zabudowa Parku Dygasińskiego lub Park Sosnowy, polegający na
wycięciu sosen pod apartamentowiec) , brak wspólnych terenów rekreacyjnych na osiedlach, zabudowa osi widokowych, smog,
utrudniony transport publiczny z terenów peryferyjnych (korzystam z samochodu, ponieważ pokonanie 8 km na trasie dom-praca
transportem publicznym zajęłoby mi minimum godzinę). Zalety: ładne położenie miasta, istniejące tereny zielone (Kadzielnia,
Karczówka, stadion), jeden z najdłuższych deptaków w Polsce (o niewykorzystanym potencjale).

największy problem - odpływ młodych ludzi, brak ciekawych ofert pracy, brak nowych miejsc pracy, izolacja komunikacyjna
(kolejowa, także brak drogi szybkiego ruchu w kierunku Łodzi), zaletą - brak korków, bliskie odległości, dosyć ciekawa oferta
kulturalna

największy problem - smutne miasto, ogromny chaos budowlany, przyklejanie bloków do domów jednorodzinnych (kto na to
pozwala?), fatalna służba zdrowia i kolejki, brak oferty podnoszenia kwali�kacji dla ludzi pracujących, oferta kulturalna miasta
tylko dla wąskich grup (albo dzieci albo seniorzy), brak działań na rzecz gazy�kacji (a tyle pustego gadania o powietrzu), brak
małych parków z ławkami, kawiarniami, brak mniejszych zbiorników wodnych dla mieszkańców, brak prawdziwych alei drzew, łąk
kwietnych, brak wielkich drzew, które są atrakcjami w innych miastach, brzydki park miejski, brzydkie zagospodarowanie zalewu
miejskiego i brud na mieście (śmieci na osiedlach wylewają się z pojemników, smród, olewcza reakcja w urzędzie), beznadziejne
podejście urzędników do tych tematów, tragiczne podejście do klienta w Zarządzie Dróg Miejskich - odmawiają informacji,
niesłuchanie głosów mieszkańców i niezrozumienie problemów przeciętnego Kielczanina w Zarządzie Transportu Publicznego
(widać że nie korzystają z kom. publicznej), największa zaleta mieszkania w mieście Kielce - względna cisza, optymalna wielkość
miasta nie męczy

nie ma wizji rozwoju miasta, ani nawet pomysłu; brak jest atrakcyjnych miejsc pracy nie są dużym miastem, więc nie ma
problemów dużych aglomeracji

Kasta polityczna. Poprzednia i obecna. Brak możliwości zatrudnienia nie będąc członkiem tej kasty.

Największym problemem jest to, że dojazd z ulicy Seminaryjskiej na Oś. Ślichowice komunikacją miejską w godzinach szczytu trwa
45 minut, autobus nr 45, który na rozkładzie jest o godz. 15.42 nigdy nie przyjeżdża o czasie. Następnym problemem są ścieżki
rowerowe, które kończą się zjazdem na ulice. Zaś największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest jego położenie, krajobraz.

1) samochody dostawcze zatrzymują się na czynnym pasie ruchu w celu rozładunku towaru utrudniając innym użytkownikom
podróż (jak to jest, ze nowo budowany blok z lokalami użytkowymi nie ma dojazdu..., 2) wielkość tego miasta, położenie,
krajobrazy

Problemem: podejście mieszkańców do miasta jako adresata roszczeń i oczekiwań, a nie partnera we wspólnym celu. zaleta:
wielkość (kompaktowość) miasta, które zapewnia dobre warunki do życia, poruszania się, rekreacji i kultury

W mieście Kielce największym problemem jest SMOG i "janusze biznesu" (także w spółkach miejskich), zaś największą zaletą
mieszkania w mieście Kielce jest - przez kilkanaście lat nie znalazłam

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 13



41. Czy zamierza Pani/Pan w najbliższych 2 latach zmienić miejsce zamieszkania i
wyprowadzić się do ...... ?

Odpowiedź % Liczba odpowiedzi

gmin ościennych wobec obecnego
miejsca zamieszkania

5.77%
39

innych miast / miejscowości w
Polsce

14.79%
100

za granicę
3.85%

26

z Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego do miasta Kielce

0.74%
5

z miasta Kielce do Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego

1.33%
9

nie wiem
38.61%

261

nie zamierzam zmienić miejsca
zamieszkania

34.91%
236

W sumie: 676 wypełnień



42. Jaki jest powód planowanej zmiany miejsca zamieszkania?
Pytanie nieobowiązkowe

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

W sumie: 118 wypełnień

Lista odpowiedzi

Praca (2 odpowiedzi)

niskie zarobki (2 odpowiedzi)

Brak dobrze płatnej pracy (2 odpowiedzi)

chęć wyrwania się z tego smutnego miasta

Właściwie to prawie już się wyprowadziłam, jestem tu tylko ze względu na rodziców. To miasto jest pustynią, pod każdym
względem. Szczególnie intelektualnym. Władze z roku na rok coraz gorsze. Lubawski betonował, a Wenta w ogóle nie zna Kielc,
jedna wielka pomyłka.

janusze biznesu w spółkach miejskich brak pracy dla fachowców złodziejstwo na każdym kroku

Tragiczne warunki mieszkaniowe wrgosc ludzi brak zatrudnienia

nic się nie dzieje w mieście. brak remontów dróg, po przejściu kanalizacji w 2015 r. nie da się przejechać drogą, od 24 lat
mieszkam w Kielcach i nic na mojej ulicy nie zrobiono, tylko betonują centrum i wycinają drzewa

tutaj nie ma perspektyw,to Kleryków

Brak atrakcyjnej oferty na rynku pracy

Wszystkie wypełnienia w załączniku nr 14



Załączniki

Załącznik 1 (odpowiedzi do pytania nr 16)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Obniżający się poziom szkolnictwa wyższego, utrudniony dostęp do specjalistów w ramach NFZ, długi czas oczekiwania na wizytę,
wysokie koszty wizyt prywatnych.

zbyt długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty

zdrowie - mała liczba specjalistów wysokiej klasy, mało ośrodków wysokowyspecjalizowanych do diagnozowania chorób, szkoły
niski poziom nauczania jęz. obcych, matematyka niski poziom przekazywanej wiedzy

Kierunki kształcenia niedostosowane do realiów rynkowych, niski poziom kształcenia, przestarzałe informacje.

Najłatwiej jest dostać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ale wszyscy zasłaniają się kontraktem, a zatem limit przyjętych
pacjentów, a wizyty domowe tylko w wyznaczone dni i godziny (niestety choroba ich nie respektuje). Do specjalisty i na zabiegi
rehabilitacyjne czeka się miesiącami.

Reforma szkolnictwa wprowadzona przez rząd PIS doprowadziła do upadku prestiżu nauczyciela, chaosu organizacyjnego i
przepełnienia klas, co w połączeniu z trudną sytuacją �nansową samorządów zapewne obniży poziom kształcenia. W Kielcach
nakładają się na to wieloletnie zaniedbania w nakładach na remonty i sprzęt, a że obecnie nie ma raczej szans na dodatkowe
środki w tym obszarze, co źle wróży edukacji w Kielcach. Fatalnie wyglądają perspektywy zdrowotne, na co nakłada się tak
demogra�a personelu szpitalnego jak i starzenie się populacji miasta i regionu. Widać za to poprawę w ofercie szkół wyższych, w
ostatnich latach, zwłaszcza na UJK (kierunki medyczne czy prawo)

Problem z otrzymaniem miejsca w placówce szkolnictwa średniego oceniam jako dość poważny. Szkoły średnie i wyższe w
Kielcach nie mają w swojej ofercie propozycji dostosowanych do wymagań współczesnego świata, rozwoju technologii
informatycznych, potrzeb przemysłu i rozwoju osobistego młodych ludzi

Brakuje prywatnej opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie jak to ma miejsce w dużych aglomeracjach. Poziom jakości pakietu
LuxMedu w Warszawie to zupełnie inna bajka niż pakiet LuxMedu w Kielcach, który jest wykonywany w oparciu o umowy
partnerskie (brak jednostek własnych). Jeśli chodzi o edukację to bardzo dużo szkół w Kielcach wciąż posiada salkę gimnastyczną
a nie halę sportową z prawdziwego zdarzenia ale poprawia się jakość boisk zewnętrznych.

Usługi zdrowotne w ramach NFZ - koszmarnie odległe terminy, w placówkach prywatnych bardzo wysokie ceny.

UJK dobrze się rozwija. Należy podnosić poziom kształcenia aby ta uczelbia mogła konkurować z lepszymi uniwersytetami w kraju.
Należy dbać aby kierunki kształcenia odpowiadały zapotrzebowaniom rynku pracy. Kielecki rynek pracy jesyt za wchłonąć
wchłonąć wielu absolwentów. Stąd emugracja do większych miast za pracą i lepszą placą. Sam jestem tegi przykladem -
wyjechałem do Katowic.

Kolejki do specjalistów- tragedia. Ilość żłobków i przedszkoli- tragedia.

UJK niestety nie jest w stanie konkurować z czołówką uniwersytetów w Polsce, z tego wynika masowy exodus młodych, ambitnych
ludzi z Kielc i okolic, a także brak przyjezdnych studentów spoza regionu. W skrócie, jeśli stać Cię bądź twoich rodziców na
opłacenie studiów w dużym mieście to uciekasz z Kielc

Zdrowie - bez pieniędzy można tylko umrzeć - mieliśmy w rodzinie różne powazne problemy zdrowotne w ciągu ostatnich 10 lat i
jest coraz gorzej.ciągu 10e



Służba zdrowia tragiczna jak w całej Polsce. Edukacja generalnie nie najgorzej, ale poziom uczelni nie jest zadowalający.

Brak ofert pracy dla absolwentów szkół wyższych, brak "życia studenckiego" (uboga oferta kulturalna i infrastruktura), długie
terminy oczekiwania na wizytę u specjalisty z NFZ

Edukacja nawet dobrze a dostęp do lekarzy jest w opłakanym stanie!!!

Usługi zdrowotne, tylko prywatnie, ale za to bardzo drogie

Korzystam z usług ŚCO jest świetnie i profesjonalnie , pozostałe tematy w Służbie zdrowia z NFZ to jedna wielka katastrofa

ludzie stoją przed otwarciem przychodni jak psy na dworze -Olszewskiego. wstają o 4 rano żeby dostać sie do przychodni
przyszpitalnej - Artwińskiego (przyjmie 10 osób , spóżni sie bo przecież jest po dyżurze)

Dostęp do specjalistów bardzo utrudniony w ramach NFZ niemalże niemożliwy. Pacjent jest odsyłany od lekarza do lekarza, czas
oczekiwania na wizytę wydłużony uniemożliwia postawienie dobrej diagnozy na czas, a niewielu stać na wizyty prywatne. Co do
oświaty: szkoły branżowe na przykład mechaniczna nie uczy skutecznie zawodu. uczniowie siedzą bezczynnie, czasem pozwolą im
wymienić oponę lub wyczyścić kanał. A z czym młody człowiek ma iść na samodzielną drogę zawodową?. Gdyby sami znajdowali
sobie miejsca praktyk z pewnością więcej nauczyliby się praktycznych czynności.

Należy wspierać uczelnie wyższe oraz ośrodki zdrowia na terenie miasta Kielce.

Jest coraz gorzej.

Poziom zaangarzowania nauczycieli jest tragiczny, w szkołach dzieci marnują czas, uczą się na korepetycjach.

Edukacja niezauważalna zdrowie tylko prywatnie

Uważam że w strategii powino poświęcić się sporo miejsca tym zagadnieniom

Edukacja szkolna to totalna klapa, (oświata zdrowotna niewiele lepiej)pracuje się z dzieckiem tłumaczy to co powinien zrobić
nauczyciel , dzieci są przemęczone , nauczyciele chyba maja gdzieś dzieci odbębniają swoje i wymagają, przykro się słucha i widzi
dziecko które przychodzi ze szkoły o 15 .00, odrabia lekcje i uczy się do 20.00, a niejednokrotnie rodzic siedzi z dzieckiem i
tłumaczy

Oferta edukacyjna w Kielcach jest dobra lub bardzo dobra. W ostatnich latach następiła poprawa szczególnie w szkolnictwie
wyższym. Oferta świadczeń zdrowotnych, szczególnie w ramach NFZ wymaga naprawy z uwagi na niską ich dostępność i długi
czas oczekiwania. Mieszkańcy posiłkują się placówkami prywatnymi, których jakoś się poprawia.

Mogłoby być lepiej

jestem zadowolona

Edukacja - niski poziom nauczania, kierunki kształcenia nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Ochrona zdrowia - trudno dostępna
opieka medyczna, zarówno na poziome POZ, specjalistycznych usług medycznych, jak i leczenia ambulatoryjnego. Fatalna jakość
usług zdrowotnych.

wymagające polepszenia, niestety rządowe działania poszły w odwrotnym kierunku

Brak kontroli nad jakością tych usług.

Po ostatnich zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym i tego jak to się przekłada na rzeczywistość śmiem twierdzić, że idziemy
w stronę zachodu jadąc na wschód. Natomiast komunistyczne mity o NFZ wraz z wiekiem stają się czarną rzeczywistością.

Moje dziecko wymaga pomocy psychologa, logopedy oraz si. Niestety w tej kwestii jest słabo i za takie usługi musze płacić z



własnej kieszeni, bo oferowane albo mają odległe terminy albo są na niskim poziomie

Są duże problemy z dostępem zadówwno do lekarza 1 kontaktu (Białogon) jak i lekarzy specjalistycznych.

Im wyższe i bardziej odpowiedzialne stanowisko tym większa kultura i chęć współpracy, im niższe tym większa buta i usiłowanie
postawienia na swoim wszelkim kosztem.

Nie mam zdania w sprawie edukacji.Zdrowie -podstawowa opieka zdrowotna to” koszmar”

zbyt mało szkól.Klasy sa przepełnione a szkoły niewystarczająco wyposażone

Przygotowanie nauczycieli i ich poziom edukacji dzieci jest bardzo niski. Przygotowanie ósmoklasistów do szkół średnich jest
bardzo niski , mam na myśli szkoły państwowe. Niestety rodzice chcąc zapewnić dziecku wystarczający poziom wykształcenia
muszą bazować tylko i wyłącznie na płatnych korepetycjach niejednokrotnie u tego samego nauczyciela, ponieważ ze szkolnych
zajęć dzieci nie wynoszą wiedzy , która potem jest od nich wymagana na egzaminach. Sytuacja w szkołach średnich naszego
miasta jest jeszcze gorsza. Przeciętny rodzic maturzysty musi miesięcznie wydać około 2000,00 zł na korepetycje. Z roku na rok
odsetek niezdających matury jest coraz większy. Jeśli chodzi o służbę zdrowia jest jeszcze gorzej.Kolejki do specjalisty ponad rok.
Dostanie się do endokrynologa, neurologa na fundusz graniczy z cudem.

Bardzo długi czas oczekiwania do specjalisty. Nie wszystkie usługi zdrowotne refundowane. Koszty leczenia prywatnego bardzo
wysokie w stosunku do zarobków.

Ciężko dostać się do konkretnych specjalistów na NFZ, długie kolejki i czas oczekiwania, a potrzeby są pilne. Koszty leczenia
prywatnego bardzo wysokie. Brak wystarczającej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. Opieka w publicznym żłobku
niezadowalająca. Paskudne jedzenie w szkołach, brak menu dla dzieci będących na diecie np. bezglutenowej.

na poziomie średnim

kolejki do specjalistów

Tragedia

kolejki i brak dostępności do lekarzy

Wykluczyć osoby które kilka razy w roku chodza na rehabilitacje i blokuja kolejki.

mała dostępność lekarzy specjalistów

Ok

Poprawiła się dostępność placóweke - windy, podjazdy. Nie jest idealnei ale sie poprawiło

To miasto powoli umiera. Jeśli w mieście jest nawet coś fajnego, to mentalność ludzi, ich brak dalszego rozwoju mnie przeraża.
Należy zacząć od świadomości rodziców, że wart inwestować w edukację dzieci

W edukacji brakuje nauki tego co jest potrzebne na rynku pracy, a jest nauczane wiele zbędnych tematów i wydaje sie że nie ma
osoby odpowiedzialnej za to, a powinna być i mieć doradców.Po za tym, zarobki nauczycieli sa na tyle niskie,że wielu z tych którzy
lubią uczyć, maja podstawy doświadczenie i elastycznosc woli pracować w innych branżach za lepsze zarobki.

1 z 2 osrodkow specjalistycznych jest 20 km od centrum miasta( czerwona gora) dla osob starszych to koszmar tam tra�c. W
deugim sor polaczony z izba przyjec..... Edukacja wyzsza techniczna na dobrym poziomie. Kierumki humanistyczne zdecydowanie
za duzo bezsensownych szkol i kierunkow(ale to raczej wina systemu niz miasta). Ksztalcenie zawodowe LEŻY I BŁAGA O DOBICIE.

obsłga w przychodniach powinna posłuzyc pomocą (facowa, dostowana do) osobie niewidomej



Szkoły są niedo�nansowane, brakuje na remonty, materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt IT. Dzieci siedzą na niewygodnych,
nieergonomicznych krzesłach. Ławki niedostosowane do wzrostu. Muszą donosić papier na ksero. Nie jeżdżą na wycieczki bo
urząd Miasta nie płaci nauczycielom za nadgodziny na wycieczkach. Dodatki motywacyjne dla nauczycieli są śmiesznie niskie. W
służbie zdrowia nie lepiej, niskie zarobki, szczególnie dla pielęgniarek, za mało dostępnych lekarzy w święta i weekendy. Powinno
być więcej otwartych placówek udzielających pomocy w dni wolne. Brakuje specjalistów w wielu dziedzinach.

Brak lub niezadowalające terminy dostępności bezpłatnych usług zdrowotnych .

nie ma rewelacji lecz w porównaniu do innych miejscowości w województwie jest to poziom najwyższy i tu przyjeżdżają się leczyć

Bardzo słaba i zła dostępność wizyt do specjalistów w ramach NFZ,. Brak dostepnej specjalistycznej opieki przez NFZ i odległe
terminy badań. Osoba u której zdiagnozowano np raka ma problemy z terminem na leczenie i szybką diagnozę chyba że ma
znajomośći albo da pod stołem. Wiem bo w mojej rodzinie były takie przypadki i z takimi sytuacjemi spotykaliśmy się. Kadra
pracownicza na uczelniach czy w szkołach nie mówiąc o urzędach to obsada samych rodzin i po znajomośći. Sztuczne rekrutacje
a i tak wybierane są osoby już dawno ustalone.

Politechnika zajmuje się wszystkim oprócz kształceniem i

Oferta szkolnictwa średniego nie dostosowana do zainteresowania młodzieży i potrzeb na rynku pracy. Brak w liceach
ogólnokształcących interesujących pro�li ( np. matematycznych, literackich itp.).

brak konsultacji pomiędzy lekarzami w diagnozie pacjenta.

Dostanie się do specjalisty w ramach NFZ jest bardzo trudne, lekarze są niekompetentni. A prowadzący prywatne praktyki są
nastawieni na zysk

dostęp do żlobka jest na innym poziomie niż do przedszkola. Dostęp do lekarza internista. Osobiście nie moge stać w kolejce od 6
rano, a po uruchomieniu rejestracji o godz 8 - brak wolnych numerków

Osoby żyjące biednie nie mają szans na leczenie NFZ terminy i dostępność to katastrofa, edukacja w szkołach i program
nauczania galopuje i nie ważne jest czy uczeń umie dany temat czy nie tylko wazne jest to dla nauczyciela aby zrobić program i
nie mieć zaległości.Brak jest totalny zaangażowania i poświęcenia nauczyciela dla ucznia. Uczeń powinień wychodzic ze szkoły
anuczony przedmiotu i danej lekcji a nie szukać pomocy , od tego są NAUCZYCIELE !!!!!!!!

Jest słabo

Pytanie o żłoki i przedszkole nie powinno być połączone. W Kielcach jest bardzo mało publicznych żłobków do których można się
dostać cudem, natomiast nie ma problemów z dostępności przedszkoli publicznych, bo nastąpiła tu duża poprawa w ostatnich 4
latach.

Usługi związane ze zdrowiem należy w ramach NFZ poprawić w trybie pilnym.

powinien być wprowadzony system blokujący kolejną wizytę do specjalisty osób któe się nie zgłosiły na wyznaczony termin

ciężko się zarejestrować się na wizytę do specjalisty

Ogolnie dobrze

Są wieloletnie zaniedbania tak na polu samorządu jak i systemowym

Bardzo słaby dostęp do polecanych specjalistów i badań. Szkoły i uczelnie obstawione znajomymi i rodzinami. Osoby z
powołaniem i pasją sportową pracują w innych branżach, bo nie mogły dostać etatu i nigdzie się przyjąć. Nie którzy blokuja po
kilka etatów w szkołach i na uczelniach.

Fatalne



Brak systemu umozliwiającego umawianie się na wizytę- dotyczy większości przychodni z kontraktem NFZ

Poziom szkół wysoki. Dostępność do specjalistów zbyt długa, Braki w dostępności leków na nadciśnienie

Więcej pomocy dla osób starszych.

Jako mieszkanka Kielc bardzo się cieszę, że powstaje w Kielcach Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Łódzkiej. Uważam,
że to zdecydowanie pozytywnie wpłynie zarówno na jakość kształcenia zawodowego w Kielcach jak i wizerunek Miasta. Kolejną
kwestią wartą pozytywnego komentarza są korepetycje miejskie dla dzieci. To świetne przedsięwzięcie i mam nadzieję, że Miasto
będzie kontynuowało tę inicjatywę. Jeśli chodzi natomiast o kwestie, które można poprawić w Mieście to na pewno więcej
placówek anglojęzycznych, nie tylko prywatnych, lecz także państwowych - dostępnych dla mieszkańca klasy średniej. Miasto
powinno zainwestować przede wszystkim w edukację języków obcych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Lepsza znajomość
języków obcych automatycznie przełoży się na wyższy poziom zatrudnienia kielczan w lokalnych �rmach o międzynarodowym
zasięgu, gdzie niezbędna jest znajomość języka obcego. Zmniejszy to również konieczność wyjazdów za granicę młodych osób w
celach zarobkowych, ponieważ będą oni mieli możliwość pracy w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli chodzi natomiast o uczelnie
wyższe , również jest jeszcze wiele do zrobienia, chociażby świadczy o tym fakt, że UJK zajmuje 18 miejsce na 22 w kategorii
uniwersytetów w Polsce, podobnie jak Politechnika Świętokrzyska(wg rankingu "Perspektyw" z 2019r.). Na wielu kierunkach
brakuje praktycznych przedmiotów, brak współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Sytuacja ostatnio poprawiła się w tej kwestii, ale
w dalszym ciągu wiele zostaje do życzenia. Kolejną sprawą, którą warto byłoby zainteresować kieleckie uczelnie to wydarzenia
dedykowane studentom. Dużą popularnością cieszy się np. wydarzenie "Noc Biologów", a dlaczego nic nie słychać na temat "Nocy
Fizyków/Matematyków/Chemików/ itp". Dzięki takim wydarzeniom uczelnia zachęca uczniów szkół śrdenich do wybrania w
przyszłości właśnie kieleckich uczelni. To tylko jeden z wielu przykładów inicjatyw jakie można podjąć, aby zwerbować
maturzystów, aby kontynuowali swoją edukację właśnie w Kielcach jest mnóstwo. Miasto również powinno wspierać takie
inicjatywy i dbać o renomę swoich uczelni wyższych. Lepsza współpraca uczelni z przedsiębiorcami to także większa szansa na
zatrudnienie studentów danej uczelni w przedsiębiorstwie, co również zmniejszyłoby migrację młodych, wykształconych osób do
innych polskich miast lub za granicę.

ostatnia reforma edukacyjna zdecydowanie obnizyła poziom i jakośc nauczania

Powinna być na wyzszym poziomie i nabrdziej dostępna.

Brakuje lekarzy, przychodnie często odmawiają wizyty z braku miejsc. Za mało żłobków i przedszkoli publicznych.

Myślę, że nadal jest bardzo duży problem z poziomem i dostępem do służby zdrowia. W zasadzie w wielu specjalizacjach jedyną
opcją dostania się do kompetentnego specjalisty jest skorzystanie z prywatnych usług...

W ostatnim czasie chcąc zarejestrować dziecko do lekarza (urolog dziecięcy) spotkałam się z informacją, że lekarz przyjmuje tylko
poważne przypadki. Dodam, że o zakwali�kowaniu przypadku jako ciężki decyduje Pani rejestrująca do lekarza. Naszą krótką
rozmowę Pani zakończyła informacją, że lekarz o tej specjalizacji jest w szpitalu dziecięcym tylko jeden. Wiem, że ogólnie
borykamy się z problemem braku specjalistów, jednak może uda się wprowadzić zmiany w kwestii dostępności lekarzy
specjalistów w naszym regionie.

Brak nieodpłatnych zajęć/kółek zainteresowań w szkołach. Brak wyposażenia w szkołach. Długie kolejki do okulisty dziecięcego na
NFZ.

Mały prestiż uczelni, długie kolejki do specjalistów lekarzy.

Dlaczego na NFZ nie można dostać się do specjalisty czy na badania , a w tej samej placówce prywatnie możemy wykonać tę
usługę nie mal od ręki.

są bardzo trudno dostępne, zapisy kończą się bardzo szybko, trudno dostać sie do specjalistów

Za mało żłobków państwowych, za mało informacji oraz akcji pro�lkatycznych badań

Jakość nauczania na Kieleckich uczelniach wyższych jest na bardzo niskim poziomie.



Uczelnie kształcą na niskim poziomie, szkoły mają ofertę niedopasowaną do rynku pracy, brak możliwości rozwoju, każdy
kurs/szkolenie nie zbiera odpowiedniej grupy, kielczanie nie chcą płacić za nic, nawet za dobre szkolenia

Edukacja na poziomie bardzo przeciętnym, zdolni ludzie wyjażdzają na uczelnie do innych miast. Służba zdrowia - tragedia

Skończyłam trzy kierunki w Kielcach więc dla mnie jest ok. Nie jest to najwyższy poziom nauczania ale wbrew pozorom w Lublinie
czy np Białymstoku też nie ma. Jeśli chodzi o edukację dzieci i młodzieży nie wiem nie mam dzieci ani styczności. Zdrowie: mam
prywatną opiekę ale pamiętam jak chodziłam na NFZ i nie było tragedii ale fakt faktem nie korzystałam z bardzo wąskich
specek,tylko z lekarzy podstawowych.

Choruję przewlekle od ponad 20 lat. Cała diagnostyka i leczenie �nansuję sama. W mieście wojewódzkim nie ma nawet odddziału
szpitalnego, na którym mogłabym się leczyć.

Służba zdrowia NFZ fatalna.

Czy jest możliwość zwiększenia wydatków na wyposażenie szkół podstawowych w Kielcach. W SP9 dzieci do klasy 4 nie mają lekcji
wf na sali gimnastycznej. Nie przebierają się na takie lekcje.Resztę zostawiam bez komentarza.

Czekam na pełnoprawny Uniwersytet bez dopisku im. Jana Kochanowskiego

Kolejki w szpitalu, długie terminy oczekiwania na wizytę. Dobry poziom w prywatnych lecznicach

W Kielcach nie ma wykwali�kowanych nauczycieli, opierających swoje lekcje o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Uczenie w
Kielcach jest sztampowe i bez polotu. W przypadku techników, nie uczy sie wogóle nic pożyteczneg na zajęciach - wiedza jest
przestażała i nijak się ma do zmieniajacych sie technologii.

Zwiększyć dostęp do usług medycznych. Zmniejszyć kolejki do specjalistów.

Uczelnie nie wymagają niczego od studentów, wręcz trzymają na siłę osoby nie robiące nic. Służba zdrowia to �kcja. Nie można
zarejestrować się nawet telefonicznie do większości przychodni. Jeśli leczenie ma być przeprowadzone rzetelnie i w miarę szybko
- trzeba zapłacić. W ostatnich latach korzystałem tylko z prywatnej opieki medycznej.

W moim odczuciu słuzba zdrowia powinna byc bardziej dostepna. Dzieki swojej pracy posiadam prywatny pakiet medyczny i
głownie z niego korzystam, To bardzo ułatwia mi korzystanie z słuzby zdrowia. W sporadycznych przypadkach korzystam z
panstwowej słuzby zdrowia i niestety najczesciej sie rozczarowuję. W przypadku edukacji to uważam, ze miasto powinno zwracać
wieksza uwagę na osoby pracujące, które chca sie dokształcać/zmieniać branżę. Patrzac po sobie niestety mam problem z
znalezieniem odpowiednich funduszy na kursy które mnie interesują jeśli chodzi o doszkolenie się w określonych dziedzinach.
Miasto powinno zastanowic sie nad mozliwości do�nansowania lub �nansowania kursów dla osób, które chcą sie uczyć i rozwijać.
Niestety obecna płaca nie pozwala na swobodne doszkalanie się, a co za tym idzie zmianę pracy na lepszą.

problemy z dostaniem się do lekarza 1 kontaktu, nie mówiąc o specjalistach

Przeładowana szkoła nr 25 na Ślichowicach do granic wytrzymałości. W szkole zaprojektowanej na 800 uczniów uczy się oc 1400.

Dostęp do pediatrów jest tragiczny, podobnie z dostępem do specjalistów dziecięcych. Przykre jest że rodzice wracający do pracy
po urlopie rodzicielskim martwią się co zrobią z dzieckiem bo miejsc w żłobkach jest tak mało. Ale za to wszyscy których znam że
żłobków publicznych są zadowoleni więc jakość ok, ale ilość miejsc do poprawy

Uważam, że edukacji należy poświęcić więcej czasu. Dzieciaki są przemęczone, program szkolny jest nie do końca realizowany,
dostęp osób nieelnosprawnych do nauki w szkołach policealnych jest znacznie utrudniony. Brakuje miejsc, w których tacy ludzie
mogliby się spotykać i realizować.

Opieka medyczna na NFZ to tragedia

Mało brakło i najlepsze świętokrzyskie gimnazjum i liceum nie miałoby lokalu, brak ciągle 3-go SOR-u i powrotu do działania izby
wytrzeźwień



Nasze uczelnie kształcą wkierunkach niepotrzebnch na rynku pracy, tylko po to, aby kadra miała zatrudnienie, pod nią układa się
programy. Nasze placówki zdrowia obrastają w administrację i na nią idą pieniadze, a nie na płace medyczne.

Edukacja - nie obwiniam prezydenta i gminy, a resort i ministra. Nauczyciele i dyrektorzy dokładają starań, żeby dzieciaki wyszły
ze szkoły z jakąś wiedzą, ale przeładowanie materiału i coraz większe wymagania edukacyjne od dzieci i ustawowe od nauczycieli
i dyrekcji tworzą nie ośrodki edukacji, a ośrodki patologii. Zdrowie - no cóż. Mówi się o wielu dostępnych usługach na nfz, ale na
wszystkie trzeba czekać. Czasem można się nie doczekać. Nie wiem, ile zależy od miasta, ale ja bym postawiła na pro�laktykę,
rehabilitację i opiekę paliatywną.

W Kielcach powinno się stworzyć warunki do rozwoju specjalistycznych dużych ośrodków medycznych oraz należy inwestować w
rozwój i promocję obecnych. Ośrodki te mogłyby służyć zarówno mieszkańcom miasta jak i osobom z innych regionów Polski,
które mogłyby tutaj przyjeżdżać w celach leczniczych jak i ogólnie pojętej poprawie stanu zdrowia. Kielce oraz region mogłyby
skorzystać na promowaniu tzw "turystyki medycznej".

edukacja pAŃSTWOWA 3+ zdrowie za państwowe2

O jakosci panstwowej sluzby zdrowia swiadczy fakt, ze praktycznie z niej nie korzystam

Spoko

Brakuje dobrej bazy dla edukacji zawodowej.

Edukacja wyższa jest na bardzo niskim poziomie. Brak funduszy dla szkół objawia się między innymi brakami w zakupach
materiałów dydaktycznych.

Bardzo mało lekarzy dostępnych na NFZ (np. ginekolog)

Brak uslug w ramach LUXMED. Sa w Tarnowie, Debicy, Rzeszowie. W Kielcach brak...

Poziom wyposażenia placówek publicznych w mieście jest żenująco niski w porównaniu z placówkami w gminach wokół Kielc. Brak
inwestycji w szkołach (choćby SP 8, SP 32). W przypadku usług związanych ze zdrowiem (choć nie zalezy to od włodarzy miasta)
jest tragicznie: oczekiwanie na wizytę u specjalisty to kilka miesięcy.

Nie znam z własnego doświadczenia poziomu usług zdrowotnych e Kielcach. Korzystam z takich usług w Warszawie. W
przeszłości różnica pomiędzy prywatnymi usługodawcami a kielecekimi była dramatyczna. Na korzyść Warszawy wyższa jakość
zdecydowanie niższe ceny. Co do NFZ warszawski lepiej funkcjonował. Nie mam porównania w kwestii bieżącej sytuacji. Edukacja:
Studiowałem w Kielcach na politechnice. Mam kontakty z warszawską politechniką. Jakość studiowania, relacje: student-
nauczyciel, dziekan/rektor a 'szeregowy pracownik naukowo-dydaktyczny' są również 'odmienne'. W Kielcach w wielu
przypadkach mamy 'zaściankowość' i stan feudalny.

Placówki w tramach NFZ może oferują usługi dobrej jakości ale okres oczekiwania jest zbyt długi.

Dlaczego zdolni młodzi ludzie szukaja studiów poza Kielcami?

Bardzo słabe uczelnie wyższe, ogólna zapaść w służbie zdrowia.

Szkoły ze słabym wyposażeniem, nie remontowane od lat. Boiska w fatalnym stanie (SP nr 2), nauka na 2 zmiany, niesmaczne i
chłodne posiłki z Kuchni Cateringowej.

Uczniowie z gmin ościennych przeważają w części szkół ponadpodstawowych, przez co młodzi mieszkańcy Kielc nie mają
możliwości z nich skorzystać. Uniwersytet, nawet jak na placówkę lokalną, oferuje niski poziom kształcenia. Absolwenci są
nieprzygotowani do pracy zawodowej po studiach

Zdrowie jak w całym kraju kuleje więc nie ma co się więcej czepiać, jeżeli zaś chodzi o edukację jest ona zdecydowanie
niedopasowana do potrzeb rynku pracy, w szczególności chodzi mi studia wyższe, gdzie wiekszość kierunków czy to na



Politechnice czy praktycznie wszystkie na UJK są zrobione dla zdobywania pieniędzy ministerialnych. UJK należy zamienić w
Uniwersytet Medyczny, który będzie szkolił na kikludziesięciu kierunkach medycznych i około medycznych zamiast szkolić masę
magistrów po administracji, �lologii czy politologii

Bardzo mała ilość szkół średnich na wyższym poziomie jak np. II LO, oczywiście oprócz jednej prywatnej. Zdrowie - szpital na
Czarnowie od momentu odejścia Pana Gierady tragedia. Prywatne usługi medyczne poszły trochę do przodu, ale dalej jesteśmy
daleko za większymi aglomeracjami.

brak edukacji i brak zdrowia dla braku tolerancji w kielcach i całym obszarze

duży plus dla miasta za program dodatkowych szczepień, ale to chyba jedyna taka inicjatywa

Edukacja opiera się na prywatnych korepetycjach, nauczyciele nie spełniają moich oczekiwań

Jakość usług zdrowotnych w ramach NFZ jest bardzo słaba, czekanie przez kilka miesięcy ,żeby dostac się do dentysty czy
dermatologa

Uczelnie prezentują tragiczny poziom, brak dostępu do specjalistycznego leczenia, trudności w leczeniu u specjalistów na NFZ

Za małe wsparcie ze strony miasta na projekty językowe (nie tylko angielski) i humanistyczne )

Fatalna sytuacja infrastruktury szkolnej, tj. Instalacji, stanu sanitarnego i ochrony ppoż.

Edukacja w Kielcach jest dla rządzących jakby złem koniecznym. Szkoły sa niedo�nansowane, na wszystko brakuje pieniędzy. Z
drugiej strony inwestuje się pieniądze w takie projekty jak szkoła mistrzostwa sportowego, gdzie ani poziom nauczania nie jest
zbyt wysoki ani wybitnych sukcesów sportowych chyba nie ma. Pod względem dostępności opieki lekarskiej opieka na NFZ to jakaś
komedia. Do zwykłego lekarza trzeba się zapisać (nie można iść wtedy, gdy człowiek zaczyna chorować) po czym okazuje się, że
lekarz to 100-letni emeryt, który pyta się pacjenta, co mu przepisać. Jeszcze gorzej wygląda sprawa z opieką specjalistyczną:
kardiolog, neurolog... na te wizyty czeka się miesiącami.

Dostęp do służby zdrowia jest utrudniony. Warunki i organizacja pracy w kieleckich szpitalach są kiepskie

Brak do�nansowania/ ulg do przedszkoli prywatnych dla rodziców. Przedszkola prywatne mają wyższą jakość usług , są bardziej
elastyczne i dostosowane do potrzeb pracujących rodziców jednak są karą dla rodziców w postaci wyższych opłat.

Brak konkurencji

Kolejne placówki typu SOR są zamykane. Najbliższe pogotowie stomatologiczne jest w Busku-Zdroju. Jakość kadry akademickiej
oraz standardy panujące na Politechnice Świętokrzyskiej i UJK nie mają nic wspólnego ze szkolnictwem wyższym. Absolwenci obu
tych podmiotów to jedni z najsłabszych studentów w Polsce.

Usługi prywatne na dobrym poziomie jednak publiczne pozostawiają wiele do życzenia.

Szkolnictwo w Kielcach, jest na średnim poziomie - zależy która szkoła. Zwłaszcza szkoły średnie, nie wyróżniają się niczym
szczególnym, szkoły wyższe - myślę, że są ok. Usługi związane ze zdrowiem? Śmiech na sali, nawet prywatnie.

Zbyt mało przedszkoli publicznych. Nie można się dostać do lekarza na NFZ.

Brakuje miejsc w żłobkach, w przedszkolach jest lepsza sytuacja.

21-wiek, a do lekarza trzeba stać w kolejce do rejestracji

Żenująco niski dostęp do specjalistów.

dobra



Problemem jest przede wszystkim jakość usług związanych z edukacją i zdrowiem. Jest małe zróżnicowanie oferty (zwłaszcza
edukacyjnej), placówki publiczne zarządzane są w sposób przestarzały i oferują również przestarzałe metody.

Usługi związane z edukacją nie dotyczą mnie bezpośrednio dlatego nie mam wyraźnych zastrzeżeń, ani pochwał. Kwestie usług
zdrowotnych są na dobrym poziomie, choć i tak do wszystkich specjalistów chodzę prywatnie.

Służba zdrowia jest w kryzysie

Programy nauczania oderwane od rzeczywistości, ilość godzin spędzonych w szkole przekracza 8 godzinny czas pracy. Młodzież
nie ma czasu na zajęcia dowolne kształcące ich talenty. Są zmęczeni. Opieką zdrowotną na poziomie lekarzy pierwszego kontaktu
- SUPER. Natomiast opieka socjalistów pozostawia wiele do zyczenia np. badanie holterem w grudniu, kolejna wizyta i odniesienie
sie do wyników w maju.

Opiekuję się osobą przewlekle chorą. Bardzo dobrze oceniam jakość usług świadczonych przez pogotowie ratunkowe i szpitale
(WSZ w Kielcach, WSS w Czerwonej Górze). Źle oceniam dostępność usług świadczonych w domu pacjenta (zbyt długi czas
oczekiwania na rehabilitację i konsultacje specjalistów w ramach NFZ)

Brak akceptacji dla osób nieheteroseksualnych

Poziom nauki w szkołach jest tragiczny. Przed dziećmi stawia się bezsensowne wymagania, których wypałnienie czesto nie zalezy
od poziaomu wiedzy dziecka, ale np od tego czy rodzic da pieniądze żeby kupic karme dla psów w schronisku. Oduczanie na
lekcjach myslenia, w zamian dajac całkiem bezsensowne zadania. Jak np kolorowanie cyferek zamiast nauki liczenia (wcale nie w
nauczaniu początkowym). Porownanie poziomu nauczania jakie jest teraz, z tym jakie było kiedyś wychodzi wręcz kuriozalnie. A
wczesnie wcale nie było idalnie. Teraz jest tragedia. Dzici zamiast uczyc sie mysleć, uczą sie jak wydedukowac o co moglo chodzic
tworcy testu. Bo to jest jedyna słuszna odpowiedź. Jezeli nawet zgadnie, to jak zmieni kolejnośc wyrazów w zdaniu to już sie nie
liczy! Do lekarzy w państwowej służbie zdrowia są kolejki na miesiące lub lata. W szpitalach szerzy się korupcja. Lekarze czekaja
na kopertę, bo jak nie to zdychaj pacjencie! Sa placówki prywatne, ale kogo na to stać, aby korzystac z ich usług. I niby dlaczego
płacic ponownie za coś, za co jeż płacimy w podatkach?! Nawet w placówkach prywantych są kolejki.

Mam 30 lat i tylko raz udało mi się skorzystać z publicznej służby zdrowia u lekarza rodzinnego, który niestety zdiagnozował mnie
źle. Za wszystkie pozostałe usługi musiałam zapłacić, bo nie byłam w stanie uzyskać pomocy odpowiednio szybko. Kilka lat temu
dostałam od ortodonty skierowanie na usunięcie kilku zębów stałych. Przysięgłam sobie, że tym razem za to nie zapłacę i poszłam
o 4 rano by być pierwsza w kolejce. Mimo spędzenia 4 godzin w korytarzu przychodni, nie udało się wyknać zabiegu. Jedyne co
mogłam to umówić się na zabieg za 2 miesiące, mając 4 zęby do wyrwania trwałoby to 8 miesięcy... Przy okazji lekarz stwierdził,
że mogę to zrobić prywatnie za tydzień. Oczywiście nie miałam wyboru, co ciekawe zabieg nie był wykonany w prywatnym
gabinecie. Jestem teraz na kontrakcie w Londynie i jestem tym bardziej załamana tym jak funckjonuje służba zdrowia w Kielcach.
Tu dostaję telefony z przychodni rodzinej z zaproszeniem na różne badania. Czuję się zaopiekowana, ewidentnie system działa
tak by zapobiegać chorobom, a nie reagować kiedy jest już za późno.

Szkoły wiecej powinny interesować sie uczniami, ostatnio słyszałem że dla dyrekcji jednej ze szkół średnich po sułyszeniu
problemu że jedna uczennica drugiej chce dodać do kosmetyków kwasu, najważniejsze aby nie wyszło poza szkołę - i nie podjeła
interwencji, czyli czekamy na tragedję, takie osoby nie powinny pełnić funkcji kierowniczych, niestety nie wiem w której szkole sie
to działo

Zbyt mało specjalistów, za długi czas oczekiwania

Niestety jeśli chodzi o zdrowie to wyłącznie prywatne reszta usługi NFZ praktycznie niedostępne

Uważam że jakość szkolnictwa wyższego idzie w Kielcach w górę, ale potrzeba większego zaangażowania ze strony miasta, aby
studentów było coraz więcej i by ich zatrzymać w Kielcach po ich skończeniu.

Jeśli chodzi o zdrowie nie jest dobrze .....lekarze odsylaja do lekarza i tak dalej . Edukacja jeszcze gorzej musimy dawać nasze
dzieci na korepetycje kosztem na przykład wakacji

Poprawić usługi elektroniczne i możliwość rejestracji przez internet.



brak realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami

kokolejki, brak leczenia, chyba ze prywatnie

Szkoła Podstawowa nr 25 na osiedlu Ślichowice jest przeludniona, uczniowie uczą się na zmiany, komfort pracy nauczycieli
również się pogorszył. W ciągu kilku lat znacznie wzrosła liczba mieszkańców na tym osiedlu, natomiast nie przybywa miejsc w
placówkach oświatowych w tym miejscu. Obawiam się, że w perspektywie kolejnych lat w tej szkole może zabraknąć miejsc dla
dzieci z osiedla.

archaizm w większości żłobków i przedszkoli - przegrzewanie dzieci, brak wyjść na codzienne spacery, za duże grupy, dzieci które
mają przedszkole pod blokiem, nie dostają sie do niego, tylko muszą chodzić do innego.

Brak specjalistów z zakresu zdrowia, zarówno na nfz jak i prywatnie. Bardzo niski poziom kształcenia na poziomie wyższym...

Według mnie miasto Kielce, jeśli jest taka możliwość, powinno zainteresować się szkołami, szczególnie Technikami i sprawdzać
poziom kształcenia w zakresie lekcji technicznych i kompetencje nauczycieli w tych tematach, ponieważ dużo osób młodych nie
jest dobrego zdania o jakości takich lekcji i wiedzy jaką ma przekazywaną

Na NFZ NIE MOŻNA DOSTAĆ SIĘ DO SPECJALISTÓW

Przychodnie świadczące usługi w ramach NFZ oblegane a co za tym idzie terminy nie dla ludzi, którzy są chorzy. Ponadto personel
tych placówek często z epoki poprzedniej (to nie oni są dla pacjenta a raczej pacjent dla nich). Oferty pro�laktyczne zazwyczaj po
publikacji takiej informacji są już niedostępne dla "przeciętnego Kowalskiego".

Przede wszystkim brak nakładów na uatrakcyjnienie edukacji w szkołach publicznych, zwiększenie dostępności atrakcyjnych
pomocy, wyposażenia. Ważne też było by zwiększenie i uatrakcyjnienie kierunków szkolenia zawodowego na poziomie szkoły
ponadpodstawowej

System edukacji nadaje się całkowicie do wymiany, gdyż zamiast rozwijać umysły i je otwierać, to skupia się na wpajaniu
posłuszeństwa względem autorytetów i uczenia pamięciowego, które jest całkowicie nieprzydatne. Brakuje też uczenia jak wiedzę
teoretyczną stosować w życiu codziennym. Szkoła uczy całkowania, ale nikt nie umie nawet wypełniać zeznań podatkowych!
Służba zdrowia natomiast jest bankrutem. Trzeba zwiększyć jej �nansowanie przynajmniej dwukrotnie, bo inaczej nic się nie ma
szans poprawić.

Niedostatek nauczycieli i lekarzy z pasją. Działa to tak, jakby ludzie robili to co robią z braku lepszych mozliwości.

dużo jednostek edukacyjnych wymaga remontu infrastruktury

W mieście znajdują się jedynie dwie uczelnie wyższe, których poziom nauczania jest niski. Uczelnie nastawione są na pieniądze
otrzymywane za studentów, a nie na poziomie nauczania. Większość kieleckich placówek zdrowotnych (szpitali) jest w opłakanym
stanie. Widok np. glazury z lat 90. budzi lęk.

W zakresie edukacji nastąpiła porawa, ale głownie w zakresie lepszej infrastruktury. Niestety jest ona w dużej mierze
�nansowana z Budżetu Obywatelskiego. W kwestii zdrowia, jak wszędzie, coraz dłuższe kolejki do specjalistów, alternatywą jest
płacenie za prywatną opiekę, ale tylko niektórych na to stac.

zbyt mała oferta zajęć dodatkowych w szkołach publicznych

Niski poziom kadry na uczelniach wyższych, spadek jakości szkolnictwa wyższego, zmniejszenie znaczenia posiadania dyplomu
ukończenia studiów wyższych, niechętne zatrudnianie osób z wyższym wykształceniem i doświadczeniem na dłuższy czas na
umowę o pracę. Niekończące się kolejki do specjalistów w ramach usług NFZ.

Załącznik 2 (odpowiedzi do pytania nr 18)



Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Kielce nie zasługują na zaszu�adkowanie jako miasto festiwali discopolowych. Brak pomusłu na promocję kultury z wyższej półki.

Niski poziom tzw. "wysokiej kultury - jakiś czas temu byłem na przedstawieniu w Tetrze Stefana Żeromskiego na którym aktorowi
który się obnażył, wysmarowano przyrodzenie budyniem. Myślałem, że pomyliłem Teatr z domem uciech dla panów.

Imprez kulturalnych i to zróżnicowanych w mieście jest sporo. Czasami barierą są ceny biletów. Pytanie, co zrobić, aby
mieszkańcy w ogóle chcieli brać w nich udział.

Pojawiły się co prawda nowe oferty - jak Ogród Botaniczny, ale (choćby raporty ROT pokazujące, że Kielce nie mają ani jednej
atrakcji wśród najczęściej odwiedzanych w regionie) pokazują, że w porównaniu z innymi gminami i województwami nie jest
dobrze

Centrum miasta wieczorami mało ożywione, nieatrakcyjne, zdominowane przez młodzież szkolną. Z dziedziny sportu wyróżnia się
piłka ręczna. Jest to sport, który wyróżnia Kielce w kraju i w Europie, a sukcesy drużyny PGE Vive Kielce wpływają pozytywnie na
poczucie dumy, przynależności mieszkańców (także byłych mieszkańców).

Powinno się rozbudować ofertę kulturalną i rozrywkową, otworzyć ciekawe miejsca po godz.18, żeby miasto nie pustoszało, ale
rozwijala sie oferta scen kabaretowych, parku rozrywki, scen muzycznych, tanecznych, kin na otwartej przestrzeni,

Kielce jak na miasteczko prowincjonalne oferuje zróżnicowaną ofertę kulturalną i wysoki poziom oferty sportowej.

Miłe jest kontynuowanie Dni Kielc, jednak można by celować w produkty i artystów wyższej jakości. Wiele instytucji zachęca do
wyjścia i integracji różnorodnymi wystawami i warsztatami. Pałacyk Zielińskiego ma wspaniałą przestrzeń koncertową, KCK się
rozwija, Pałac Biskupów łączy nowe trendy ze starszymi, podobnie jak Wzgórze Zamkowe ma bogatą ofertę dla wszystkich grup
wiekowych, a Muzeum Zabawek kusi dorosłych nostalgią, a dzieci przyciąga tematyką, Geopark pokazuje przemiany terenu,
Kadzielnia ma nowe jaskinie. Warto wziąć gości spoza Kielc na spacer.

Gminy oscienne radzą sobie bardzo dobrze. Same Kielce nie mają nic do zaproponowania. Nawet transport publiczny do atrakcji
w pobliżu Kielc kuleje

Jedyne gdzie mozna wyjsc to rynek. Brak imprez dla mlodych ludzi, rekraacyjnych miejsc. Nie ma gdzie spedzac wolnego czasu.

Jest dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia w Kielcach i okolicach, niestety marketing regionu leży i nikt kto nie ma styczności z
Kielcami nie wie, że jest tutaj naprawdę ciekawie

Wielki plus dla siłowni zewnętrznych - korzystają wszyscy od dzieci po osoby starsze - to działa. Oferta kulturalna - NUDA - np. nie
wiadomo do kogo skierowana jest oferta w centrum geoedukacji - do dzieci czy dorosłych? dzieci nie lubią statycznych wystaw - i
się nudzą, dorosli żeby się coś dowiedzieć muszą się wczytywać w długie tablice - jak się jest tam z dziećmi nie ma na to czasu.

Kielce jako miasto sportu, a można iśc tylko na mecz Korony albo Vive. Brakuje zawodów o ogólnopolskiej randze, brakuje
młodych Kielczan, którzy wchodziliby do pierwszych zespołów Korony i Vive. Z kulturą trochę się poprawiło, ale dużo wydarzeń jest
słabo reklamowanych. Omijają nas też duże koncerty ze względu na brak miejsca do organizacji.

Oferta kulturalna zubożała (zrezygnowano z wielu imprez, m.in. Festiwalu Anima Mundi) - kultura powinna by c skierowana do
ludzi młodych, kreatywnych, a nie tylko w kierunku historii i patriotyzmu. Trzeba ściągać ludzi młodych i kreatywnych do Kielc.
Zatrzymać studentów. Powinien powstać jeszcze jeden basen letni w zachodniej części miasta. najlepiej na Czarnowie (Park Górki
Czarnowskie - strona wschodnia między Chrobrego a Chałbińskiego?). Powinno też powstać więcej ścieżek rowerowych z asfaltu,
tak, żeby rowerzysta nie musiał przeprowadzać roweru przez ulicę. więcej parków i skwerów.

Powstało i powstaje coraz więcej lokali gastronomicznych. Niestety oferta koncertowa się pogorszyła. Do Kielc wkroczyło Disco
Polo :(



Jestem mile zaskoczony instytucjami kulturalnymi, KCK, ID, Muzeum zabawek, kinem moskwa oraz teatrami. Unikał bym jednak
koncertów disco polo na Placu Artystów, śpiewających o zgrozo o wylizaniu cytryny.

Dobry poziom jak na tej wielkości miasto. Jest różnorodnie. I amatorzy kultury na niższym pozimie coś znajdą dla siebie (KCK) oraz
osoby które szukają czegoś ambitniejszego (Muzeum Narodowe czy Intytut Designu).

Brak możliwości skorzystania z placów zabaw przy przedszkolu poza godzinami funkcjonowania przedszkola oceniam bardzo
negatywnie. Rodzice pracujący mogą z dziećmi wyjść popołudniami, a place zabaw są pozamykane.

Pod obecnymi "Rządami Pana prezydenta " letnia scena KCK to katastrofa ,idea była świetna i dopracowana ,w 2019 to było
bardzo słabe ,wręcz żenujące. Proszę o powrót do jakości sprzed roku 2019. Zabijacie ideę powszechnego bezpłatnego dostępu
do kultury.

wolny czas spędzam na moim podwórku i w domu bo mnie nie stać na fachowców i wykonuję różne prace sama

To miasto nie oferuje nic poza discopolo i tandetną rozrywką na niskim poziomie. Totalny brak wykorzystania szans i zabiegania
włodarzy o kulturę na wyższym poziomie.

Nie rozumiem pytania dot. usług publicznych związanych z gastronomią

brak basenów do uprawiania aqua aerobicu.Basenów dedykowanych miejskich

nie mam zdania

Brak darmowych imprez i zawodów dla mieszkańców Kielc

Przydały by się inwestycje w większy obiek, który mógłby realizować duże koncerty i wydarzenia.

jest za mało osrodków sportowych--koszty korzystania sa wysokie

poziom oferty kulturalnej bardzo dobry, każdy coś znajdzie dla siebie. Natomiast gorzej jest z dostępnością z uwagi na ceny
biletów.

zbyt droga tzw kultura wyższa

zbyt wysoki koszt usług związanych z kulturą zwłaszcza, jeśli z oferty miałaby skorzystac kilkuosobowa rodzina

szcególnie w gminach jest to bardzo ograniczone.

Jak na miasto emerytów, rencistów i �rm związanych z turystyką nie jest najgorzej.

Jeżdżę na rowerze i dostrzegam rozwój w zakresie ilości ścieżek rowerowych, natomiast uważam, że dużo w tej kwestii jest
jeszcze do zrobienia, zwłaszcza w jakości nawierzchni oraz ilości ścieżek i rozwiązań komunikacyjnych (przejścia dla pieszych,
mało bezkolizyjnych krzyżówek)

Wskazany jest dalszy rozwój i zwiększanie dostępności obiektów związanych z kulturą i wypoczynkiem oraz rozwój i
do�nansowanie obiektów już istniejących tak, aby mogły realizować w pełni swoje zadania

Dobry kierunek rozwoju

Należy kontynuować i rozszerzać atrakcyjność imprez w centrum miasta w weekendy, aby zachęcić mieszkańców do spędzania
czasu w mieście.Niestety obecnie miasto przegrywa z ościennymi gminami pod tym względem. Wybudowane boiska są dostępne
tylko dla szkółek piłkarskich,a w weekendy mieszańcy nie mogą z nich korzystać np. na osiedlu Świętokrzyskim czy na
Warszawskiej , przy szkole 27 na Uroczysku. Cudownym miejscem, unikalnym wręcz w skali naszego regionu jest teren na



Stadionie. W weekendy tłumy Kielczan spędzają tam czas, aktywnie i na świeżym powietrzu.Należy dbać i chronić to miejsce, a nie
zabudowywać go blokami. Dużo zyska nasze miasto kooperując z gminami w sprawie budowy atrakcyjnych szlaków i ścieżek
rowerowych, które powinny być prowadzone leśnymi drogami i w terenach zielonych , a nie wydzielane na jezdni głównych ulic.
Choć to pewnie trudne i kosztowne trzeba próbować ożywić obiekt stadiony Korony.?Ten kolos tylko straszy w naszym mieście
swoja wstrętna bryłą i nic na nim się nie dzieje.Może można organizować tam inne imprezy sportowe, jakieś wyścigi , lodowisko
itp, a nie tylko kopaczy piłki. Więcej imprez masowych centrum np. taki festiwal światła w Łodzi przyciąga tysiące ludzi co roku.

Duże znaczenie dla rezygnacji z atrakcji w centrum ma utrudnione parkowanie, np. w rejonie danego lokalu czy obiektu. Jedynie w
galeriach nie ma problemu z parkingami.

zbyt mała ilość wydarzeń w tematyce rozwoju osobistego, integracji społecznej, animacji grup o różnych zainteresowaniach

poziom bardzo dobry

brak mozliwości zorganizowania godzin opieki nad dzieć np od 7-16 w przypadku ferii czy wakacji, taka oferta albo nie istnieje
albo jet droga. W przypadku posiadania np. 2 dzieci i pracy w sektorze publicznym zorganizowanie opieki dla dzieci które nie
przemieszczaja sie samodzielnie do domu jest praktycznie niemożliwe lub �nansowo nadmiernie obciązające

Bardzo brakuje utrzymania obiektów istniejących, brak chociażby konserwacji nowych ławek przez co po 2-3 latach wyglądają
jakby miały lat 15, brak poprawiania uszkodzonych znaków, koszy na śmieci itp. drobnych napraw w chodniku, przez co odbiór
miasta jest dużo gorszy. Według mnie pilnie do poprawy okolice Zalewu, doliny silnicy gdzie mogło by być kawał fajnego
zagospodarowanego terenu zielonego który mógłby być wizytówką miasta. Oferta gastronomiczna i sportowo-kulturalna jest
bogata.

Tragedia

Miasto wspomaga inicjatywy mieszkańców takie jak np Dolina Silnicy - to jest bardzo fajne i motywujące dla osób
zaangażowanych w takie działania

Brak jest jasno podanego miejsca, że w Kielcach się coś dzieje. Jak nie wyguglam imprezy na stronach instytucji kultury to nie
mam wiedzy, że coś jest. Chcę jednego miejsca np. na stronie im i harmonogramu ofert kulturalnych

Nie ma usług wprowadzających nowoczesnosc, świezość, kretywność.

Mieszkalem 3 lata na Śląsku, nie widziałem tam ani jednej reklamy,promocji naszego wojewodztwa, a tamtejsi mieszkańcy są
dość zasobni i maja znacznie gorsze warunki. A wg poprzedniej strategii mielismy wykorzystac walory turystyczno-rekreacyjne
naszego regionu.....

Lasy i okolice zachecaja. Beton w centrum odstrasza. Wiecej drzew w CENTRUM. Przestrzeń zabierana przez bloki na wynajem.
Oferta kulturalna uboga jak i miasto..pomimo starań

brak audiodeskrypcji, który zniecheca do odwiedzania miejsc związanych z kultura dwa bilety bo trzeba dla przewidnika a osoby
na wozkach maja czesti darmowe wejscia co zniecheca (kino Helion, mecze Vive)

Dobrze, że posiadacze KDR mogą korzystać z niektórych atrakcji sportowych i kulturalnych za darmo lub że zniżką. Ale zawsze
można poszerzyć ofertę.

Mało urozmaicona oferta rozwoju kultury �zycznej.

ogólnie jest dobrze a przede wszystkim bezpiecznie

Miasto prawie codziennie śpi po godzinie 17

Zbyt mało ciekawych ofert ogólno dostępnych i dla ludzi z małym budżetem



Więcej imprez niedzielnych w parku miejskim latem.

Na plac zabaw z 4 latkiek jadę do Gmin ościennych bowiem mają nowoczesne świetnie wyposażone .

Jest nienajgorzej

Jestem osobą bardzo aktywną. Aby zaspokoić moje potrzeby kulturalno rozrywkowe jeżdże do innych miast. Brakuje miejsc
rekreacyjnych począwszy od zwyklej rekreacji przy zbiornikach wodnych- rowerki wodne, kajaki, lokale, plaże; dobrych koncertów;
przedsięwzięć dla aktywnych osób, warsztatów. Instytut dizajnu jest super miejscem z kreatywnymi pracownikami ale jest za mało
dostępnych miejsc na warsztatach; ogród botaniczny rozkręca się z imprezami ale również to za mało. Przy miejscach
turystycznych jest za mało infrastruktury na wysokim poziomie, za dużo kiczu...

miasto sportu, ale tylko na papierze

Jest gdzie na prawde w Kielcach spedzic czas wolny... ;)

Problem generalnie związany jest z biernością mieszkańców w tej materii ( w wykorzystaniu oferty kulturalnej) i poziomem
zarobków wśród mieszkańców

Mamy piękny nie wykorzystywany i doprowadzony do prawie ruiny stadion lekkoatletyczny, gdzie po 20 latach nie widzę różnicy.
Dalej ta sam słaba siłownia, szatnie w skrajnie obskurnym stanie, nie mówiąc o prysznicach. Bieżnia zaniedbana. Brak rangi
ogólokrajowej zawodów. Dlaczego nie ma trenerów lekkoatletycznych na etacie?Czemu zarządzają treningami i obiektem
pasjonaci zwykli a nie ludzie z wykształceniem, pasją i osiągnięciami, czemu nie ma naborów na trenerów tylko wybierani są pod
stołem, pani od rechabilitacji i pani od �tness? Bez przesady a prawdziwi trenerzy trenują gdzieś sportowców z boku. Dlaczego
Urząd miasta nie dokłada się we właściwy sposób w organizację imprez biegowych. Brak półmaratonu Kieleckiego jako głównej i
najważniejszej imprezy biegowej dla miasta i biegaczy to już prawdziwa porażka i wstyd.

Kultura tylko memorial to Miles,

Przyszkolne obiekty sportowe powinny być dostepne w czasie poza lekcjami

Nie ma gdzie wyjść. Brak bezpłatnych imprez na wyższym poziomie.

Niezbyt dobra i mało atrakcyjna oferta spędzenia czasu dla emerytów

OK

Praktycznie poza małymi wyjątkami brak nowych palców zabaw

Kultura powinna być na wyższym poziomie, wpisywanie się Kielc w festiwale disco-polo jest żenujące i stawia miasto w rankingu
festiwalu wiejskich a nie kultury miasta wojewódzkiego.

Usługi związane z kulturą uległy poprawie. Świetnymi instytucjami są m.in. Instytut Dizajnu, Muzeum Zabawy i Zabawek czy
ostatnie działania Muzeum Narodowego. Działania WDK czy BWA Kielce (w większości) pozostawiają wiele do życzenia, czasami
poziom prezentowanych prac czy wydarzeń jest zasmucająco niski. W Kielcach działa kilka na prawdę świetnych lokali pod
względem gastonomicznym m.in. Azurro i SyshiYa, do których przyjeżdzają nawet goście z innych miast okolicznych tj. Kraków czy
Warszawa

Brak imprez kulturalnych i koncertów o zasięgu ogólnopolskim.

Uważam, że miasto bardzo źle stoi jeśli chodzi o dostępność kultury. Jest to przygnębiające, bo bardzo uwidacznia się w
mieszkańcach i ogólnej atmosferze. Jeśli miasto nie zadba o tę kwestię, nigdy nie stanie się miejscem, do którego młodzi ludzie
będą chcieli wracać po studiach skończonych w Warszawie czy Krakowie. Bardzo brakuje mi w Kielcach bezpłatnych, inspirujących
wydarzeń ma poziomie. Brak jest inicjatyw na osiedlach. Choćby Ślichowice z tysiącami mieszkańców mają zerową ofertę
kulturową, noe ma ŻADNYCH wydarzeń, nawet latem, kiedy inne miasta masowo organizują bezpłatne kino letnie, koncerty,



pikniki...W Kielcach tego nie ma i okropnie czuć, że miasto umiera z braku energii. Zdecydowanie konieczne jest stworzenie
przestrzeni dla rozwoju kulturalnego i animacji, szczególnie dla seniorów i młodych ludzi.

Więcej informacji o planowanych imprezach kulturalnych i rozrywkowych

Brak przedstawień operowych, za dużo muzyki disco polo. Brak zróżnicowania wydarzeń muzycznych i artystycznych. Brak wizyt
aktorów, muzyków, artystów.

Wciąz brakuje dramatycznie placów zabaw. To jest dramat kieleckich dzieci

Na plus eventy związane z food truckami, festiwalem smaków co zachęca do poszerzania wiedzy na temat gastronomii. Duży
minus za brak wsparcia w organizacji półmaratonu w 2020r.; mało imprez promujących jazdę na rowerze, rolkach, brak dobrych
ścieżek rowerowych; mała popularyzacja obszarów turystycznych regionu (np. bezpłatne wycieczki z przewodnikiem)

Oferta gastronomiczna dla zwykłego Kowalskiego jest słaba. Lokale czy na solnej czy na leonarda są drogie czy bardzo drogie
wręcz. Do wyboru albo kebaby albo drogie lokale a pensje mizerne. Co do Kultury to są koncerty ale odgrzewanych gwiazd.
Miasta jak Toruń, Białystok etc. są odwiedzane przez większe gwiazdy.

Teatr z beznadziejnymi kostiumami i scenogra�a. Malo koncertów.

Jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne w mieście to są zazwyczaj słabo reklamowane i stosunkowo drogie

Sytuacja się poprawiła, coraz więcej imprez, wydarzeń, pokazów. Nawet skierowanych do młodszych Masscode, brakuje
koncertów "większego" kolibra gwiazd (nie disco polo); dużo robi Czerwony Fortepian i inicjatywy prywatne nie publiczne

Bardzo mało imprez kulturalnych na wyższym poziomie. Festiwale Disco Polo...

Centrum miasta powinno "tętnić" życiem A tak się nie dzieje. Moim zdaniem powinno być organizowane więcej akcji w centrum
miasta

Brak lodowiska całorocznego, brak promocji zajęć ruchowych dla dzieci w wieku szkoły. Edukacja w temacie zdrowia i ruchu jest
na niskim poziomie

Brak ścieżek rowerowych w gminie Masłów, na terenie której jest duży zalew, z którego latem korzysta bardzo dużo mieszkańców
Kielc i okolic powoduje, że jazda rowerem ale i samochodem staje się bardzo niebezpieczna.

Za mało ciekawych wydarzeń kulturalnych

Trzeba ściągnąć do Kielc ludzi, wtedy samoistnie polepszy sie jakosc spędzania wolnego czasu, ponieważ Ci ludzie wymusza
powstanie nowych, ciekawych miejsc, tak działa kapitalizm. W Warszawie na 2 mln mieszkańców w poniedziałek chce gdzieś wyjsć
wieczorem 1000 osób, u nas dzieląc to przez liczbę mieszkańców, 50, czyli nie ma dla kogo stwarzać nowej oferty, biurowce klasy
A i dobre płatna praca to powinna być strategia

Miasto organizuje zbyt mało wydarzeń kulturalnych szczególnie w rejonie ścisłego centrum Kielc

uboga oferta , niskie standarty

Smog w powietrzu utrudnia spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu

Kielce oferuje wiele możliwości, zarówno oferowanych przez instytucje lokalne jak i podmioty prywatne.

Ścieżki rowerowe to jest żart. Brak półmaratonu to wstyd dla miasta.

Kielce i okolice w temacie związanym z wolnym czasem rozwijają sie i to prężnie. Wczesniej nie lubiłam za bardzo Kielc. poniewaz
uwazałam, ze nic sie tu nie dzieje. Od jakiegoś czasu zmieniłam zdanie. To jest duży plus!



problemy z przejazdem rowerem przez skrzyżowania, jedyna znośna oferta muzyczno-kulturalna to pałacyk Zielińskiego

Wiecej musicali

Kielce są przepięknie położone, moim zdaniem zupełnie tego nie wykorzystujemy. A z innej beczki - dawno temu, w am�teatrze
odbywało się niezłe wydarzenie - Moogowisko. Może warto wrócić?

Na Ślichowicach mieszka około 15000 ludzi. Czyli tylu mniej więcej co w Busku Zdroju. Nie ma ANI JEDNEJ kawiarni, restauracji.
Żeby się spotkać że znajomymi trzeba jechać do centrum. Jak na Marsie.

Przykre jest że miasto wydaje 20mln na budowę ogrodu botanicznego który potem corocznie będzie kosztował Kielczan 1mln zł.
Nie mam pretensji do obecnej władzy ale życzę więcej dalekowzroczności przy podejmowaniu decyzji o kolejnych inwestycjach.
Lepiej te pieniądze byłoby wydać na rewitalizację terenów zielonych (np koło zalewu, parku, skoczni) bo ludziom brakuje miejsc do
spacerów. A do ogrodu botanicznego? Cóż - może połowa Kielczan chociaż raz pójdzie

Pozamykane place zabaw .

Na kulturę już nie mam pieniędzy a poziom lokalnej bywa, że okazuje się wątpliwy, brak dużych koncertów np. znanych grup
rockowych, walory turystyczno-krajobrazowe prawie w ogóle nie wykorzystane - skandaliczne blokowanie środowisk rowerowych -
brak: bike-parków, pump-track-ów, asfaltowych dróg rowerowych i wiecznie, bezmyślnie wręcz wycinana zieleń

Jeśli ktoś chce wyjść z domu, to ma szansę spędzić ciekawie czas: kino Fenomen, ogród botaniczny, Kadzielnia, Pałacyk
Zielińskiego itp.

Kielce odstają pod tym względem od dużych miast w PL. Miasto akademickie i nie ma gdzie spędzic wolnego czasu. Muzea z
nieciekawą ofertą. Wszystko na poziomie XX w. Dobrze że teatr jest choc nikt mu nie pomaga. Ilość kin zadawalająca. Filharmonia
działa ok. W miesiącach letnich ludzie sztuki bardziej powinni wyjść do ludzi.

Kielce są kapitalnie położone, są świetną bazą wypadową. Ale nie wystarczy o tym mówić. Miastu brakuje legendy i otoczki, dla
których ludzie odwiedzają inne miasta. Strategia promocji turystycznej powinna ująć też właśnie marketing miejsca. Obudźmy
naszego genius loci.

Brakuje dużych imprez masowych, koncertów znanych artystów, zespołów, pod tym względem mocno odstajemy od wielu innych
miast w Polsce. Ponadto od wielu lat coraz bardziej popada w ruinę Tor Kielce w Miedzianej Górze który powinien być wizytówką
regionu i który dzięki środkom z Unii mógł zostać dotychczas rozbudowany i zmodernizowany. Wyścigi także o randze
europejskiej które mogłyby się na nim odbywać przyciągałyby tłumy kibiców z Polski a to przekładałoby się na konkretną promocję
regionu oraz dalszy rozwój bazy hotelarskiej i usługowej.

chleb ze smalcem już mi się znudził

Brak atrykcyjnych ofert. Koniecznosc wyjazdow do Krakowa i Warszawy

Tworzenie duże ilości "siłowni" zewnętrznych - przeznaczonych dla osób starszych i dzieci. Całkowicie leży kwestia utowrzenia
"Street workout", które sa dedytkowane dla młodziezy. Jezdząc po Polce widze jak małe miasta mają rewelacyjnie rozwiązane te
kwestię, gdzie oprócz tz siłowni na zewnątrz, śa place zabaw dla dzieci i duża strefa Street workout. Super, że mamy skejt par, ale
czemu go nierozbudujemy ? - w tym miejscu masa dzieci i młodzieży spędza czas, czemu nie dać im możliwości korzystania z
większej ilości atrakcji. Kwestia Koncertów i imprez, jak można było pozyć się takich imprez jak Kilece Rokująm, Noc Kabaretów,
czy Czarownic. Mamy piekny Am�teatr Kadzielni, który stoi przez większość roku pusty ... Zaprzepaszczenie takiej inwestycji.
Leprze zagospodarowanie Kadzielni, w niecce, któr ajest wyremontowana winny być lokale gastronomiczne typu ciastko z kawą i
lody da dzieci,

Brak wydarzeń kulturalnych rangi miasta wojewódzkiego.

Jestem bardzo ciekawa jak organizacja ogólnopolskich imprez na Kadzielni przekłada się na rozpoznawalność naszego miasta w
kraju i zwiększenie ruchu turystycznego.



Jest nienajgorzej. Wydaje mi się, że brakuje imprez dla seniorów. Nie wiem czy być może powinno ich być więcej na poziomie
bardziej kameralnym - 'dzielnicy/osiedla' czy też ogólnomiejskim.

Należy więcej ofert kierować do dzieci i młodzieży , aby przesiąknęli dobrymi nawykami.

Poza atrakcyjnymi terenami zielonymi miasto nie ma prawie nic do zaoferowania mieszkańcom

brak placów zabaw dla dzieci w centrum miasta. Na wszelkich możliwych przestrzeniach organizowane są parkingi, coraz mniej
drzew w centrum, za mało fontann. Może by tak parki kieszonkowe? możłiwe przestrzeni

Brakuje ułatwień dla obcokrajowców i oferty przewozowej. Przyroda i turystyka to skarby okolic Kielc i samego miasta. Są jednak
źle zorganizowane, nieprzemyślane i mało skuteczne. Choć widać pewną poprawę, to droga jest jeszcze bardzo daleka

Zaburzona spójność ścieżek rowerowych nie pozwala na rozwijanie tego środka transportu w Kielcach.

Brak jednego wspólnego miejsca zawierającego zapowiedzi imprez. Często bywa tak, że jest kilka imprez, a potem długa dziura i
nic nie ma.

Między pasami jezdni należy posadzić drzewa np. Żelazna, IX Wieków Kielc itd.

Od października 2019 nadeszły trudne czasy dla Polskiej gospodarki związane ze skutkami rządów PIS dlatego moim zdaniem w
tym momencie nie powinny być przesuwane duże nakłady �nansowe na kulturę. Jeśli chodzi o opinię na temat kultury i możliwości
spędzania wolnego czasu na terenie Kielecczyzny oczywistym jest, że oferta jest uboga.

miasto nie ma strategii wspierania sportu, wyraźnie uprzywilejowana jest piłka nożna

Bardzo drogie bilety na ciekawe imprezy kultura6

Dostępność kultury "wyższej" jak teatr, teatr tańca �lcharmonia jest wysoka natomiast kultura rozrywkowa jest wciąż na niskim
poziomie.

Brak zorganizowanej dobrze turystyki

Więcej współpracy między mieszkańcami a instytucjami typu KCK, WDK. Uwzględnienie sugestii mieszkańców dotyczących np
koncertów.

Uboga oferta kulturalna.

Miasto nie wykorzystuje swojego potencjału związanego z położeniem. Brakuje chociażby ścieżek rowerowych po okolicznych
lasach, tras zjazdowych na Telegra�e, Pierścienicy lub Patrolu, które mogłbyby przyciągnąć mnóstwo turystów rowerowych z
okolicznych województw pozbawionych nawet takich gór, jakie mamy wokół Kielc. Takie trasy przyciągają mnóstwo osób
korzystających na miejscu w oferty gastronomicznej, hotelarskiej czy wypożyczalni sprzętu. Miasto zupełnie nie dba o okoliczne
lasy, w których brakuje infrastruktury i które są niszczone przez motocyklistów nie niepokojonych przez nikogo. Miasto zaniedbało
Stadion, który mógłby stać się perełką, a zarasta krzakami i dziczeje. Z oferty kulturalnej korzystam rzadziej, lecz wolałbym by
Kielce kojarzyły się z nieco bardziej wysublimowaną kulturą, niż disco-polo i gale kabaretowe

Brak dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, osób starszych, młodych rodziców infrastruktury. Brak rozwiązań
kultury dostępnej

Mamy w mieście bardzo wiele możliwości wykorzystania walorów "krajobrazowych". Wg mojej oceny nie wykorzystujemy ich
nawet w 10 %.

Cisza nocna przez cały tydzień na ul. Sienkiewicza uniemożliwia organizację tam jakichkolwiek sensownych wydarzeń
kulturalnych.



Marnowanie pieniędzy publicznych na klub sportowy Korona.

imprezy sportowe? korona i vive. Kiedyś były mecze reprezentacji - teraz na narodowym. a poza tym? Mało słychać mimo, że
jestem ze świata sportu. Bardzo małe zainteresowanie, mizerna promocja, ruch na swieżym powietrzu - nie istnieje. Komunikacja
rowerem, to katorga. Walory turystyczne - nastąpiła poprawa, tutaj widać to zwłaszcza na kadzielni i w paru innych miejscach, ale
i tak jak dla mnie za dużo drzew jest ciągle wycinane.

Zbyt mało miejsc o charakterze kulturalnym.

Genralnie z roku na rok stan się poprawia

dobra

Najpierw uwaga do ankiety. Pomyłką jest łączenie placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi, grupa odbiorców tych obiektów jest
zupełnie inna. O ile można powiedzieć, że siłowni zewnętrznych, święcących pustkami jest aż nadto, o tyle publicznych,
ogólnodostępnych placów zabaw (przynajmniej o przyzwoitym standardzie) nie ma wcale - i nie, place zabaw na Szarych
Szeregów nie są przyzwoite, są ubogie i w infrastrukturę i miejsce. Oferta kulturalna jest uboga, w zasadzie co roku jest dokładnie
to samo, festiwale kiczu i tandety, również ze strony miasta, nikt nie dba o jakość oferty. Doskonałym przykładem jest grudniowy
jarmark świąteczny (śmiech na sali), o ile diabelski młyn przyciągnął ludzi to oferta jarmarku nie była w stanie ich zatrzymać,
wizyta w sobotę o godzinie 17 kończyła się obejrzeniem pozamykanych lub zamykających się budek, na których i tak nic
ciekawego nie było. Ludzie czy Wy na prawdę nie jesteście w stanie wykrzesać nic z regionu, promować lokalnych wytwórców
wysokiej jakości, a nie sprzedawców skarpetek i majtek, którzy śmią się zwać "przedsiębiorcami" wojującymi w centrum.

O ile dostępność muzeów jest na dobrym poziomie, o tyle oferta teatralna poza teatrem Żeromskiego jest kiepska. Teatry
przyjeżdżające do Kielc na występy (głównie do KCK'u) oferuja tylko komedyjki dla mało wymagających. Co do oferty koncertów
muzycznych najlepszym wydarzeniem był koncert Dawida Podsiadło i MassCode. Poza tym dwoma kompletna pustka lub
odgrzewane stare gwiazdy. Próbują to na szczęście ratować prywatne kluby.

Mało basenów, brak ciekawych restauracji. Zero życia w centrum miasta po 17

Zbyt mało miejsc kultury, w Kielcach nie dba się o rozwój czytelnictwa, brak inprez literackich, brak też integrowania mieszkańców,
np. poprzez imprezy plenerowe, śniadania na trawie,

Jeżeli chodzi o imprezy spotrowe, to nalezy wreszcie przestac topic fortune w Koronie. Juz nawet niektórym zagorzałym fanom to
przeszkadza, nie mowiąc o tych co nie interesują sie sportem. Trzaba skończyc z zagęszczaniem zabudowy w miescie! Wciskanie
bloków pomiedzy inne bloki jest pomysłem tragicznym. pogarsza warunki tym co mieszkali w blokach które juz wczesniej stały, a
te nowe od razu maja beznadziejna warunki. Ludzie gapią sie jedni drugim w okna, w mieskaniacj jest ciemno, a dodatkowo
trzaba wieszać rolety. Ludzie to nie krety żeby zyc w ciemnosci. Nowe bloki stawia sie kosztem terenów rekreacyjnych wokół
budynków mieszkalnych. Place zabaw zamiania sie w parkingi. Potem zdziwienie że dzieci wola siedziec w domu przy komputerze.
A co maja na podwórku? Maja sie ganiac wokół samochodów manewrujących po parkingu? Kazdy nowo budowany blok powinien
miec przynajmniej po jednym miejscu parkingowym w parkingu PODZIEMNYM na mieszkanie. Przynajmniej. I jezeli developer
tego nie zapewni, to nie powinien miec pozwolenia na budowę. Poza tym normy pozwalające stawiać budynki tak blisko innych, jak
w tym momencie powinny zostać zaostrzone. Jesli chodzi o walory turystyczno krajobrazowe, Kielce maja potencjał. Ładnie
soatało odnowione centrum, ul Sienkiewicza wygląda malowniczo. Jednak trend do usuwania zieleni jest bardzo niepokojacy. Nikt
nie przyjedzie do Kielc aby zmazyc sie na betonie. To moze mieć w Warszawie. Brakuje punktow widokowych na terenie Kielc.
Takie punkty przyciągaja turystów. A Kielce jak i okoliczne zalesione wziesienia z góry wygladaja pięknie.

Poziom jakości ofert kulturalnych jest tragiczny. Muzea i galerie są prawie puste, można zwiedzić wszystkie w 3 godziny (razem z
komunikacją) przy okazji się nudząc, bo mało które jest interesujące. Cieszę się z powstania takiej instytucji jak Instytut Dizajnu,
ale jednocześnie mam wrażenie, że to kółko wzajemnej adoracji i ich produktywność i pomysły są przeciętne. Wprowadzanie
plaży nad zalewem uważam za śmieszne, podobnie pomysł z doniczkami na rynku. Estetyczna tragedia. Teatr Żeromskiego
oferuje rozrywkę na której poziom zawsze mogę liczyć. Często spaceruję w Parku Baranowskiego i nie widzę żadnych
pozytywnych zmian na jego terenie. "Edukacyjne tablice" wyglądają jak z lat 80-tych. W Kielcach brakuje ciekawych koncertów...
mieszkam w okolicy Kadzielni i widzę, że rzadko się coś tam dzieje i nie rozumiem dlaczego to jest zamknięte. Obawa przed
wandalizmem?

Więcej ofert, promocje, do�nansowania dla uczniów i studentów



Uważam że w Kielcach dzieje się w miarę dużo, ale przekaz informacji na temat odbywających się wydarzeń i możliwości
spędzania wolnego czasu jest bardzo słaby.

Gdyby nie Facebook nie wiedziałabym o żadnych wydarzeniach-bardzo mało reklam

Nie ma za bardzo miejsc kultowych publicznych, jak festiwale czy inicjatywy np. studenckie. Nie ma za bardzo koncertów, jeśli już
to najczęściej drogie i duże na kadzielni. Kiedy coś się dzieje, to informacja o tym nie dociera do dużej ilości osób, myślę że to
największy problem.

Bardzo fajnie spontaniczne spotkania czemu nie A w dodatku bezpłatnie super

Nie znam

brak miejsc do rodzinnych spacerów przestrzeni dla dzieci obiekty kulturalnie niedostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Życie kulturalne skupia sie w centrum miasta, natomiast na wielu osiedlach brakuje np. bibliotek czy placówek kulturalnych
(biblioteki, kluby dla dla młodzieży) dla mieszkańców.

Bardzo słaba dostępność do usług w godzinach popołudniowych i w weekendy.

RACZEJ W TEJ MATERII JEST OK

Mała oferta wydarzeń kulturalnych. Tereny rekreacyjne też w de�cytowej ilości a te istniejące brudne!

Pomimo wielu aktywności prywatnych �rm, organizacji ciekawych miejskich aktywności - wciąż odczuwam braki w tym zakresie na
terenie samego miasta Kielce.

mamy bardzo dobre obiekty sportowe, uwazam ze nie jest wykorzystywany potencjal Kadzielni, majac takie miejsce w sezonie
letnim imprezy powinny odbywac sie co tydzien, brakuje nam �agowej imprezy utozsamianej z Kielcami, jak Opener w Gdyni,
Karnawal Sztukmistrzow Lublin, Audioriver itp. Moze jest to czas na Masscode?

Ogromny potencjał zwłaszcza walorów naturalnych, ale bardzo często nie wykorzystywany np. turystyka aktywna - piesza czy
rowerowa.

Problemem głównym jest to, że miasto jest dla samochodów, a nie dla ludzi. Nawet w ścisłym centrum w stre�e ograniczonego
ruchu ciężko spacerować, gdy co 30 sekund jedzie samochód. Wszechobecny hałas, zamienianie miejsc zielonych na kolejne
parkingi to są zabiegi niszczące walory turystyczne miasta.

Nie udało się dotąd w Kielcach zbudować systemu mecenatu kultury i sztuki. Nieznaczna ilość istotnych wydarzeń z perspektywy
kraju i tym bardziej świata. Brak sztandarowej imprezy. Zanik dobrze zapowiadających się przedsięwzięć, jak np. festiwalu Kielce
Rockują

mała ilość wydarzeń kulturalnych m.in. koncertów

W Kielcach niestety nic się nie dzieje, prócz podstawowych corocznych imprez. Warto pomyśleć np. o kinie pod gwiazdami, które
niegdyś funkcjonowało w kieleckim parku. Myślę, że należałoby organizować, np. jakieś koncerty na stadionie przy ul.
Ściegiennego. Zimą w Kielcach nie ma co robić, są dwa lodowiska, które są monopolem i baaardzo wygórowaną cenę. Należałoby
organizować więcej imprez sportowych jednoczących mieszkańców, np. biegi, wyścigi rowerowe, rajdy piesze. W okolicach Kielc
jest mnóstwo miejsc o znaczących walorach turystyczno-krajobrazowych, o których mało się mówi (Chęciny, Jaskinia Raj, Św.
Krzyż).

Na szczęście jest coraz lepiej, chociaż przydałoby się więcej dobrze zagospodarowanej i utrzymanej zieleni miejskiej.

Potrzeba większej ilości wydarzeń kulturalnych ogólnodostępnych, odbywających się na zewnątrz na terenie miasta. Konieczny



remont stadionu lekkoatletycznego

Uboga oferta kulturalna miasta - utalentowanym ekipom teatralnym przydałaby się konkurencja, za mało koncertów na wysokim
poziomie, niepotrzebne promowanie imprez disco polo - mierzmy trochę wyżej.. Brak widocznego działania publicznych instytucji
kultury, niewielka ilość rozpoznawalnych imprez organizowanych przez miasto.

Załącznik 3 (odpowiedzi do pytania nr 20)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Zupełny brak pomysłów i wspólnej wizji rozwoju dla całego obszaru.

ceny do jakości to przepaść,

Jaka innowacja ? Gospodarki w tym mieście nie ma.

Wciąż trudno znaleźć w mieście pracę. Większość moich znajomych pracuje za najniższą krajową lub wciąż szukają pracy.

Władze Kielc - tak za poprzedniego ani za obecnego prezydenta NIE ROBIĄ NIC (realnego) w sprawie poprawy warunków dla
przedsiębiorców i innowacji. Mając najmniej terenów inwestycyjnych wśród miast wojewódzkich nie robimy nic, by zwiększyć ten
obszar. Nie mamy wyznaczonych głównych branż na których ma się opierać rozwój miasta, więc władze miasta nie wiedzą nawet
w jakim kierunku iść. Z działań progospodarczych można uznać tylko pojawienie się Rady Biznesu przy prezydencie, ale jest to
ciało czysto fasadowe...

rynek pracy słabo rozwinięty, mało specjalistów, mało prestiżowych �rm, niskie zarobki, dominacja �rm usługowo-handlowych
oraz sektora publicznego

Gospodarka w mieście potrzebuje dostępu do nowych technologii i rozwiązań, zapraszani gości z różnych krajów,
przedsiębiorców, seminariów otwartych i prezentacji nowych innowacyjnych rozwiązań np. Z zakresu ochrony zdrowia, urządzeń
diagnostycznych, leczenia np.cukrzycy, sensory, zegarki, aparatura do diagnostyki, tomograf nowej generacji, bezinwazyjne
techniki leczenia laserem np. Kamieni nerkowych, itp

Społeczeństwo Kielc się starzeje i nie jest otwarte na nowe idee. Trudno się przebić z czymś nowym czy wprowadzić zmiany.
Wśród pracodawców często PRL mentalnie nie minął.

Kielce nie mają nic do zaoferowania inwestorom. Zamiast przerobić tereny po niezaistniałym lotnisku to nie wiadomo na co
czekają.

Dramat. Naprawdę wielu Kielczan chciałoby zostać, pracować i rozwijać się w swoim mieście, ale niestety jest to praktycznie
niemożliwe. Dla "zwyczajnych" ludzi, tj. nie posiadających w rodzinie przedsiębiorstwa praca na etacie w Kielcach to porażka.
Niestety pomimo świetnego położenia geogra�cznego miasta, drogi ekspresowej i wykształconego społeczeństwa w Kielcach nie
ma gdzie znaleźć jakościowej pracy. Poza �rmami p. Sołowowa, Kolporterem, Da�, Echo Investment, nie ma gdzie znaleźć pracy
na wysokim poziomie. Dodatkowo zarobki w Kielcach są niższe niż w okolicznych dużych miastach, a w porównaniu z Warszawą,
która leży raptem 180 km od Kielc jest przepaść. Kielce potrzebują rozwiniętego sektora usług biznesowych, żeby absolwenci
szkół wyższych mieli gdzie pracować i by mogli się rozwijać u siebie, a dodatkowo przyciągnęło by to osoby z innych cześci kraju.

Praca coraz bardziej pochłania, coś co 10 lat temu było nie do przyjęcia dzisiaj jest normą (np. 10 godzinny czas pracy), w mięscie
nic się nie dzieje - powstają tylko kolejne mieszkania i kolejne biura

Mała ilość podmiotów gospodarczych na terenie Kielc powoduje, że są one częściej kontrolowane przez administrację, przede
wszystkim US. Powoduje to zniechęcenie przedsiębiorców w związku z licznymi i długotrwałymi kontrolami. Dlatego widać
tendencję do uciekania �rm do większych ośrodków, mimo tego że koszty pracy i podatki są o wiele wyższe.



Rynek pracy oferuje bardzo mało. Świeżo po studiach rozesłałem kilkadziesiąt CV i nikt nawet nie oddzwonił, a w Warszawie
dostałem pracę po tygodniu. Często ludzie muszą pracować ponad 8 lub 10 godzin żeby przyzwoicie zarobić.

Miasto powinno scalać grunty i sprzedawać je pod nowoczesny przemysł, łączyć naukę z biznesem. Brakuje atrakcyjnych miejsc
pracy dla ludzi młodych.

Słaba przystępność oferty KPT

Fatalnie

Kielce przeżywają recesje. Brak dużych �rm i niskie zarobki zniechęcają do pozostania w Kielcach.

Kielecki Park Technologiczny tworzy doskonałe warunki do rozwoju przedsiębiorczości w mieście

miasto jest na etapie dopiero raczkującym

jak mam korzystać z innowacji jeżeli nie mam do nich dostępu lub nie stać mnie na nie

Kielce nie sprzyjają zatrzymywaniu wykwali�kowanych specjalistów. Na rynku wciąż obowiązują stawki gorsze niż ogólnopolskie -
większe miasta przyciągają utalentowanych pracowników. Ciągle �rmy kieleckie oferują mniej niż Kraków, Poznań, Wrocław,
Warszawa itd.

niewystarczające działania dla uatrakcyjnienia miasta dla inwestycji zewnętrznych

Co z lotniskiem które jest dla nas światłem na świat, upadajace Targi, bezuzyteczne ter inwestycyjne?

Mamy park technologiczny zarezerwowany dla milionerów. Wyprzedaną gospodarkę wyzyskującą lokalnych pracowników i
multum "pozytywnych zmian" które albo niszczą wygląd miasta, albo odbierają cenny czas niewinnym mieszkańcom miasta.
Ostatnio pozytywnie zwiększa się ilość jedno osobowych �rm bez kasy �skalnej co nie jest rozwiązaniem innowacyjnym, bo ludzi
mojego pokolenia jest coraz mniej, a logicznym jest że ludzie starsi nie robią zakupów przez strony internetowe. Istnienie sklepów
internetowych jest na plus, jednakże jest to ze strony lokalnych sprzedawców partyzantka, a nie innowacja.

Dużo do zrobienia

rodziny muszą mieć za co żyć. Imprezy sportowe to nie wszystko. Drastycznie niskie zarobki

niewystarczająca oferta dla potencjalnych inwestorów. Nieprzygotowanie odpowiedniej oferty dla potencjalnycvh inwestorów w
związku z będącą na ukończeniu S7, Niekorzystne dla miasta plany przestrzenne ograniczające powstawanie w centrum
wysokiego budownictwa.

przy obecnych cenach mieszkan i zarobkach w regionie w sektorze publicznym, który jest głównym pracodawca, przy np 4-
osobowej rodzine jest cieżko powiazać koniec z końcem, nie mówiac o zakupie nowego miueszkania bez kredytu na 30 lat a to
zkolei obnioża jakosc życia na codzień...

Gospodarka miasta jest w odwrocie, brak wizji, brak rozwoju, brak spowadzania nowych �rm, brak biurowców, brak stref
inwestycyjnych. Jedynie chyba tylko Kielecki park technologiczny jest jedyną inwestycją w gospodarkę i tworzenie nowych miejsc
pracy. W ostatnich latach nie przyszedł żaden poważny inwestor do miasta, żadne "Korpo" czy Fabryka, powoduje to dalszy
odpływ młodych ludzi którzy znajdują pracę w innych miastach.

Tragedia

Poza betonem nie widzę innowacji

Połaczenie drogowe z innymi regionami mimo ze sie poprawily to nadal sa zle-brak S 7 od granic naszego wojewodztwa do
Krakowa, o trasie w kierunku Łodzi i Lublina nawet nie wspomnę...Jesteśmy przy granicy Polski A i B, niestety po niewlasciwej



stronie i trzeba ta granicę przesunąć na wschód...Skoro władze Krakowa ignorują potrzebę budowy S7, może trzeba postawić przy
granicy naszego wojewodztwa tabliczke z napisem: "Za dalszy odcinek w kierunku Krakow odpowiadaja władze w Krakowie" ,
skoro inne metody nie skutkują...

Miasto umieta. Pare fabrykvzagranicznychbw ościennych gminach. W samym miescie najwiekszymi pracodawcami jest hyba
biedronka, urza wojewodzki i UM. Fabryki zombie utrzymujace Misiewiczów. Spolli komunalne bez pieniedzy. Najwieksza
innowacja miescie sa ledowe latarnie....

Zainwestujcie w edukację na poziomie szkół, szczególnie w sprzęt IT, bo pracownia komputerowa w szkole powinna być
wymieniana co 3 lata, a nie co 10.

w porównaniu do innych miast w województwie bez porównania na plus, gorzej w porównaniu do innych miast wojewódzkich

Brak ofert pracy atrakcyjnych dla osób w wieku 40 i powyżej, jak są to na najniższej krajowej, brak pomocy z urzędu pracy czy
miasta w tworzeniu atrakcyjnych i dobrzepłatnych miejsc pracy

Brak jakich kolwiek atrakcyjnych miejsc pracy poza najniższą średnią krajową. W Kielach nawet sprzątaczka musi mieć
znajomości aby dostać pracę w urzędzie czy szkole i tak jest zarówno w mieście jak i w gminach. Proponowane szkolenia nie dają
realnego zatrudnienia w mieście i są bezcelowe a czasem śmieszne wręcz.

Brakuje w mieście dużych �rm, które utworzyłyby nowe miejsca pracy, gospodarka Kielc nie zachęca do inwestowania.

-

Brak �rm rozwijających innowacyjne tchnologie, niskie płace, prak stanowisk dla specjalistów

Wyniki wygranych projektów do�nansowan w ramach innowacji w Starostwie Powiatowym mialy byc w styczniu. termin zostal
przesuniety na marzec. Jak młody przedsiębiorcy mają się rozwijać jak sie z nich kpi?

Zaniedbania systemowe (szczególnie podatkowe oraz prawne) pogłębiane były i są przez politykę samorządu

Brak pracy i godnego czy przyzwoitego wynagrodzenia dla ludzi z wyższym wykształceniem. Kielce w ogóle się nie rozwijają, same
sklepy i banki. Dla osób bez znajomości nie ma przyzwoitej pracy w Kielcach bo urzędy szkoły i gminy poobsadzane samą rodziną
i znajomymi. Młodzież i starsi masowo ucieka za granicę lub do innych miast. Kielce przez ostatnie lata w ogóle się nie rozwinęły i
są nie doinwestowane jeżeli chodzi o miejsca pracy czy pomoc przedsiębiorcom mniejszym w utrzymaniu się na rynku. Wielcy
inwestorzy w ogóle nie chcą tu inwestować a otwieranie kolejnych sklepó meblowych, biur callcenter czy galerii handlowych
tworzy tylko tanią siłę roboczą i brak jakichkolwiek innych perspektyw pracy. Urząd pracy to już prawdziwa porażka, brak
jakichkolwiek propozycji i pomocy dla ludzi z wykształceniem. Propozycja beznadziejnych i głupich kursów które nic nie dają a
stwarzają tylko sztucznie obraz pomocy.

trzeba wybierać atrakcyjna praca (dłuższy czas dojazdu) ale mniej czasu dla rodziny albo gorsza praca i więcej czasu dla
najbliższych. Ewentualnie może zmiana miejsca zamieszkania do więszych miast - może pogodziłaby te dwa elementy

Wsparcie �rm w dążeniu do innowacyjności nie jest wystarczające i na odpowiednim poziomie.

Po co komu ten KPT?

Innowacje w województwie nie istnieją

Miasto nie ma pomysłu na przyciągnięcie inwestorów o dużym potencjale gospodarczym. Brak klimatu do rozwoju lokalnego
biznesu. Słaba i nieskuteczna promocja miasta w swędzenie potencjału gospodarczego. Utrata pozycji Politechniki Świętokrzyskiej
na arenie uczelni technicznych.

Uważam, że w Kielcach brak jest perspektyw dla młodych i ambitnych ludzi po studiach. Praktycznie brak jest atrakcyjnych miejsc
pracy, nie ma atmosfery rozwoju i innowacji. Bogaci nadal się bogacą, ale cała reszta pozostaje bez szans. To bardzo dołujące,
obserwować jak wygląda rynek i warunki pracy w moim rodzinnym mieście.



Brakuje dużych przedsiębiorców, którzy stworzyliby konkurencyjność na rynku pracy. Praca dla dużego przedsiębiorstwa stwarza
możliwość rozwoju zawodowego jak i osobistego. Jednak dostępność tych rozmiarów �rm na naszym rynku jest mocno
ograniczona. Mimo chęci zmiany środowiska pracy nie istnieje na naszym rynku zapotrzebowanie na pracę w każdym obszarze.
W moim przypadku dotyczy to dziedziny �nansów i rachunkowości. Można rzec, że branża bogata w oferty pracy, jednak po
dokładniejszej analizie okazuje się, że ofert pasujących do posiadanych kompetencji jest brak.

Upolitycznienie sektora usług publicznych, brak alternatywnych miejsc pracy z wyzszymi niż przeciętne zarobkami, szczególnie
dla kobiet.

Muszę pracować w delegacji, bo w rodzinnym mieście nie ma dla mnie pracy. Brak inwestycji, brak ściągania przedsiębiorców w
region, brak pracy.

Kielce ie rozwijaja się, wszyscy stąd uciekają

mało programów stażowych, ośrodków kształcenia zawodowego dla dorosłych (kursów zawodowych)

Płace mizerne, wykorzystywanie pracowników. Co gorsza wiele �rm chce zatrudniać przez UP więc oczekują, że najpierw ktoś się
zarejestruje jako bezrobotny i mu dadzą śmieszną pensję. Drugą powszechną rzeczą jest płaca części wynagrodzenia na czarno!

Malo inwestorow

W Kielcach nie funkcjonuje w praktyce cos takiego jak "gwarancja pracy po stażu/praktyce". Park Technologiczny i w ogole temat
innowacyjności w Kielcach jest dostępny tylko dla wąskiego grona osob, wielu mieszkańców nawet nie wie "co to i po co to"

Brak spójnej strategii w tym zakresie, brak ułatwień dla �rm, inwestorów, słabe pozyskiwanie �rm, wynika to z braku kadr,
wszyscy wyjeżdżają, traktowanie Kielc jako taniej siły roboczej, brak ludzi z językami, staże z MUP, PUP, WUP nie dają możliwości
znalezienia sensownej pracy tylko stażu w urzędzie po znajomości, nie ma atrakcyjnych miejsc pracy, �rmy mają problemy z
płynnością �nanansową nie myślą o zatrudnianiu,

Pseudo inicjatywy. Warunki dla prowadzenia małego biznesu bardzo słabe. Po prostu mały biznes nie istnieje dla władz miasta

Porównując Kielce z Rzeszowem - miastem podobnej wielkości, jest dramat. Kielce zamiast się rozwijać, zwijają się

Brak możliwości rozwoju zawodowego. Miasto cwaniaków wykorzystujących ludzi do pracy na "najniższej krajowej". Brak
możliwości rozwoju dla młodych ludzi. Zero inwestycji związanych z przyciągnięciem �rm do Kielc. Duże �rmy stąd uciekają.

Należy budować biurowce klasy A i prosić a wręcz błagać mniejsze korporacje o to by przeniosły tu siedziby lub centra
rozliczeniowe. Można ich przyciągnąć niższymi kosztami najmu i płac. Dla deweloperów trzebs stworzyć najlepsze warunki w
Polsce do budowy takich biurowców czyli np ulgi. Odnośnie przemysłu rownież należy ściągać znienawidzone przez Lubawskiego
fabryki, których budowę blokował latami. CK Technik wyszkoli kadrę

Duże braki

Przykład szkoły tańca Dance gdzie wiceprezydent rzuca kłody pod nogi, to przykład wspierania prywatnego biznesu. Żenada .

Przez wiele lat w Kielcach zaniedbano zupełnie temat gospodarki i nowych miejsc inwestycyjnych. Bardzo drobie są podatki od
nieruchomości - prawie dwukrotnie wyższe niż w ościennych gminach. Sposób załatwianai jakichkolwiek pozwoleń w Kielcach, jest
katastrofalny. Urzednicy zamiast zachęcać i pomagać, zniechęcają i utrudniają. Bardzo niski poziom obsługi urzędników w
Urzędzie Miasta. Nie ma ludzi kompetentnych, którzy zajmowali się terenami inwestycyjnymi i wyciąganiem pomocnej ręki do
�rm. W porównaniu z innymi iastami, gdzie urzędnicy sami dzwonią do �rm i proponują aby ulokowali swoje zakłądy w danym
mieście, w KielCACH panuje średniowiecze. Poza tym, bardzo powaznym probleme jest podejście Urzedników Urzędu
Skarbowego, którzy NĘKAJĄ przedsiębiorców. Dlatego kilka dużych �rm już przerejestrowało swoja siedzibę do Warszawy (VIVE,
ANNA BUD), bo nie chcieli być narażeni ciągłymi kontrolamii dochodzeniem się z Urzędem Skarbowym.

Może pani zawsze zatrudnić opiekunkę, praca społeczna z serca po godzinach. Pani syn będzie kluczowy w przedłużeniu umowy,



jeżeli będzie pani brała opiekę może pani poszukać innej pracy (sektor publiczny-nowa władza)

Nie ma u nas żadnych specjalistycznych �rm. Pensje są najniższe w kraju. Brakuje ludzi wykształconych, jest nadmiar bezmyślnej
masy.

Błędy poprzedniej ekipy są trudne do naprawienia

Nie wykorzystuje sie zupelnie potencjalu ludzkiego. Brak wspolpracy na lini Miasto - Uczelnie. Młodzi ludzie mają głowy pełne
pomysłów. Miasto zleca opracowanie jakiegoś tematu - studenci robia burze mózgów i proponuja rozwiązania.

Myślę że dobrze byłoby pytań przedsiębiorców czego potrzebują, ale przede wszystkim zachęcać Kielczan żeby tu zostali. To
przykre ilu młodych wyjeżdża za pracą ze swojego ukochanego miasta. Kształcimy dobrych pracowników a potem ich tracimy. I
tym samym tracimy wpływy do miasta i potencjalnych Małych Kielczan

Miasto Kielce zajmuje zawsze jedno z ostatnich pozycji w rankingach dotyczących gospodarki, zarobkow, innowacji. Niech to
posłuży za opinie.

Rodzic pracujący ma wiele przeciwności.

Firmy uciekają pod Kielce, albo całkiem poza region, bardzo nieliczni i drobni nowi inwestorzy, skandaliczny brak dbałości o
młodych, o zatrzymanie uczniów a zwłaszcza studentów, co skutkuje brakiem dobrych pracowników. Wysokie podatki i ulgi -
wcześniej dla kleru, teraz dla kolesi, niewspółmiernie drogie mieszkania, złe rozwiązania komunikacyjne - zwłaszcza brak
połączenia z Piotrkowem Trybunalskim, ale i Krakowem, Tarnowem, Rzeszowem, brak wschodniej i południowej obwodnicy
miasta, brak porządku urbanistycznego w mieście - "rządzą" deweloperzy

Głownym pracodawcą jest administracja rządowa i smaorżadowa, instytucje kontrolne itp. a �rmy uciekająz miasta, bo skarbówka
ściga płotki, rekiny omija.

Miasto marnuje czas i nie przyciąga inwestorów, nie reklamuje się i nie zachęca do inwestowania np przez reklamę sportowa lub
co gorsze przez Targi Kielce mając setki branżowców z PL i świata na miejscu. Upadły duże zaklady pracy, upadł handel i do tego
władze miasta przez tyle lat nic nie zrobily by ratować miasto. Innowacyjność? Ścitt i KPT to zdecydowanie za mało... największymi
pracodawcami w miescie są urzędy i instytucje... i to caly komentarz

Ucieczka dużych �rm z Kielc i regionu w ostatnim czasie świadczy o tym że źle się dzieje. Perspektyw na pojawienie się nowych
niestety nie widać. Zapowiadane ostatnio oraz wcześniej centra biurowe które miałyby przyciągnąć inwestorów także wydają się
być jedynie �kcją.

miasto powinno sciągać inwestorów

Nrak polityki rozwoju i przyciagania inwestorow.

W Kielcach potrzeba �rm, które rozwijały to piękne miasto.

Brakuje tu innowacji z sektora ICT. Bzdurą są fundusze unijne, które �rmy sektora ICT powinny móc pozyskiwać. Farsa.

Miasto, w którym pracownik najczęściej zatrudniany jest z o�cjalnym wynagrodzeniem (najniższa krajowa) to nie jest dobra
sytuacja dla osób pracujących. Brak miejsc pracy w przemyśle. Nepotyzm. Ojjj....to nie jest laurka dla mojego miasta :-(

Ogólnopolskim problemem jest brak 'aniołów businesu' dotyczy to również Kielc. Jakie realne osiągnięcia mają Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu Technologii czy Park Technologiczny? Czy poza tym, że dają zatrudnienie swoim pracownikom
mają realne sukcesy? Wystarczy spojrzeć ile tak naprawdę nowoczesnych i innowacyjnych podmiotów jest w KPT? Ta dziedzina
jest dobrym miejscem pracy (często dla lokalnych polityków, działaczy partyjno-politycznych i ich znajomych), ale nie jest
elementem, który realnie wspiera innowacyjność i przedsiębiorczość �rm lokalnych.

Park technologiczny który miał ściągać inwestorów oraz stworzyć strefę ekonomiczną nie wywiązuje się z zakładanych
zobowiązań, zamiast się uczyć od ościennych gmin (Morawica) bądź miast (Radom) cofamy się młodzi ludzie wyjeżdżają bo mają



perspektyw na dalsze życie- prace....jedynie są tworzone miejsca usługowe (markety, galerie) żadnych fabryk. Duże �rmy uciekają
z miasta (Vive, Annabud)

Kielce nie przyciągają inwestorów. Lokalne �rmy są zbyt małe i słabe żeby tworzyć wystarczającą liczbę wysokopłatnych miejsc
pracy.

Inowacyjnośc to jest jedyna szansa rozwoju miasta czy to z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne wykluczające miasto z walki o
większych inwestorów czy to z uwagi na słabośc lokalnych �rm.

Kielecki rynek pracy oparty jest na kołchozach, gdzie jakość pracy odbiega odbiega od tych na zachodzie Europy. Firmy te ( VIVE,
NSK, EFECTOR, PIEKARNIA POD TELEGRAFEM) tworzą miejsca robolskie, gdzie nie potrzebne są żadne kwali�kację, zarabia się
marnie a ludzie pracują w ciężkich warunkach. Dodatkowo jest morze ofert dla kurierów i telemarketerów, gdzie nie da się dobrze
zarabiać, możemy co najwyżej nabawić się nerwicy. To główny powód wyjazdów młodych z naszego miasta. Lepiej zarbiać marnie
ale robić co się lubi, niż zarabiać marnie ale robić coś co się nienawidzi. Praca w tzw "metropoliach" jest tylko z pozoru lepsza,
ponieważ zarobi się tam kilkaset złotych więcej niż w Kielach a koszty życia o niebo większe. Miasto Kielce musi przyciągnąć �rmy
z branży high-tech, transportu i logistyki, medycyny i postawić na budowę nowych mieszkań pod wynajem. To koszty wynajmu
sprawiają, że dużo osób wyjeżdża zagranicę, Spełnienie tych punktów pozwoli miastu się rozwijać a miejscowym pomoże założyć
rodzinę. Nie musimy się bać wydawać piniędzy na mieszkania spółdzielcze, to się już sprawdziło za PRL-u, wtedy było bidnie ale
jakoś dorośli zakładali rodziny i mieli dzieci, ponieważ mieli zapewniony przydział mieszkaniowy i nie musieli jak teraz wchodzić w
kredyt na 30 lat.

Kielecki Park Technologiczny przez 10 lat swojej działalności nie wytworzył żadnej innowacji, nie przyciągnął żadnych poważnych
�rm, a ofert pracy z �rm w KPT próżno szukać. Trudno nie uznać, że to zmarnowana szansa

Kilka krótkich zdań na temat gospodarki. 1. Brak dostępnych obiektów na wynajem dla �rm rozwijających się organicznie od zera.
Nie chodzi mi o �rmy, które inwestują miliony złotych i tutaj miały by inwestować. Mówię o �rmach, które rozwijają się i potrzebują
większych obiektów typu hala + biuro, powiedzmy w przedziale 400m2-700m2. Jest to powierzchnia dla �rm, które już działają na
rynku i przechodzą do następnego etapu rozwoju. Nikt nie będzie wynajmował hali z przed 30-40 lat, która co najwyżej nadaje się
do generalnego remontu, a najlepiej do rozbiórki. Jest to czynnik, który powoduje blokadę w rozwoju �rm. Brak również obiektów
dla następnego etapu �rm w przedziale 1000m2 - 1500m2 2. Podejście urzędników wszelakiej maści do przedsiębiorców. W
normalnej �rmie jeśli obsługa klienta jest na niskim poziomie to klient zmienia �rmę, w której wyda swoje pieniądze. Urzędnikom
wydaje się, że mają monopol na swoich klientów. W pewnym sensie tak jest, ale takie klient może zmienić miejsce zamieszkania
lub prowadzenia swojej działalności i tam szukać innej obsługi klienta, która będzie się nim odpowiednio zajmowała. Jeśli miasto
Kielce pozbyło by się tych urzędników, którzy nie potra�ą zadbać o swoich klientów i miało cel powiedzmy do roku 2022 na
uzyskanie opinii miasta z najlepszą obsługą przedsiębiorców to byłby dużo lepszy klimat do prowadzenia działalności. Każdy
człowiek, który założy swoją działalność i sam sobie tworzy miejsce pracy i choćby stworzył tylko miejsce pracy na pół etatu już
jest bardzo ważny dla miasta jakim są Kielce, a nie oszukujmy się jesteśmy miastem wyludniającym się. 3. Brak odpowiedniego
miejsca, gdzie osoba chcąca założyć działalność gospodarczą otrzyma rzetelene informacje jak zacząć i otrzyma szeroką pomoc
na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Urzędnicy, którzy tym mieli się zajmować totalnie się do tego nie nadają. To tak
jak ksiądz ma uczyć o życiu w rodzinie. Jak ktoś nie praktykuje to nie udzieli odpowiedniej informacji. Wystarczy zebrać
odpowiednich przedsiębiorców, zaproponować im coś w zamian i zrobią to zdecydowanie lepiej.

Choć jest dość dużo ofert pracy do głównie dotyczą sprzedaży lub przedstawicieli handlowych. Jest wyraźny niedobór dobrych
jakościowo miejsc prac w zawodach specjalistycznych. Mamy bardzo duży zasób niewykorzystany osób które pracują lub studiują
poza Kielcami ale stąd pochodzą i chciałyby wrócić. Łączenie życia rodzinne z karierą zawodową jest ekstremalnie trudne. Ilość
miejsc w żłobkach i przedszkolach jest niewystarczająca a ich jakość jest bardzo nierówna. W tym kontekście biorąc pod uwagę
bardzo wysoki koszt mieszkań jak na miasto o takim etapie rozwoju gospodarczego, niskie płace, niepewny rynek pracy, brak
miejsc w żłobkach i przedszkolach publicznych Kielce nie są dobrym miejscem do osiedlenia się młodych i założenia rodziny.

Kielce się nie rozwijają na odpowiednim poziomie jak np Rzeszów/Mielec

Beznadziejna

Bardzo mało miejsc pracy, poziom wynagrodzenia niższy niż w innych miastach

Brak zróżnicowanych ofert pracy, nie ma miejsc pracy dla osób z językami obcymi do obsługi �rm zagranicznych , po informatyce,
gra�ce komputerowej. Tego typu prace osoby znajduja w Warszawie, Krakowie, Katowicach prezez co miasto traci osoby dobrze



wykształcone, które moga przyczynić sie do rozwoju miasta i regionu. Posiadamy Uczelnie Techniczna której absolwenci nie maja
co liczyc na znaleznie tu dobrej pracy po Architekturze, budownictwie i mechanice. Te sektory przemysłu należałoby rozwijać.

Głównym problemem Kielc jest brak dużych �rm i w związku z tym brak atrakcyjnych miejsc pracy zapewniających stabilizację i
płynność �nansową. Młodzi, wykształceni ludzie wyjeżdżają stąd, bo w Kielcach nie mają szans na dobrą pracę.

W przypadku Kielc takie pojęcie jak innowacje w ogóle nie powinno być używane. Kielecki Park Technologiczny to kpina, którą
zarządza osoba najlepiej czująca się wśród dzieci w przedszkolu.

gospodarka kielc nie istnieje. Opiera się na kilku �rmach. Bez pomysłu, bez namysłu, ale jakoś to będzie.

brak możliwości bezkon�iktowego łączenia życia zawodowego i rodzinnego

Nie ma miejsc pracy. Ludzie za mało zarabiają.

Brak miejsc pracy

bardzo zła

Kielce posiadają niezwykły potencjał jeżeli chodzi o łączenie życia zawodowego z rodzinnym, są miastem kompaktowym w którym
mogłoby się bardzo wygodnie żyć i pracować, jeżeli zadba się o podniesienie jakości życia i kwestię organizacji tkanki miejskiej.
Jak można oczekiwać, że ściągać będą do Kielc inwestorzy skoro przychodzą zupełnie w nieznane, nie ma planów miejscowych,
określenia terenów inwestycyjnych, i ich przyszłego sąsiedztwa bo panuje wolna amerykanka budowlana, to nie jest otoczenie
biznesu sprzyjające rozwojowi bo generuje powstanie licznych kon�iktów między użytkownikami przestrzeni, brak jest możłiwości
pozyskania terenów inwestycyjnych ze względu na rozdrobnienie własności, a przy braku sprecyzowania przeznaczenia terenu
każdego interesuje tylko szybki zysk i możliwość wybudowania "domku", nie zależnie od sąsiedztwa. Ludzi w mieście nie ma co
zatrzymać, jakość życia niska, oferta edukacyjna, kulturalna, rozrywkowa nijaka. Miasto należy rozwijać tak aby samo mieszkanie
w nim było atrakcyjne, a to można uczynić tylko jeżeli na 1 miejscu postawi się jakość życia mieszkańców (nie kierowców, którzy
tylko chcą jak najszybciej pokonać odcinek od punktu A do B), mieszkańcom należy przywrócić ulice, zapanować nad chaosem
parkingowym i rozjeżdżaniem miasta, zapanować nad chaosem urbanistycznym narastającym od kilkunastu lat (i znów kłania się
brak planowania przestrzennego), wiadomym jest problem parkowania ale nadal pozwala się zabudowywać każdą wolną
przestrzeń na osiedlach, zupełnie bezkrytycznie, nie nakładając na inwestora obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych,
krzyczy się o walce ze smogiem, ale wszystkie korytarze przewietrzające miasto sukcesywnie się betonuje. Można opowiadać, że
planowanie przestrzenne się nie opłaca bo generuje koszty, tylko jest to opowiadanie banałów, bo jego brak generuje koszty
znacznie większe a do tego konsekwencje nie do naprawienia. Nie można mówić o temacie gospodarki i innowacji skoro kuleje
podstawa, czyli sposób zarządzania miastem, uznaniowy, oparty o czyjeś zdanie a nie fakty. Próba budowania domu od dachu nie
ma prawa skończyć się dobrze. Widać niestety, że nowa władza nie wie w którym kierunku chce podążać ani jakie cele osiągnąć, i
daje wiarę w zapewnienia osób, które od lat odpowiadają za dewastację Kielc.

Miasto omijane jest szerokim łukiem przez inwestorów, innowatorów. W każdym razie nic o tym nie słychać.

Praca za niskie pensje, głównie najniższa krajowa. Zero perspektyw na zmiany

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego utrudnia inwestycje. Wykwali�kowani pracownicy uciekaja do
wiekszych miast albo za granicę. Staże sa albo nieprzydatne, albo po znajomości. Co do łaczenia życia zawodowego i prywatnego,
to nadgodziny słabo sie komponują z którkimi godzinami pracy przadszkoli i żłobkow.

Żeby zdobyć dobre wykształcenie i praktykę na pewno trzeba z Kielc wyjechać... Jest kilka dobrych ośrdoków pracy, gdzie pracuje
się jak w �rmie z XXI wieku.

W kielcach niestety dominują małe �rmy prowadzące biznes w szarej lub częściowo szarej stre�e, tzn zatrudniające na czarno lub
na najniższą krajową reszta pod stołem , do tego często takiemu przedsiębiorcy wydaje sie że kupił pracownika, który ma być na
każde jego skinienie,

Jest bardzo źle. W mojej opinii pierwsza rzecz do zrobienia to Plan Zagospodarowania Przestrzennego, oraz walka o tereny
inwestycyjne w Obicach.



Brak nowych miejsc pracy w regionie dla wykwali�kowanych pracowników , brak nowych �rm w regionie , słaba płaca
spowodowana brakiem konkurencyjnych �rm , słaba kadra menadżerska nie posiadająca doświadczenia poza jednym
pracodawca

Miasto nie poczyniło żadnych widocznych kroków w celu utworzenia miesjc dla dużych inwestorów

Rynek pracy nastawiony na oferowanie staży oraz zatrudnienia na umowy cywilnoprawne. Stanowiska urzędnicze obsadzane bez
przeprowadzania konkursów oraz dedykowane osobom powiązanym z obecną władzą. Brak jakiejkolwiek widocznej innowacji
dążącej do poprawy sytuacji na ryku pracy. Wyprowadzanie się z miasta �rm, z uwagi na niekorzystne warunki funkcjonowania.

A CO TU SIĘ ZMIENIA. POWSTAJĄ TYLKO KOLEJNE BIEDRONKI, SKLEPY BUDOWLANE. TYLKO GDZIE TE PIENIĄDZE ZARABIAĆ !!!
JAKOŚ ŻYCIA NAJGORSZA W CAŁYM KRAJU

Brak inwestorów, brak opracowania rozwoju gospodarczego miasta, brak stref ekonomicznych, brak działań w kierunku
przyciągnięcia potencjalnych inwestorów, brak rozwoju w kierunku nowoczesnych technologii

Niestety, Kielce się nie rozwijają, a brak wykwali�kowanych pracowników wynika z niskiej atrakcyjności miasta i braku
atrakcyjnych miejsc pracy. Nie jesteśmy też miastem akademickim, więc młodzież przede wszystkim planuje dalszą edukację i
rozwój poza Kielcami. Tu dobrze jedynie wychowuje się małe dzieci, choć przy wzrastającym zanieczyszczeniu - i to staje się
wątpliwe.

miasto jest zacofane jesli chodzi o potencjalna mozliwosc uzyskania pracy dla mlodych ludzi. brakuje nowoczesnych przestrzeni
biurowych gdzie swoje siedziby moglyby miec miedzynarodowe korporacje. warto zaryzykowac np partnerstwo publiczno
prywatne i zainwestowac w jakis budynek. trzeba wspierac calym tchem budowe MAC Edukacja zwiazana z biurowcami. Skoro
taki Rzeszow jest w stanie sciagnac Deloiite czy Lublin PWC to czemu nie my?Sciagajac takie �rmy nastepuje efekt kuli snieznej,
skoro ci prekursorzy sa w stanie tu zainwestowac to inne �rmy tez to zrobia, tym bardziej ze mamy wykwali�kowana kadre ktora
bedzie miec mniejsze aspiracje �nansowe wzgledem Krakowa czy innych miast, co dla takich �rm jest atutem

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ucieczka dużych �rm z Kielc, wielkie galerie handlowe
wyprowadzające stąd kapitał, a zabijające drobne �rmy handlowe. Przykłady destrukcji rynku mozna by mnożyć.

Kielce dziś nie „elektryzują”. Nie ma dużych mediów, czy oddziałów istotnych �rm. Szanse na karierę są mocno ograniczone a
wpływa też na to słaby wizerunek miasta. Ludzie z Kielc muszą starać się bardziej i udowadniać swoją wartośc mocniej niż inni.

w moim odczuciu jest jeszcze dużo do zrobienia

Niestety, tutaj miasto leży bo pozbywamy się młodych i ambitnych ludzi, którzy wyjeżdzają na studia do większych ośrodków i tam
już zostają. Młodzi ludzie nie widzą dla siebie przyszłości w Kielcach. Potrzeba stworzyć rozwiązania, które zachęcą młodych do
pozostania w mieście.

Załącznik 4 (odpowiedzi do pytania nr 22)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Brak strategii rozwoju transportu publicznego, brak kolei podmiejskiej. Niedostosowanie do potrzeb ludności.

coraz lepiej ale jakość i estetyka wykonania (paskudne ekrany przy ul. Krakowskiej, przystanki na ul. Żytniej nie pasują
architektonicznie do istniejących pawilonów, ogólnie miasto mogłoby być bardziej zadbane, posprzątane

zaniedbane tereny peryferyjne - przy głównej ulicy -E7 a gorzej jak wieś a

Wyjazd z media expert na armii krajowej porażka



Kolej nie istnieje. Zastanawiam się jak to możliwe, że w XXI w. pociąg z Kielc do Warszawy jedzie godzinę dłużej niż samochód ?

Dalej nie ma dobrego dojazdu do kolejowego do Warszawy, Lublina i Łodzi

brak autostrady, brak szybkich kolei, brak lotniska, słabe połączenia kolejowe, drogowe, niepełna obwodnica miasta,
skomplikowane rozwiązania komunikacyjne w mieście (rozbudowane/poziomowe skrzyżowania utrudniające ruch pieszo-
rowerowy).

Są niestety w Kielcach miejsca zapomniane, bez gospodarki ściekowej, z wybijającymi szambami, pokrywane odcinki ścieżek
rowerowych, należy zadbać o istniejącą infrastrukturę ściekowa, kanały, ich drożność, czyszczenie i remonty dróg, których
odwodnien nie posiadają i zamieniają się w rzeki,

Nadal bardzo dużo brakuje jeśli chodzi o ilość dróg ekspresowych w regionie (praktycznie jedynie S7 w regionie jest ukończona)
ale z tym problemem borykają się inne miasta a niezbędnych dróg jest na 200-300 lat byleby pieniądze były. Już teraz powinno się
myśleć o S73, S78, DK42 w standardzie drogi GP i oczywiście powinna zacząć być realizowana S74 ale to wszystko nie zależy od
samorządu lokalnego tylko szczebla centralnego. Jeśli chodzi o kolej to jest zapóźniona o 300 lat i w całej Polsce jest z tym
problem. Z każdym rokiem jest też coraz mniej środków na inwestycje lokalne. Ogólnie jest lepiej niż było 10-20 lat temu ale to
nadal kropla w morzu potrzeb.

Poznań, Wrocław mają problem z bezpośrednim dojazdem do Kielc. Miasta, które jest węzłem między Warszawą a Krakowem.
Dlaczego?

Zmniejsza się ilość połączeń kolejowych do Warszawy. Do Lublina pociągu brak. Sytuację ratują prywatne busy...

Droga S74 w szczególności w kierunku na Łódź to priorytet, który może uratować region. Jeśli nie zostanie zrealizowana w
możliwie niedalekiej przyszłości Kielce i okolice czeka zapaść gospodarcza. Potrzebujemy inwestycji, tak jak chory potrzebuje
kroplówki, to jest niestety aż taka skala problemu. Dodatkowo stan dróg w samym mieście też woła o pomoc.

połączenia autobusowe i kolejowe to jakiś skandal, Kielce spychane są na margines

Coraz liczniejsze awarie sieci - starzejąca się infrastruktura, która nie jest modernizowana. Podobnie w przypadku dróg - nie tylko
reprezentacyjne drogi "wylotowe" są w fatalnym stanie (np: kierunek Warszawa) ale też drogi gminne pozostawiają wiele do
życzenia.

Mieszkania są tanie ze względu na słabą pozycję Kielc. Kolej to jakiś dramat, jakość i ilość połączeń poniżej PRLu. Drogę mamy
tylko do Warszawy i Krakowa (chociaż w tę stronę jeszce niecałą), brakuje połączenia ze wschodem i zachodem (zwłaszcza S74 do
Łodzi!)

Trzeba zbudować S-74, tramwaj oraz lepiej skomunikowac linie autobusowe ze stacjami PKP na terenie miasta, tworzyć centra
przesiadkowe. Trzeba zatrzymać ludzi przed wyprowadzaniem się do sąsiednich gmin. Skanalizować i zwodociągować peryferia,
żeby ludzi mogli się budować w granicach miasta, ruszyc z budową os. Dąbrowa II, potem Ostrogórka i Zalesie. Plany są od lat,
Morawica sukcesywnie rozbudowuje os. Bilcza, a Kielce nic w tym temacie nie robią.

Miasto wybudowało zakład utylizacji odpadów za prawie 300 mln który podobno potra� wysegregować wszysto, natomiast
mieszkańcy muszą segregować śmieci na 5 frakcji. Można to taniej i lepiej rozwiązać. Mieszkania drożeją i są coraz gorszej
jakości. Miasto jest pomijane w infrastrukturze kolejowej.

Jest lepiej. Ale wiele można zrobić w połączeniach PKP do Warszawy

Jesteśmy na marginesie połączeń kolejowych do głównych miast.

miasto w aglomeracji i nie potra� sprawdzić garstki osób posiadających szamb - przecież wystaczy puścić strażników raz na dwa
miesiące w teren - cały ten syf ludzie wylewaja w ziemię

Fatalna komunikacja



W małych miejscowościach nie ma zainteresowania gazy�kacją wśród mieszkańców, ale też utrudnia się im podłączenie-długi
czas oczekiwania, min. ok.2 l-3 lata.

Władze Kielc powinny zabiegać o jak najszybszą budowę drogi s74 oraz o lobbowanie za przyspieszeniem budowy Lini kolejowej
Kielce-Końskie. Priorytetem dla władz miasta powinno być także zbudownie wraz z zaleceniami Istytutu Sobieskiego, budowy
przynajmniej dwóch lini tramwajowych. Trzeba to w końcu zrobić. Proszę władze miasta aby przeprowadziły ankietę nt chęci
mieszkańców do ewentualnej budowy tego systemu komunikacji. Bo wbrew twierdzeniu poprzedniego prezydenta Kielc, nie jest
jeszcze na to za późno...

Przykład: Brak możliwości podłączenia się do gazu na ul piekoszowskiej jest jednym z najistotniejszych powodów potwornego
smogu w tym rejonie Kielc.

Fatalna jakość dróg wylotowych z miasta (Warszawska, Radomska, Łódzka), głównych dróg na osiedlach (np. Kryształowa,
Wincentego z Kielc) - do natychmiastowego remontu. Bardzo niepokojący plan przeprowadzenia S74 przez środek miasta -
Bydgoszcz wywalczyła obwodnicę, niedawno Starachowice również - w obu tych miastach planowano budowę dróg tranzytowych
przez miasto i dzięki działaniom prezydentów miast udało się zmienić ten fatalny plan, o co w imieniu własnym i tysięcy
mieszkańców bardzo proszę.

Brak dróg szybkiego ruchu w stronę Łodzi, Krakowa i Lublina. Brak szybkiej kolei. Brak obwodnicy Kielc wschód. Dzielnice
peryferyjne zaniedbane. Brak centrów w tych osiedlach. Niewystarczająca infrastruktura szkół podstawowych.

nie mam zdania

Kolej zdecydowanie wymaga inwestycji. Z Krakowa do Warszawy jedzie się szybciej i wygodniej niż z Kielc do Warszawy.
Połączenia do innych dużych miast - Poznań, Wrocław są tragiczne.

peryferyjność komunikacyjna miasta i regionu pomimo centralnego położenia w kraju regionu komunika

Brakuje obwodnicy wschodniej Kielc, brakuje drogi ekspresowej do Piotrkowa Trybunalskiego, która umożliwiłaby połączenie z
siecią autostrad

Jestesmy jedynie jako Kielce wieksza wsią, tak nas widzą inni

Bardzo duże zaniedbania w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej ( stara sieć od lat 50)ul. Piekoszowska od ul. Malików
do Kompostownia nr 4 przy ul. Piekoszowskiej, brak sieci gazowniczej w sytuacji ogólnej walki ze smokiem

Cały czas gonimy inne "przykładne" miasta wojewódzkie. Może za ok. 50 lat jakoś się z nimi zrównamy.

Dużo do zrobienia w zestawieniu z innymi miastami wojewodzkimi

brak połącznień autobusowych poza Kielce

Wzrost cen za wywóz śmieci nie jest adekwatny do gospodarki odpadami. Dobrym rozwiązaniem byłoby montowanie wzorem
innych Państw np. butelkomatów na osiedlach , oraz zorganizowanie na każdym osiedlu miejsc na składowanie elektrośmieci i
śmieci gabarytowe. Proszę zobaczyć jak wyglądają teraz osiedla. Wszędzie przy altanach śmietnikowych porozrzucane stare
meble kanapy, lustra , kuchenki, lodówki. Spółdzielnie mieszkaniowe najwyraźniej o to nie dbają. Podnoszenie cen za śmieci przy
takim niedbalstwie o komfort życia jest dużą nieuczciwością i nadużyciem.

przyśpieszenie prac mających na celu wybudowanie s74 przez Kielce.

Dostępność kolejowa jest bardzo słaba, jednak jest to problem całego kraju nie tylko Kielc. Dostępność transportowa jest
zdecydowanie słaba ze względu na brak drogi S74, brak lobbingu i planów dotyczących drogi ekspresową w kierunku Śląska. Jest
to problem nie tylko miasta Kielce ale również całego regionu, powinny być tutaj działania wszystkich sił politycznych i władz
miejskich oraz regionalnych odnośnie budowy tych dróg. Są to drogi prowadzące do rozwoju naszego marginalizowanego Miasta
i regionu.



Przede wszystkim nie da się wejść po ludzku na dworzec PKP

Tragedia. Zlikwidowano autobus, a remontują dworzec. Poezja.

Brak pendolino. Brak połączenia z Poznaniem.

Biorąć pod uwagę liczbę mieszkancow Kielc i to ze ona spada uważam ze absurdalny jest taki wzrost cen mieszkan. Albo jest
zmowa cenowa albo bańka spekulacyjna

Infrastruktura podziemna w rozsypce. Spolki miejkie robia co moga, ale qiekszosciowy udzialowiec (miasto) ustala podzial zysków.
Brak wiec pieniedzy na remonty czy inwestycje. Nie stwaza soe infrastruktury dla inwestorow zewnetrznych. Dla zarządów
budynków dorzuca sie obowiązków a zabiera pieniadze. 2 obwodnice przez środek tak malego miasta? Stan dróg zniecheca do
jeżdzenia samochodem czy nawet chodzenia na piechotę....

Dostepnosc komunikacyjna do Łodzi zła (brak połaczenia kolejowego)a

Transport publiczny w mieście i poza miasto to katastrofa, autobusy miejskie powinny kursować co najmniej 2-3 razy częściej,
żeby ludzie się do nich przesiedli z samochodów, bo czekanie powyżej 10 minut to zdecydowanie za długo. Trasa z Barwinka na
Herby to czasem 2 godzinna podróż. Koleją też trudno się dostać gdziekolwiek, za mało połączeń bezpośrednich do dużych miast.

poprawia się

Autobusy wiecznie spóznione, albo przyjeżdzają za wcześnie, mniej połączeń kolejowych. Kiedyś było lepiej.

-

Brak połaczenia drogowego z Piotrkowem Tryb (autostrada)

brak sieci gazowniczych na peryferiach miasta

Brak tanich mieszkań / domów dla młodych rodzin

Problemy z siecia gazową na osiedlach doków jednorodzinnych położonych dalej od centrum. cięszko uzyskac nawet informacje
czy w planach jest wogole gazy�kacja tych terenów.

częste awari wodno kanalizacyjne, w okresie zimowym

Jest bardzo dobra

Infrastruktura generalnie działa sprawnie lecz uwagę trzeba szczególnie zwrócić na wodno- kanalizacyjna która w dużej mierze
została stworzona w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Ceny mieszkań pozawyżane jak na to co Kielce oferują czyli żadnych przyzwoitych miejsc pracy i mozliwości rozwoje. Wybijanie
kanalizacji i wody przy większej ulewie i zalewanie wodą przejśc dla pieszych i dróg przejazdowych to już standard jaki w Kielcach
od lat obowiązuje a jest z tym coraz gorzej. Połączenia do innych maist typu Wrocław ,Warszawa czy Kraków też nie są dobre bo
coraz ich mniej i tylko w określonych godzinach.

Fatalna komunikacja wew obszaru, fatalne polaczenia z reszta kraju

Brak drogi S74, PKP to raczej dramat

Zły stan dróg zarówno w centrum jak i na obrzeżach Miasta. Bardzo częste zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji
miejskiej, które często są zmianami na gorsze. Złe połączenie autobusowe w wielu rejonach Miasta oraz zbyt długie trasy
niektórych linii autobusowych, co powoduje znaczne utrudnienia i opóźnienia. Takim przykłądem jest linia nr 112- skoro trasa
kursowania tej linii została wydłużona to powinno się również zwiększyć częstotliwość kursowania.



Nie najgorzej

Niektóre dzielnice Kielc nadal nie mają kanalizacji i dostępu do gazu, więc w jakim stopniu ma być tam wdrażany program czyuste
powietrze i zmniejszanie smogu???

Przydałby się remont PKP, z niecierpliwością czekam na oddanie PKS, przydałoby się lepsze połączenie z Łodzią. Dojazd do
Warszawy koleją na ten moment to dramat, oby prace remontowe przebiegły sprawnie. Nie ma zbytnio dogodnych połączeń z
Wrocławiem (chociaż i tak jest lepiej niż z Poznaniem)

Nieco lepiej ale tempo rozwoju mniejsze niż w miastach podobnej wielkości

Dość dobra komunikacja z Warszawą i Krakowem, choć np. dojazd z Wwy w godzinach wieczonych bywa problematyczny, bo
niewiele jest połączeń. Sama komunikacja w mieście ma swoje plusy, jak np. nowe autobusy, ale sprawia wrażenie dość toporne.
Długie oczekiwanie na przystankach jest normą, a nie chronią one ani przed wiatrem, ani przed deszczem, ani przed słońcem.
Tylko w nielicznych automatach możliwa jest płatność za bilety kartą, a nawet jeśli, to często terminal okazuje się być
niedziałający. Jeśli wprowadza się bilety godzinne, a ceny biletów dodatkowo rosną, to warto pomyśleć o biletach 15 czy 20-
minutowych. Dworzec PKS zapowiada się być chyba najładniejszym budynkiem w Kielcach i prawdopodobnie powodem do dumy,
ale dworzec PKP jest najgorszym dworcem jaki widziałam w Polsce, w dodatku kompletnie niedostosowany do sytuacji, gdy ktoś
podróżuje z ciężkim bagażem, nie wspominając o osobach na wózkach i z wózkami dla dzieci.

Brak dobrej drogi do Łodzi

Odnowić dworzec PKP :) Zegar nie działa już tyle lat. Tchnąć w to miejsce życie. A za remont dworca PKS i plan skupienia tam
wszystkich przewoźników BRAWO :) świetny ruch.

Więcej ścieżek rowerowych w pasie drogowym tak jak to jest zrobione na ul. Wojska Polskiego po remoncie

Brak rozsądnego połączenia choćby kolejowego z Warszawą.

Droga S74 potrzebna. Głupie inwestycje jak wiadukt tylko dla busów na Piekoszowskiej, albo niefunkcjonalne przystanki.

ceny mieszkań zaczynają sięgać tych warszawskich

Ceny mieszkań niedługo dogonią kraków. Za 40m2 musimy całą pensję zapłacić ;/

Stale pogarszająca się infrastruktura i dostępność kolejowa. Coraz mniej kursów do większych miast.

Brak drogi ekspresowej s74 laczacej z autostradami. Brak połączeń kolejowych z łodzią

Drogi w kierunku Łodzi, Rzeszowa itp. bardzo słabe, wyjątek kierunek Warszawa. Połączenia kolejowe - dramat

Dostępność mieszkań może i jest ale w cenach warszawskich. Mieszkanie 70m za 400 - 500 tys? Infrastruktura wodna to tragedia,
co rok przerwa na modernizację rur, a co zima awaria i 3 osiedla bez ciepła i wody.

Ok

Jest dobrze

Za malo transportu dostępnego w regionie za mało Internet jak dostępny to drogi

Kielce od lat są miastem zapomnianym przez rządy. Nie rowijano tu dróg łączących stolicę województwa z innymi miastami.
Jedynym miastem do którego można szybko i łatwo dojechac to Warszawa. Pozostałe stlice województw - brak drób szybkiego
ruchu, nei ma żadenj autostrady, nie ma szybkiej kolei pendolino. Nie ma żadnej szybkiej komunikacji. Do najblizszego portu
lotniczego jest 2h.



Dziurawe drogi, bardzo słabe połączenia kolejowe... Komunikacja miejska jedna z najgorszych w kraju. Brak umiejętności
zrobienia porządku przez miasto z MPK.

mówi się o budowie nowego dworca PKP, a nikt z władz nie naciska na szybką budowę łącznicy w Czarny, która przez najbliższe
lata będzie jedynym szybkim dojazdem do Warszawy

Drogi, po wielu latach jest wreszcie nr 7, pozostaje 74 i 73. To jest nam potrzebne jak tlen.

Ubolewam że miasto wojewódzkie ma takie skabe połączenia z innymi miastami np Łodzią, czy Poznaniem. Już nie wspomnę o 3h
drogi do Warszawy pociągiem.

Bark połączeń międzymiastowych. Kielce są najczęściej stacją pośrednią. Nie ma bezpośrednich szybkich połączeń z Warszawą,
ani północą Polski, nie wspominając o zmniejszającej się liczbie połączeń z miastami takimi jak Wrocław. Brak połączenia z Łodzią
i Poznaniem, a są to miasta rozwoju przemysłu w kraju. Komunikacja miejska w porównaniu z innymi miastami jest na najniższym
poziomie, jeśli chodzi rozkład jazdy i trasy. Po godzinie 23 praktycznie nie istnieje możliwość dojazdu z centrum i do centrum z
bardziej odległych części miasta. Podobna sytuacja ma miejsce w soboty, niedziele i święta. Do miejscowości pod Kielcami nie
można praktycznie dojechać, a jeśli nawet to bardzo często bywa tak, że kilka autobusów odjeżdża o jednej godzinie w tym
samym kierunku.

Rozbudowa sieci podziemnych jest zbyt powolna, ale postępuje, lenistwo,opieszałość i lekceważenie obowiązków straży miejskiej
oraz brak patroli pieszych w terenie oznacza niepiętnowanie śmieciarzy i mało mandatów dla spalających w piecach plastik i inne
śmieci - miasto jest zatrute, smog przekracza wielokrotnie normy; mieszkania niewspółmiernie drogie, brak komunalnych,
malejąca liczba połączeń do innych miast, brak nowej, współczesnej infrastruktury poza częściami S-7, kolej za wolna, brak
szybkiego połączenia już chociażby z Tarnowem czy Łodzią, brak obwodnicy wschodniej i południowej - TiRy rozjeżdżają miasto,
asfalt często w opłakanym stanie, bzdurne bus-pasy na ul. Pileckiego, gdzie jeździ 1 linia, idiotyczne i drogie pomysły
Inteligentnego systemu transportowego zamiast nowych ulic i 2-poziomowych skrzyżowań

Ograniczenie połączeń z Warszawą. Dramatyczny dworzec PKP - ruina jako wizytówka miasta woj. Brak obwodnicy wschodniej
miasta. Fatalne połączenie z Łodzią i autostradami. Kieleckie dzielnice na obrzeżach bez kanalizacji i z problemami drogowymi,
brakiem chodników, oświetlenia, ograniczoną liczbą autobusowych linii komunikacyjnych

Do Warszawy nie dojedziemy pociągiem na 9, a żeby dojechać nim do Łodzi, trzeba się przesiąść 3 razy. Dobrze, że mamy busy,
choć komfort podróży w maleńkich puszkach jest straszny. Kielce się zmarginalizowały na mapie kraju pod względem transportu
publicznego. Podobnie z transportem w mieście - jeszcze kilka lat temi nie było problemu, żeby dojechać z mojego osiedla
bezppśrednio na dworzec. Teraz albo przesiadka, albo człapanie kawałek z przystanku. Obie opcje wyjątkowo upierdliwe, gdy
mam ciężki bagaż.

Infrastruktura, połączenia kolejowe z innymi dużymi ośrodkami to wstyd, przykładem indolencji władz w tym zakresie jest
zapowiadany i przeciągający się od wielu lat remont dworca PKP wraz budową parkingu nad peronami oraz wciąż nie dokończone
połączenie z CMK we Włoszczowie, linii kolejowej w kierunku Warszawy.

za dużo dzir na drogach w centrum miasta

Brak połaczeń (sensownych) z duzymi osrodkami chocby Warszawa. Koniecznosc polozenia nacisku na autobusy elektryczne i
tramwaje. Nielogiczna decyzja poprowadzenia drogi ekspresowej przez miasto (os Sady i Szydlowek). Brak zamkmiecia
obwodnicy miasta i polaczenia w standardzie S z Łodzią

Moim marzeniem jest, aby Kielce rozwijały się pod względem kolejowym. Walczyły o połączenia z innymi miastami województwa
świętokrzyskiego, oraz przebudowa dworca PKP. Zamiast reprezentować to szpeci miasto. Jednak brawo za dworzec PKS!!!

Co z domeną kielce.pl? Dlaczego nie zarządza nią miasto?

Brak połączeń bezpośrednich z dużymi miastami (choćby pociąg Kielce-Bielsko Biała). Obrzydliwy dworzec PKP. Dzielnice miasta,
w których dopiero w ostatnim czasie pojawiła się kanalizacja sanitarna (planowana od półwiecza), brak asfaltu, kanalizacji
deszczowej. Zapraszam na spacer po Ostrej Górce. Koniecznie podczas opadów deszczu. I na piechotę.



Brak pytania o infrastrukturę ciepłowniczą. Wystarczy od czasu do czasu spojrzeć na mapę z miernikami smogu. Jak Malików i
Piekoszowska dadzą do pieca to Ślichowice się duszą. To samo dotyczy Barwinka i Posłowic. KSM i prochownia. Potrzebny rozwój
sieci ciepłowniczej. Zwłaszcza Centrum Kielc gdzie robiąc modernizację Sienkiewicza nikt nie pomyślał o poprowadzeniu w jej
ciągu magistrali c.o. Należałoby zrobić 'miejską' stronę o smogu agregującą dane z portalu airly.eu, smogkielce.pl w miejscach
nieopomiarowanych ustawić nowe czujniki. Wówczas można będzie oszacować źródła i smog z niskiej emisji. Ponadto pomoże to
mieszkańcom (także tym trującym) w uświadomieniu skali problemu ale też w świadomej ochronie zdrowia (unikanie aktywności,
maska etc.).

Kieleckie ulice są w dramatycznym stanie. Jakość nawierzchni ulic jest w o wiele gorszym stanie niż w otaczających miasto
gminach wiejskich. Miasto nie prowadzi wystarczającej liczby remontów nawierzchni.

W samym mieście stan utrzymania dróg lokalnych jest w stanie katastrofalnym. Połączenia z innymi ośrodkami w kraju Kielce
mają najsłabdze w kraju zarówno drogowe jak i kolejowe. Należy tez uczynić lotnisko w masłowie operacyjnym chociaż dla małych
maszyn

Miasto Kielce musi naciskać na władzę centralne by postawiły na budowę drogi S74 w kierunku zachodnim , Wielkopolska i Dolny
Śląsk nie rozwijają się lepiej bo mieszkają tam lepiej ogranięci ludzie, tylko dlatego, że mają bliżej na zachód z którym są lepiej
skomunikowani. Do tego należy dołożyć wschodnią obwodnice Kielc oraz Południową. Kielce muszę postawić na rozwój kolei
wenątrz miasta ( Kolej magnetyczna oparta na wielkich żelbetowych słupach i szynach nad ulicami)

Biorąc pod uwagę iż ceny mieszkań osiągają porównywalne poziomy do tych co w aglomeracji górnośląskiej a wynagrodzenia są
znacznie niższe opłacalność osiedlenia w Kielcach jest pod dużym znakiem zapytnia. Połączenia między miastowe transportu
zbiorowego przegrywają z poruszaniem się indywidualnym samochodem z uwagi na znacznie dłuższy czas podróży. Połączenia
między Kielcami a obszarem funkcjonalnym miasta i pozostałymi ośrodkami powiatowymi należy ocenić bardzo źle.

Zaniedbany transport, monopol złej �rmy busiarskiej na trasie staszow-kielce, upadek PKS kielce

Słaba skomunikowanie z innymi miastami zwłaszcza w zakresie komunikacji publicznej.

Bardzo słabe a wręcz fatalne połączenia zarówno PKP jak i drogowe oraz ofert przewoźników Kielc z Łodzią i Poznaniem.
Dodatkowo fatalne połączenia drogowe, kolejowe i ofert przewoźników z Katowicami i Wrocławiem. Kluczem jest powstanie drogi
ekspresowej na odcinku Kielce - Piotrków Trybunalski. Otwarcie Miasta na węzeł w Łodzi otwiera Kielce na cała Polskę. Obecnie
dobre połączenie jest tylko z Warszawa i jako takie z Krakowem.

Miasto nie dba o swoich mieszkańców pod względem rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i gazowej. Bez zawiązania komitetu
społecznego i częściowego s�nansowania, trudno doczekać się inwestycji. Przykład - brzegiem dzielnic Zalesie i Słowik
poprowadzono gazociąg, jednak ni cnie słychać na temat tego czy gaz zostanie doprowadzony do domów mieszkańców tych
dzielnic

Zbyt mało publicznych, darmowych miejsc parkingowych.

zbyt mało inwestycji w infrastrukturę

transport? serio? pkp cenowo zaporowo, pks nawet nie wiadomo jaki rozkład mają, prywatni (niektórzy) jeżdżą jak chcą. Śmieci, od
wejścia ustawy - altanki ze śmieciami zawalone! Mieszkałem w Kielcach ponad 30 lat, nie pamiętam takiej sytuacji wcześniej.

zła

Jeżeli chodzi o dostęp do infrastruktury, problemem jest znowu zła organizacja i zarządzanie, inwestycje prowadzone są w sposób
chaotyczny, często inwestycje w różne rodzaje infrastruktury rujnują wcześniej wykonane inwestycje, gdyż te nie są
skoordynowane. Uzbrajane są tereny na których powstaje nowa zabudowa, w miejscach gdzie powstać nie powinna (na mocy
decyzji WZ) podczas gdy obszary od lat zurbanizowane czekają dziesięciolecia na uzbrojenie. W kwestii dostępności
transportowej, w ostatnich latach poprawiła się jakość dróg dojazdowych w kierunku Warszawy, i lokalnie, w granicach
województwa do innych ważnych ośrodków miejskich) ale pod względem transportu zbiorowego, jest coraz gorzej, a to oznacza,
że potoki samochodów spływających do miasta stale rosną, związane jest to również z odpływem mieszkańców do podkieleckich
miejscowości. Nie powinno być tak, że czyjaś indywidualna decyzja o wyprowadzce poza granice miasta staje się przyczyną
narastania problemów komunikacyjnych w mieście, taka decyzja powinna nieść za sobą również konsekwencje w postaci



utrudniania dostępu samochodem indywidualnym do Kielc, dlatego należy zdiagnozować porządnie (a nie na zasadzie widzimisię
kiepskiego urbanisty i jeszcze gorszego drogowca) kierunki napływu takiego transportu i im przeciwdziałać poprzez rozwój
komunikacji publicznej i system parkingów. Prawda jest taka, że po Kielcach wygodnie się jeździ samochodem i tanio, dopóki
samochodem będzie taniej i szybciej, nie można liczyć, że nawyki transportowe się zmienią i to powinien być główny kierunek
zmian w mieście.

Jest dobrze lub bardzo dobrze, co jednak nie oznacza, że należy spocząć na laurach.

Kolej i autobusy dalekobieżne praktycznie bez oferty. Problem dojechać do Warszawy a co dopiero do mniejszych miast.

Brak dobrych połączeń transportu publicznego (głównie pkp) z innymi miastami (w tym z Warszawą - skandal)

W Kielcach prawie w centrum sa miejsca bez kanalizacji, w XXI wieku... Opłaty za smieci rosną, a nie wiele jest faktycznie
wykorzystywane ponownie. Aby kupic mieszkanie trzeba sie zadłuzyć na całe życie. Pks upadł, busy jezdzą jak chcą. Kierowca
zapije to ludzie nie dostaną sie do pracy. Konkurencja nie jest uczciwa. Ceny zawyżane, a połaczenia likwidowane. Ludzie jeżdżą w
nieludzkich warunkach. Stłoczeni jak w drodze do Oświęcimia. Połaczenia kolejowe rózniez sa likwidowane. Poza tym dojazd do
innych miast zajmuje wiecej niz kilkadziesia lat wstecz. Dostęp do internetu sie polepsza, ale to nie zasługa miasta.

Brakuje dostępu do sieci Internet

Brak połączeń kolejowych do innych miast województwa, takich jak Busko (a jest uzdrowiskiem!!!), do innych dużych miast, tzn.
Łódź i Lublin. W mojej opinii Kielcom przydały by się tramwaje i powinno się walczyć o do�nansowania z Rządu i UE.

Ceny w Kielcach wzrosły w bardzo krótkim czasie. Moim zdaniem są one za duże co do poziomu pensji. Powinno być lepsze
połączenie z Kielc do Warszawy. Aktualnie średnio 3 godziny trwa podróż PKP do stolicy.

Brak połączenia drogowego z woj łódzkim podkarpackim śląskim

Zaniedbano inwestycje w infrastrukturę rowerową, a jeśli istnieje infrastruktura rowerowa, to najczęściej jest źle zaprojektowana i
nieatrakcyjna. Pojawiło się więcej inwestycji drogowych, które skupiają się głównie na samochodach (przebudowa ul. Witosa,
węzeł Żelazna oraz węzeł Żytnia), co ich formę oceniam bardzo źle.

Brak działań podejmowanych na rzecz likwidacji barier architektonicznych

DROGI WYJAZDOWE W TRAGICZNYM STANIE. I TA DROGA 74 PRZEZ MIASTO ZAMIAST OBWODNICY.

Wydostanie się z miasta do Łodzi graniczy z cudem!

Zaniedbana infrastuktura na osiedlach "wspólnotowych".

Szczerze mówiąc chaos w poprawianiu infrastruktury przede wszystkim mający wpływ na pogarszanie warunków
środowiskowych, wzrost zanieczyszczeń, pogarszanie warunków życia w mieście. I nie widzę żadnej logiki i sensu w wydawaniu
zezwoleń na budowę osiedli/pojedynczych bloków w miejscach, które pogarszają cyrkulację powietrza. I szumne obietnice
ograniczania smogu do tego - to jest kompletny bezsens.

brakuje drogi do Piotrkowa!!

W Kielcach nadal są miejsca 1km od centrum, gdzie nie ma kanalizacji! Śmieci to problem ogólnopolski. Zdarzają się okresy, gdzie
śmieci zalegają chałdami na osiedlach, a po nich biegają szczury i pluskwy. Nowe mieszkania budowane są typowo jak dla biedoty
tzn. w niskim standardzie, a i tak nikogo na nie nie stać bez zadłużania się na całe życie. Połączenia PKP są systematycznie
likwidowane w całym kraju od 30 lat. Do tego brak dworca PKS przez ostatnie kilka lat przyczynił się do bałaganu z busami.

Z Kielc nie da się dziś łatwo dojechać nigdzie. Spróbujmy np. odwiedzić karkonosze transportem publicznym, albo - zdecydowanie
bliżej - Krzyżtopór. Jesteśmy oderwani od świata i najbliższej okolicy.



brak skutecznych rozwiązań zachęcających mieszkańców do segrewgacji odpadów szczególnie w mieszkalnictwie
wielorodzinnym. Ograniczona dostepność połączeń kolejowych (mała ilość) do niektórych miast. Wysokie ceny mieszkań w
odniesieniu do możliwości osiąganych zarobków.

W Kielcach jest problem z budową nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Mieszkaniec musi je wykonać na własny koszt,
a następnie bezpłatnie oddać Wodociągom Kielecki, co niezgodnie jest z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
(Art. 31), ale nikomu to nie przeszkadza, państwo w państwie. Ewentualnym rozwiązaniem jest inicjatywa obywatelska, wówczas
wykonawcą sieci są Wodociągi Kieleckie, które wykonują swoje roboty za takie ceny, że jest to nieopłacalne dla mieszkańców.
Zakład gazowy i energetyczny wykonuje bez problemu sieci, wystarczy złożyć wniosek, ewentualną uwagą jest czas realizacji tych
inwestycji, ale jest do zaakceptowania.

Brak porządnych dworców i ich słabe skomunikwoanie z resztą miasta. Może po remontach dworca PKS będzie lepiej.

Obwodnice powinny omijać miasto, a nie dzielić je na części, stanowiąc barierę przestrzenną, rozwojową. Może jeszcze nie jest za
późno by zrezygnować z budowy S74? Kominikacja z Warszawą, Krakowem, Katowicami jest dobra, ale połączenie z Łodzią
wymaga poprawy. Komunikacja kolejowa jest straszna, powoli Kielce stają się miastem wykluczonym.. Wzrost ceny mieszkań w
ostatnich latach przyczynił się do znacznego spadku ich dostępności. Pensje stoją w miejscu, a nie wszyscy są bene�cjentami
programów plus.. Wiadomo, że jest to ogólnopolska tendencja, niezależna od miasta, ale ceny mieszkań w Kielcach są wyższe niż
w Łodzi czy Lublinie. Może warto jakimiś decyzjami powstrzymać zapędy deweloperów.

Załącznik 5 (odpowiedzi do pytania nr 25)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

W Kielcach rządzą deweloperzy zabudowujący każdy wolny kawałek zieleni, kurczą się nieodwracalnie zasoby terenów zielonych
wspólnych dla wszystkich kielczan. Brak pomysłu władz na rewitalizację terenów rekreacyjnych.

Brak wizji co do kierunków rozwoju poszczególnych dzielnic owocuje chaosem także w zakresie działań proekologicznych.
Niszczenie zieleni doprowadza do tego, że miasto jest nieprzyjazne dla mieszkańców. Brakuje rozeznania w światowych trendach
w tym zakresie.

przestrzeni coraz mniej zabudowuje się bez sensu każdy wony skrawek zabudową niekoniecznie pasująca do otoczenia okno w
okno, smog nikt z tym nie stara sie walczyć

Rewitalizacja nie jest skierowana na obszary peryferyjne. Ważne jest tylko centrum miasta.

Więcej konsultacji

Tyle złego w ostatnich latach w zakresie dewastacji drzewostanu zrobiono w Kielcach, że czas najwyższy by w kolejnych latach
ochronić zieleń, drzewa i zbiorniki wodne w mieście.Należy zinwentaryzowac drzewa, zatrudnić dendrologa by szybciej reagować
na choroby drzew, właściwie je pielęgnować, zbierać deszczówkę w zbiorniki osiedlowe, w parkach, do podlewania, etc

Ilość wycinanych drzew i zabudowywanie terenów rekreacyjnych jest straszna. Tak samo jak nie ustalanie planu
zagospodarowania przestrzennego. Do tego miasto jest brudne i zaniedbane

urzędnicy mogą dowolnie zmieniać już istniejące zapisy w miejsc. planach zagospodarownia przestrzennego - więc po co je
tworzyć? Działania planistów z lat 70-80 idą w niwecz - między osiedlami Słoneczne Wzgórze a Bociankiem miał być zachowany
korytarz powietrzny w celu przewietrzania miasta - obecnie jest systematycznie zabudowywany - to co, wtedy tak bardzo się nie
znali, czy raczej to dzisiaj jest pomijane dobro mieszkańca? Ogólnie coraz mniej fachowych decyzji w temacie środowiska i
zagospodarowania przestrzeni - wszystkim rządzi pieniądz i deweloper

Brak kompleksowych działań z zakresu ochrony powietrza - montaż czujników smogu i program wymiany pieców to zbyt mało.
Potrzebne działania edukacyjne - zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców.



W kierunku ochrony przyrody nie robi się raczej nic. Plany zagospodarowania są w lesie, a rewitalizacja zatrzymała się parę lat
temu i nadal wiele miejsc w centrum nie wygląda dobrze

Działania na rzecz walki ze smogiem i suszami. M.in. Powinno się dokonać wsadzenia drzew oraz krzewów na terenach zielonych
oraz w szczególności w pasach drogo-wych wzdłuż głównych arterii miejskich w celu zmniejszenia poziomu zanie-czyszczeń.
Przyjmuje się zasadę wsa-dzania liściastych drzew wysokich (tj. dębów, lip, klonów, wiązów, drzewa miododajne, itp.)
uzupełnionych krze-wami (np. berberys, żywopłot, itp.) przy głównych arteriach, skwerach i parkach. Dopuszcza się wsadzanie od-
mian karłowatych, jeśli odległość od budynku mieszkalnego wynosiłaby mniej niż 7 m. Kolejną zasadą jest ob-sadzanie latoroślą
(np. dzikim winem, bluszczem, itp.) ekranów akustycznych. Lokalizacje, które szczególnie wymagają zwiększenia drzewostanu to
(ok. 50 km): � ul. Gosiewskiego � ul. Zagnańska (w tym koniecz-ność wsadzenia latorośli na ekranach akustycznych) � ul.
Warszawska (od ul. Karczunek do ul. Radomskiej) � ul. Witosa � ul. Radomska � ul. Świętokrzyska (w tym ko-nieczność wsadzenia
latorośli na ekranach akustycznych) � ul. Łódzka (w tym konieczność wsadzenia latorośli na ekranach akustycznych) �
Grunwaldzka � al. Szajnowicza-Iwanowa � Armii Krajowej � Krakowska � Wrzosowa � Husarska � Pakosz � Wapiennikowa �
Ściegiennego (w tym koniecz-ność wsadzenia latorośli na ekra-nach akustycznych) � teren wzdłuż linii kolejowych � 1 Maja �
Łopuszniańska/Za Walcownią � Czarnowska � Okrzei � Klonowa � Turystyczna � Orkana. Tworzyć więcej parków miejskich, np. na
Czarnowie, skwerów. itp.

Miasto jest źle zagospodarowane. Rządzą deweloperzy, którzy potra�ą nawet zamykac drogi do przystanku PKP bo miasto na to
pozwoliło. Tak samo, jak zamyka wcześniejsze, naturalne przejścia. Nie ma uchwały krajobrazowej i wszystko jest grodzone na
potęgę. Kiepsko idzie walka ze smogiem.

"Tereny zielone" według mnie, są największym atutem miasta.

Bardzo udana rewitalizacja centrum. jedynie należy zrobić coś z szyldami i reklamami. Dobre kroki um w temacie partycypacji
społecznej.

poziom świadomości ekologicznej w Polsce to tylko na papierze i jako obowiązek gminy a rewitalizacja miasta w kontekście ulew
po betonie zawsze spłynie a kanalizacja jest za mała

Kielce - miasto smogu

Rewitalizacja miasta oraz dbanie o zieleń to kolejny z priorytetów włodarzy miasta.

Likwidacja zieleni bloki budowlane w terenach zielonych Ostragorka czy Psie Górki. Plany zagospodarowanie są opracowanie pod
deweloperów bez dbania o interes miasta i mieszkańców

Brak rewitalizacji osiedli

za dużo betonu za mało zieleni

Głównym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Fakt spalania odpadów i trucia okolicy, wielokrotnie zgłaszany do Straży
Miejskiej, był ignorowany za każdym razem.

Proszę o zachowanie rezerwatu Wietrznia w jej postaci i nie budowanie tam nowych bloków.

braki w zagospodarowaniu śródmieścia

Co z blokiem na ul Młodej ta wizytówka pogranża Kielce

Zmiana planu zagospodarowania i dostosowywanie planu do potrzeb deweloperów. Nie wykorzystane możliwości inwestycyjne
terenów Kielce -Zachód

(...)

Należy zapewnić odpowiedni stopień ochrony terenów zielonych funkcjonujących w zwłaszcza w granicach miasta



Zmiany zbyt powolne

Zabetonowanie miasta i ułożenie na każdym skrawku zieleni kostki granitowej to nie jest rewitalizacja.

Tragedia

Miasto nie potra� wypromować darów natury - zamknięta trasa pod telegrafem, narty.

Apropo rewitalizacji oglądałem �lm o kilkudziesieciu latach miasta Kielce, kilka powaznych zmian , co oznacza , że jestesmy
bogaci....A serio: żle gospodarujemy pieniądze

Gdzie okiem rzucic beton i bloki. Uruchomienie 2 fontann w miescie przy fali upalow g.. Nic nie da. Kazdy zielony fragment miasta
zamienia sie na paskudne blokowiska.

ostatnie badania stanu sśrodowiska były wykonywane w 2010 r. Napewno przezostatnie 10 lat stan środowiska zmienił się ale nie
wiadomo w jakim kierunku, czy na dobre czy na złe. Na te badania są potrzebne pieniądze ale mówi się , ze nie wykonuje się ich
ze względu na "oszczędności". Ale to chyba nie chodzi o to; może tylko zmienić priorytety?

poprawia sie bezpieczeństwo a to bardzo istotne dla mieszkańców i potencjalnych inwestorów

Mało zieleni i obszarów zieleni w Kielcach. Brak miejs w kórych można pooddychać świerzym powietrzem. Wyciekające i
wybijające studzienki przy byle jakim większym deszczu to już standard

Ludzie strasznie zanieczyszczają powietrze kopciuchami, za dużo zieleni jest wycinanej. Drzewa najlepiej chronią przed falami
upałów i suszą.

Za duże zabetonowanie miasta.

Największy problem w okresie zimowym - smog spowodowany opalaniem. Wycinanie drzew i brukowanie

Nie moglo byc lepiej niż w Civitas Kielcensis ;)

Nie są dostatecznie dostosowane dla rozwoju miasta jak i mieszkańców. Planowanie przestrzenne powinno jeszcze zaakcentować
konieczność (szczególnie kierowane w stronę administracji rządowej) włączenia w granice miasta okolicznych miejscowości z
możliwościami ekonomicznymi i mieszkańcami. Po za tym powinna pojawić się w Kielcach komunikacja tramwajowa

Bardzo słabe działanie na rzecz ochrony środowiska. Mało drzew, zieleni, brak zagęszczania obszarów zieleni i miejsc w których
można odpoczywać. Smog ogólny w sezonie grzewczym jest coraz większy i nie widać działań w tym kierunku

Betonowanie miasta, likwidacja terenów zielonych, wyciskanie bloków na każdy skrawek zieleni, likwidacja trawników na rzecz
miejsc parkingowych.

Bardzo negatywnie oceniam zabudowę terenu wokół jedynego zbiornika w mieście tj, zalewu jak również jego utrzymania

Nie podoba mi się wkraczanie osiedli w las np stadion

Wycinanie drzew to mordowanie mieszkańców. Planowanie przestrzeni publicznej na terenach nie należących do miasta to
złodziejstwo.

W wielu obiektach administracji publicznej w Kielcach nie ma pojemniów do segregacji śmieci. Świadomość mieszkańców na
temat potrzeby dbania o środowisko jest niska, Miasto powinno podjąć jakieś kroki aby poprawić obecną sytuację i zachęcić
mieszkańców do zmian.

OK



za mało zieleni

Środowisko jkest połaczone z oddziaływaniem mieszkańców tzn. tragedią jest smog, powinny zostać wdrożone skuteczniejsze
programy do walki ze smogiem. Przestrzeń publiczna powinna być bardziej otwarta dla mieskzańców, obecnie jest
niodo�nansowana, a potencjał jest.

Dramat

Wycinanie drzew i betonoza to tragedia. W miastach potrzebna jest zieleń

Zbyt wiele przestrzeni w centrum miasta wyłączona jest z ruchu co powoduje obumieranie głównej ulicy, brak dojazdu. Zbyt wiele
miejsc wybetonowanymi - przykrytych kamieniem co powoduje nagrzewanie oraz brak możliwości schronienia się przed upałem.

Brak skuteczności w walce ze smogiem. Mało terenów z gotowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uważam, że Kielce są tragiczne po względem świadomości ekologicznej. Ludzie nie są skutecznie informowani (oraz nie jest to
egzekwowane) na temat prawidłowej segregacji śmieci i efekcie kolorowe pojemniki to kompletna farsa, bo i tak ludzie wrzucają
odpady gdzie im się podoba. Lokalna mentalność zakłada - stać mnie, to mam samochód albo i kilka i nie korzystam z komunikacji
publicznej (która jest droga jak na tak małe miasto!). Zapewne wszyscy to czytający też dojeżdżają do pracy autem. Świetnie. Nie
ma absolutnie żadnej zachęty do tego, aby przesiąść się do komunikacji publicznej i nie generować większego zanieczyszczenia
środowiska i obstawienia każdego.wolnego skrawka chodnika (!) autami. Przestrzeń miejską wypełniają zaparkowane auta. Na
plus odbieram wyłączenie z ruchu Rynku! Poza tym przejścia dla pieszych zrobione są głównie dla samochodów, bo przejście
przez np. XIX wieków, Warszawską czy jakąkolwiek ulicę dwujezdniową jest uciążliwe i czasochłonne. Brakuje w Kielach zadbanej
przestrzeni zielonej, daleko im do innych polskich miast...Skwery nadal tkwią w PRLu, brak jest wizji, architekta krajobrazu i sztabu
osób, które dbałyby o zieleń. Chciałabym, żeby park miejski uzyskał zasłużoną rewitalizację. Bardzo ważna jest też dla mnie
estetyka miasta, więc mam wielką nadzieję na to, że Kielce pójdą śladem Krakowa i zadbają o porządek w reklamach i bilbordach,
bo bardzo szpecą one miasto.

Dokuczliwy smog w mieście

Brak działań edukacyjnych związanych z segregacją śmieci.

coraz więcej betonu, mało parkingów dla rowerów

Bardzo duży chaos przestrzenny w mieście.

Smog

Tereny zielone w zaniku

Jeśli Od ludzi wymaga się sortowania śmieci to altanki osiedlowe muszą byc do tego dostosowane .więcej pojemników do
segregacja

Wycinka drzew w każdym możliwym miejscu to skandal! Wszechobecny smog, od którego za kilka lat będą przepełnione oddziały
szpitalne. Betonowe miasto to zasługa poprzedniego prezydenta. Niemniej jednak i w zeszłym roku 2019 nastąpiły wycinki drzew
np. Ulica Orkana Klonowa.

Za mało miejsc zielonych za dużo smogu

Należy tworzyć zabudowę wielkomiejska, a w centrum mamy 1 piętrowe kamieniczki (Bodzentynska) świetnym przykładem jest
Ventus, wyzsza zabudowa centrum to podstawa, jak najszybsza rewitalizacja wzgórza Karscha, zmiana planu zagospodarowania
działki koło Obi przy Kolporterze, powinien tam powstać wieżowiec gdyż robi sie tam kielecki „ Manhattan” (Plaza Tower)

Smog w powietrzu



Bardzo niewielka jest śwaidomość urzędników na temat srodowiska. W poprzedniej kadencji prezydent zabetonował całe centrum
miasta, wyciął setki starych drzew i krzewów. Brakuje akcji uśwaidamiających dotczących konieczności przejścian na ekologiczne
piece, sens zakłądania fotowoltaiki itd. Urzędnicy nie zdaja sobie sprawy jak wazne w mieście są drzewa, trawniki i inne elementy
przyrodnicze, które są konieczne aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz niwelować ekstermalne temperatury w mieście.

Miasto nie robi nic w walce ze smogiem, wycina drzewa, betonuje ulice i place.

zabudowa każdego wolnego miejsca blokami to jakaś paranoja. Nie mówiąc o odcięciu stacji Kielce Ślichowice. Co robi architekt
miejski i jakie poniesie konsekwencje?

Niedawno wróciłem do Kielc, muszę się przyjrzeć

W każdym markecie pinkty przyjęć plastikowych opakowań jak to jest przyjęte w całej Europie.

Na plus kurtyny wodne w upalne dni, bardzo brakuje terenów do spacerowania,zagospodarowanych dla ludzi terenów zielonych.
Oddaje się kolejne tereny zielone pod budynki deweloperskie (np koło zalewu) a możnaby te tereny wykorzystać dla wszystkich
mieszkańców (proponuję tak wykorzystać resztę terenu)

Za dużo drzew poszło pod przysłowiowy topór...

Wycina się drzewa i niszczy zieleń

Gdzie tylko jest okazja masowo i często bezmyślnie pod byle pretekstem wycinane są drzewa, nie stworzono ani 1 nowego parku,
nie ma zilonych korytarzy przewietrzania miasta, za to smog przekracza notorycznie normy, straż miejska nie ściga
wystarczająco skutecznie i masowo palących śmieci, mzd ignoruje ostrzeżenia o ryzykownych zmianach w ruchu, plany
zagospodarowania nieliczne, tereny inwestycyjne - nieprzygotowane, rewitalizacja prawie wyłącznie w centrum miasta

Mimo alarmów smogowych na osiedlach jednorodzinnych nie da się zimą oddychać. Nigdy nie wskazano, kto zanieczyszcza
systematycnzie Silnicę produktami ropopochodnymi, brak inicjatyw na rzecz odzyskiwania surowców wtórnych,

Kielce kiedyś byly zielonym miastem. Polityka b. Prezydenta i radnych doprowadzila do zniszczenia zieleni miejskiej. Ta polityka
jest kontunuowana. Na stadionie buduje się osiedle, kolejne ma powstac przy Woj.Polskiego. Za chwile moze Kadzielnie
zabudujmy... Smog maksymalny w okolicach Pakosza to juz trzeba uciekać. Mam wrażenie ze nad przestrzenią miejskq i jej
zagospod. nikt nie panuje (przyklad dyskusja nad nowy gmachem nfz)

Smog jest ogromnym problemem i o tym problemie pan prezydent i pracownicy urzędu wiedzą. Bardziej martwi mnie nieład
nowej architektury, wydawanie pozwoleń na budowę bloków mieszkalnych tam, gdzie dotychczasowi mieszkańcy mają przestrzeń
do spacerów, albo wciskanie nowych bloków w stare osiedla i robienie ścisku. Bardzo się obawiam zabierania przestrzeni i zieleni,
których jest naprawdę coraz mniej.

Na pierwszym miejscu walka ze smogiem.

podczas deszczow tonie bodzentynska rondo na waligory i czesto żródłowa mandaty za kopcenie po nocach byle czym chce zyc a
nie sie dusic

Brak polityki likwidacji miejskich wysp ciepła. Zabudowywanie kazdego wolnego kawałka (w tym centrum) z pominieciem
tworzenia "zielonej" infrastruktury - zapraszam do Kolonii czy Madrytu

Rewitalizacja ,,starego miasta" oraz tworzenie tzw. ,,zielonych terenów"powinno być priorytetem.

szkoda gadać

Nie ma ochrony terenów zielonych, drzewostanu.Wycinka bezsensowna i przekazywanie obszarów zielonych deweloperom np.
Dolina Dilnicy



Zabetonowaliście Kielce. Tragedia.

Brak reakcji włądz miasta na smog to rzecz karygodna. Brak skutecznych narzędzi i konsekwencji w karaniu za palenie śmieciami,
nieszczelne szamba.

Nie poruszony w ankiecie problem to segregacja odpadów. W mieście należy rozwiązać problem odpowiedniej ilości i wielkości
altan na odpady - zwłaszcza po wprowadzeniu najnowszego systemu segregacji. Patrz pkt. 22 'smog'

Wielkim problemem jest smog. Program wymiany pieców nie przynosi efektów. Działania straży miejskiej nie są wystarczające w
stosunku do właścicieli kopciuchów.

Chronić i uzupełniać drzewostan

Nie ma jasno określonej polityki miasta na temat środowiska. Cokolwiek zapisane nie jest realizowane ani przygotowywane do
realizacji.

Brak miejsc umożliwiających integrację małych społeczności np. na poziomie osiedla

W ostatnich Latach w Kielcach nie powstał żaden zorganizowany funkcjonalny nowy obszar zielony. Plany zagospodarowania
przestrzennego nie uwzględniają nowych terenów zielonych o odpowiednim rozmiarze przy zabudowie mieszkaniowej. Tam gdzie
mamy wyjątkową szansę na utworzenie pośród blokowisk nowego terenu zielonego miasto jej nie wykorzystuje tzw. "park dla
czarnowa" zdziczały i niezgospodarowany teren pośrodku gęstej zabudowy był idealnym do zaprojektowania nowego parku
zamiast tego jego część została przeznaczona do programu mieszkanie plus. Widać u mieszkańców zainteresowanie tym
tematem chociażby po zgłoszeniach do budżetu obywatelskiego projektów dla tego terenu.

Zaniedbane tereny np dolina silnicy i zalew kielecki

Miasto jest zabetonowane, brak asfaltowej drogi do wielu nowych osiedli, brak miejsc parkingowych

Pisałem o otoczeniu miasta i środowisku nieco wcześniej. Krótko mówiąc nie widzę żadnej aktywności miasta na polu ochrony
środowiska i organizacji przestrzeni. Mam wrażenie, że tworzone są jedynie miejsca, które można obsadzić swoimi ludźmi, takie
jak ogród botaniczny, a parki, lasy itp. są pozostawione same sobie i wandalom. A poprowadzenie ścieżek rowerowych np. na
Biesak, brzegiem Bobrzy itd. wraz z zagospodarowaniem tych terenów lepiej przyczyniłoby się mieszkańcom, niż tworzenie
jednostek. takich jak wspomniany Ogród czy Geopark

Zabudowanie luków powietrznych, terenów zielonych, brak tworzenia infrastruktury, nowych terenó zielonych, brak pomysłu na
całościowy wygląd miasta, brak wizji kutków betonowania, wycinania terenów zielonych pod nowe inwestycje

pozorne działania antysmogowe

zła

W kwestii działań podejmowanych przez miasto brak jest uzasadnienia podejmowanych decyzji i edukowania i informowania
społeczeństwa w tym zakresie, podejmowane są nagłe decyzje, które są obwieszczane, bez żadnego tła do ich podjęcia, znowu
rządzi uznaniowość, brak jest respektowanych, umotywowanych wytycznych, które obowiązują każdego decydenta. W kwestii
zagospodarowania przestrzeni jest coraz gorzej, narasta chaos budowlany i niepewność inwestycyjna (który inwestor będzie
czekał latami na zrobienie planu albo boksował się z decyzjami wz, woli poszukać miejsc, które zapewniają mu stałość decyzji i
określone otoczenie inwestycji). Od lat powtarzana jest opinia, że robienie planów miejscowych się nie opłaca i nakłada na gminę
koszty a przemilczany jest fakt jak kosztowny dla gminy jest brak planów miejscowych, choćby w kwestii odszkodowań za wykup
zabudowanych terenów (na mocy decyzji wz rzecz jasna) pod pasy drogowe (ile więcej kosztuje wykupienie/wywłaszczenie
zabudowanej działki) czy kwestie roszczeń wobec gminy o uzbrojenie terenu dla inwestycji wybudowanych w "szczerym" polu albo
w 2 czy 3 linii zabudowy (kwestie wielokrotnie podnoszone na spotkaniach Peryferiów). Najpierw pozwala się budować w
miejscach bez infrastruktury a potem zaczynają się pochody niezadowolonych mieszkańców o zrobienie drogi, kanalizacji,
wodociągu. Przez takie interwencyjne inwestycje nierealne staje się planowe uruchamianie terenów inwestycyjnych, bo
stosowana polityka przestrzenna a co za tym idzie wydatki, to wieczne "łatanie dziur" a nie długofalowa strategia działania. O
rewitalizacji miasta nawet ciężko mówić. bo rewitalizacja po kielecku = remont/beton/brak jakichkolwiek działań pozabudowlanych
mających przywrócić życie na "rewitalizowanych"obszarach. Rewitalizacja to dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia. Jest



procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta. Jej celem jest przywrócenie do życia
zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na
obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało. Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną
społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest
przezwyciężenie kryzysu społecznego. Czyli jednym słowem, może poza Wzgórzem Zamkowym, nie ma w Kielcach innego
przykładu rewitalizacji a jedynie remonty pod jej przykrywką.

Zdecydowanie za mało terenów zielonych, słaba edukacja w zakresie dbania o środowisko, segregacji śmieci itd.

Brak współpracy UM ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie sadzenia drzew.Olbrzymie tereny stanowią
pustynię.

Coraz więcej terenów zielonych miasta jest zabudowywanych, co w sytuacji nasilania się zjawisk ekstremalych (ulewy, susze)
powoduje zwiększenie zagrożenia mieszkańców (ograniczenie retencji wód skutkujące powodziami błyskawicznymi, braki wody w
okresach suszy itd.). Ponadto często pod zabudowę przeznaczane są obszary cenne przyrodniczo. Miasto podejmuje działania na
rzecz ochrony tych miejsc (inwentaryzacje, obejmowanie ochroną obszarową), a jednocześnie trwa ich dewastacja (zasypywanie
gruzem i zrównywanie terenu pod zabudowę).

Tereny zielone nie są tworzone, są likwidowane. Rondo na Żytniej jest ciagle zalewane, a na Bodzentyńskiej to można by pływac
łódką. Smog nie daje ludziom żyć, na Czarnowie czasem nie da się otworzyć okna. W centrum pięknie pomalowane są fasady
budynków, ale jak się wejdzie w podwórka to jak podroż w czasie do średniowiecza.

Żałuję, że centrum miasta: Rynek, okolica Katedry, WDK są tak ubogie w zieleń. Żałuję, że tak wiele drzew jest wycinanych.

niepotrzebnie betonuje sie miejsca po których nikt nie jeździ i nie chodzi, parkingi zamiast z płyt ażurowych robione są z kostki,
brak jest zielonych dachów obniżająch temperaturę i zatrzymujących wodę, brak instalacji do zatrzymywania deszczówki, czas na
wdrożenie systemów używania powtórnego tkz. szarej wody, świadomość społeczna zagrożeń zwoiazanych ze zmianami klimatu
jest bardzo niska, powinno sie sadzić na zielonych terenach takie rośliny które nie wymagają koszenia lub wymagają go rzadko,

Kielce jako miasto z ogromną ilością terenów objętych ochroną powinno być przykładem miasta ekologicznego. Poza tym jako
stolica regionu powinny zareagować na próby zmniejszenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Beton, beton, beton...

Za mało dbania o przyrodę, za dużo wycinania terenów zielonych, drzew itd.

Na każdym osiedlu można zauważyć znikanie przestrzeni zielonych na rzecz powstawania bloków. Przykładem jest osiedle
Ślichowice.

Smog problem z którym nikt nie chce walczyć w Kielcach

Ostatni czas to dużo wycinek drzew pod inwestycje drogowe, które były przeskalowane (przykładowo ul. Szybowcowa). Głośnym
przypadkiem była wycinka roślin w okolicy źródełka Biruty oraz wycinka drzew na Stadionie. Drzewa należy objąć całkowitą
ochroną (także podczas budowy), a wszelkie inwestycje dostosować pod przyrodę. Jakość przestrzeni jest niska - reklamy są
wszędzie. Należy wprowadzić uchwałę krajobrazową wraz z krótkim okresem dostosowania się (żeby efekty były widoczne).

Brak uwagi poświęconej na ochronę przyrody w mieście, wycinki drzew pod byle pretekstem, brak nowych nasadzeń

BETON KRÓLUJE. JAKA ZIELEŃ ????

Mało terenów zielonych bo wszystko się zabudowuje i betonuje. Brak dostatecznej liczby koszy oraz sprzątania dostepnych
terenów zielonych (sprząta się tylko tutaj gdzie to widać)

Zlecanie Straży Miejskiej organizacji miliona konkursów ekologicznych dla dzieci nie jest działaniem miasta na rzecz ekologii i
ochrony środowiska! Zabudowywanie blokowiskami terenów dotąd zielonych - nie jest działaniem prośrodowiskowym! Ale to i tak



czce pisanie - kto to w ogóle weźmie pod uwagę? Zrobiło się mega-konferencję anty-smogową w 2019 i.... jak zwykle brak
racjonalnych działań.

Brak planowania przestrzennego i spójnej polityki, działania bez ładu i składu; ogromny chaos reklamowy, brak remontów
infrastruktury dla pieszych, źle utrzymywane i nierozwijane przestrzenie publiczne i zielone, brak porządnych i nowoczesnych
placów zabaw i terenów publicznych na osiedlach

Obszary zielone sa likwidowane, co jest tłumaczone albo ich zaniedbaniem (co jest winą miasta), albo rozwojem (bo betonowe
pustynie są niby nowoczesne). Obszar zalewowy i zagrożony podtopieniami od przynamniej 50 lat nie został zmodernizowany i jak
zalewało regularnie np. rondo przy ul Żytniej, tak zalewa je. Nielegalne wysypiska śmieci są nadal na terenia miasta, śmieci walają
się w każdych krzakach i zakamarkach, sprzątane są tylko z widocznych miejsc. Normy zanieczyszczenia powietrza są regularnie
w zimie przekraczane 9 krotnie. A kamienice zawalają się niemal ludziom na głowy (jak ta koło teatru Kubuś, gdzie często dzieci
bywają). "Cudnie" jest.

Dramatycznie brakuje koncepcji obecności zieleni w mieście.

nie odczuwam aby wystepowało coś takiego jak określona polityka miasta w zakresie środowiska i przestrzeni

Centrum Kielc zostało "zabetonowane". W kieleckim parku nie ma możliwości usiąść spokojnie, ponieważ znajduje się tam tyle
ptactwa, że wszystko jest zabrudzone. W ostatnich latach zbyt rzadko koszono trawę w parku. Powinny zostać wyznaczone strefy,
w których można się rozłożyć z kocem i leżakiem na trawnikach. MPZP w Kielcach ustalone są od kilku lat, ale tylko ustalone, mało
który jest realizowany, szczególnie te na obrzeżach Kielc.

O ile za komuny nowo powstające dzielnice Kielc były jednymi z lepiej rozplanowanych w Polsce to teraz jest bardzo źle.
Deweloperzy wykupują nawet niewielkie działki i wsciskają na nie maksymalną dopuszczalną kubaturę budynków. Miasto niestety
wydaje na to pozwolenia. Dobrze, taki blok się zmieści, ale nikt nie myśli że z tego nowego bloku powiedzimy 50 samochodów
dziennie będzie musiało włączyć się do ruchu. Zieleni w Kielcach jest coraz mniej, a ta publiczna jest słabo zagospodarowana. Czy
likwidacja szkolnego zielonego patrolu jest działaniem na rzecz ochrony przyrody? Reagowanie na zjawiska ekstremalne może i
jakieść jest, natomiast jest zupełnybrak zapobiegania.

Miasto nie tworzy nowych terenów zielonych, a wręcz przeciwnie przeznacza tekie tereny pod zabudowę

Realna rewializacja w Kielcach nie istnieje. W kwestiach ochrony środowiska i planowania potrzeba całkowitej zmiany sposobu
myślenia.

Załącznik 6 (odpowiedzi do pytania nr 28)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

powinno byc wiecej empatii, zrozumienia, chęci pomocy, przekazania wiedzy, nauki i pracy w przyjaznej atmosferze

Jawność konkursów w sferze administracji, zatrudnienia i kompetencji kadry to wg mnie powinno iść ku lepszemu.Istniejace
organizacje pozarządowe i budżet obywatelski powinny łączyć ludzi, ich działania i pomysly

Miałam nadzieję że nowy prezydent coś zmieni. A tu jest gorzej niż było.

władze miasta i administracja publiczna - coraz wiekszy brak kompetencji, coraz bardziej liczy się interes bogatych jednostek
kosztem mieszkańców miasta; działania społeczne mieszkańców - co raz lepiej i widoczne efekty - tylko dzięki mieszkańcom coś
się pozytywnego w mieście dzieje - władze nadal nie są nastawione na otwartość wobec potrzeb mieszkańców

Aktywność społeczna mieszkańców jest bardzo mała. Stracili oni zainteresowanie ze względu na olewczy stosunek władz i ich
oderwanie od rzeczywistości. Władza liczy tylko na władze i stołki, a poziom rządzenia jest bardzo słaby.



Mieszkańcy powinni współdecydować o mieście (nie można podważać zaufania, poprzez próby ingerowania ze strony radnych w
ocenę projektów do budżetu obywatelskiego)

Pomoc socjalna wymaga reformy a w zasadzie ustalenia jej na nowo. Kielce wydają na nią zbyt duże środki i nie widać efektów.
Konsultacje społeczne leżą ale to wina poprzedniego prezydenta, który skutecznie ją obrzydzał i jej unikał. Obecny chce, ale mu
nie wychodzi. Może to wina zdymisjonowanej wiceprezydent, która obiecywała a nic z tym nie robiła? Nie wiem. Jest wiele do
zrobienia.

Pan Prezydent musi odejść!!!!!

Niektóre dzielnice są zaniedbane , zapomniane i zacofane, Jak się coś wydarzy społecznie szkodliwego i jest to nagłośnione to sa
prowadzone doraźne działania i wszystko wraca do stanu poprzedniego.

w pytaniu 26 powinna być możliwość odpowiedzi NIE WIEM

Prezydent musi słuchać mieszkańców którzy go wybrali.

sfera społeczna w/g nie istnieje

W Kielcach i okolicach następuje coraz głębszy podział (rozwarstwienie) ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną.

niewystarczająca atrakcyjność miasta prowadzi do migracji do innych miast

Aktywnosc społeczna jest gaszona w zalązku. Bo to kłopot.

Brak opini

Pierwszy raz mnie władza o cos pyta....Poza wyborami oczywiscie

Pomimo niecheci do urzedow musze przyznac, ze kieleckie dzialaja sprawnie. Nawet zus i us

na szczeście ta sfera poprawia się, ktoś (władze miasta i administracja)o tym racjonalnie myśli

-

Sfera spoleczna jest jaka jest...

Podstawą powinna być integracja mieszkańców Kielc i okolicznych miejscowości i gmin celem związania ich z Kielcami jako
centrum edukacyjno-ekonomiczno-polityczno-społeczne regionu

Nie widzę żadnych konkretnych działań w tym kierunku, społeczeństwo jest podzielone ale na biednych i bogatych. Wykluczeni i
osamotnieni stają się ludzie którzy ledwo wiążą koniec z końcem a im się nie pomaga z pomocy społecznej korzystają ludzie
którzy nie mają udokumentowanej pracy a pracują i zarabiają za granicą na czarno, a rodzina czyli żona i dzieci korzysta ze
wszystkich pomocy podczas gdy źródlo dochodu jest większe niż dla innych nawet wielokrotnie.

Słuchać mieszkańców. Dopiero podejmować decyzje w zgodzie z ludźmi mieszkającymi w mieście.

Wiekszość mieszkańców nadal nie angażuje sie w żcie społeczne i poprawę wspólnych warunków. Zazwyczaj jest stała grupa
działaczy i katywistów, która stanowi niewielki procent mieszkańców Kielc.

Wiem o działaniach konsultacyjnych w ID (wzgórze Karsha, Bodzentyńska i inne) i są to działania bardzo potrzebne i były, nie
wiem czy do końca udało się miastu oczekiwania ludzi i ich sugestie spełnić/uwzględnić, ale na pewno jest potrzeba dialogu.
Urzędnicy powinni częściej wychodzić w miasto, w teren.

Brak aktywności Kielczan. Roszczeniowa postawa.



prezydent beznadziejny, do wymiany natychmiast. Układy, układziki, dotowanie VIVE

Duża grupa bardzo bogatych ludzi, a na drugim biegunie ubogich. Administracja publiczna tagedia

Więcej �rm typu Britenet

Nigdy nie myślałem że będę żałowała zmiany władzy.

Konsultacje społeczne to �kcja.

Uwazam, że w przypadku zaufania władz i poprawienia jakości życia jak i zaufania przed Kielczanami długa droga. Niestety nie
widzę żebysmy ufali sobie nawzajem. Mam wrażenie że musimy sie uczyć postaw obywatelskich oraz pozytywnego myślenia. Na
razie widzę więcej minusów niż plusów jeśli chodzi o władze (głownie te zwiazane z PIS-em) co do ich decyzji. W moim odczuciu
dopóki nie zmieni się myślenie ludzi oraz opcja rządząca Kielce nie wyjdą spoza swojego biedo-myślenia i marudzenia

Brak działań ze strony władz miasta w celu integracj mieszkancow - blokowisk. Np. Cotygodniowe imprezy organizoaane co
tydzień przez inną dzielnicę - Spółdzielnie Mieszkaniową. Zawody sportowe, wspólne grilowanie, giełda staroci czy wystawy
artystow amatoròw, wy porzedaze garazowe itp.

Konsultacje powinny być szerzej promowane (ankiety po 20min to zabójstwo dla ich skuteczności), a dobrze by było gdyby
Kielczanie mogli wyrażać opinie. Szczególnie przy obecnej dostępności internetu. Współczuję obecnej władzy - raz że nie może się
dogadać sama ze sobą, a dwa że jest rozliczana z decyzji poprzedniej władzy. Nie mniej jednak życzę powodzenia na kolejne lata
że y Kielce były dobrym miejscem

Kilce spada niemal we wszystkich rankingach - ku dnu, bieda, starość, patologie - nasila się sfrustrowania i niechęć, spada
aktywność, tym bardziej, że miasto częśto ignoruje opinie społeczeństwa, brak inwestorów,środki na (bardzo drogi) rozwój są
niewspółmierne do efektów i korzyści, administracja publiczna zbyt liczna i też droga, często tępa i leniwa,prezydent - wielokrotnie
złamał swoje obietnice wyborcze, nie angażuje się w realny rozwój miasta, otacza sie też nieudolnymi pomocnikami bądź
skompromitowanymi "poprzednikami"

Dobrze, ze utworzono miesjca spotkań dla emerytów, dobra jest sieć domów opieki, tylko powinna byc bardziej wzbogacona o
usługi rehabilitacyjne, dobrze działa pomoc społeczna dla rodzin bezradnych.

W ostatnich latach wladze miasta nie pytaly Kielczan o zdanie i dzialaly na zasadzie " my wiemy wszystko najlepiej". Lekceważące
i ochydne wypowiedzi wiceprezydentów np nt. Sniadania na trawie zasługiwały na ostre potępienie. Władze nie wykorzystują w
ogóle potencjału mieszkańców, studentów, ludzi kultury i sztuki, organizacji spolecznych. Wszyscy byli niepotrzebni. Teraz trzeba
to szybko zmienić. Dobra polityka społeczna to za mało. Budownictwo mieszkaniowe jest wyłącznie deweloperskie i drogie, miasto
stara się ale zbyt wolno, oczekiwałbym w tej kwestii szybkich zmian. Brak mieszkań = ucieczka młodych i brak napływu inteligencji.

Urzędnicy miejscy na ogół starają się być pomocni, choć nie brakuje wśród nich leni i osób nieumiejących czytać i komunikować
się. Wobec obecnej władzy zdecydowanie nie mam zaufania za brak konsekwencji w działaniu, ciągłe kłótnie i traktowanie
mieszkańców jak niedorobionego "tylko elektoratu".

jeszcze nikt nie zrobil zeby wszystkim dogodzic

Prezydent Wenta uzyskał kredyt zaufania. Społeczeństwo m. Kielc było moim zdaniem zmęczone poprzednim stanem, kadrą
'zarządzającą' i lokalnymi układami na różnych szczeblach. Kredyt nie jest wieczny. Społeczeństwo oczekuje pozytywnych zmian
chociaż w jednej dziedzinie. Nie wszyscy są wstanie zrozumieć 'uwarunkowania' otoczenia, 'bezwładności starej kadry'
urzędniczej, spółek miejskich - czekającej na powrót 'starego układu'. Trzeba przynajmniej w jednym obszarze dokonać zmiany i
osiągnąć sukces.

Z wyborem nowego prezydenta miasta wiązane były wielkie nadzieje. Nic się nie zmieniło w sposobie zarządzania miastem.

O jakim zaufaniu do władz miasta mowa? Przez dłuższy czas ciężko było stwierdzić, czy mamy pana prezydenta czy panią
prezydent



Sfera społeczna to wspólne działania, a nie było i nadal nie ma w mieście żadnego miejsca do wspólnych działań.

Brak przejrzystości podejmowanych decyzji

Myśleliśmy, że nic gorszego od rządów ekipy prezydenta Lubawskiego nas nie spotka i nowa ekipa wszystko zmieni na lepsze.
Okazuje się, że wcale lepiej nie jest, tylko w innych obszarach źle. Dla mnie cuda w Radzie Miasta, kon�ikty to przechodzi wszelkie
pojęcie. Mam wrażenie, jakby nikt nie miał tu pomysłu na to, jak zarządzać miastem, a Urząd Miasta był państwem w państwie,
gdzie urzędnik jest wszechmogący, a zwykły szary człowiek ma się jedynie dostosowywać.

O poziomie zaufania do współmieszkańców niech świadczą kolejne ogrodzenia wokół bloków czy osiedli. Miasto powinno zakazać
tego typu działalności i nakazać rozebranie istniejących barier. Przestrzeń miejska powinna być wspólna

Brak zmian, rozwoju, pomysłów na przyszłość

Problemem Kielc jest nie tylko nastawienie władz do procesów rozwojowych, lecz także nastawienie samych mieszkańców, którzy
nie chcą w praktyce żadnych zmian.

nie znam, nie słyszałem o żadnym programie który by w w/w kwestiach działał.

przeciętna

W Kielcach działa od lat ta sama, powtarzająca się grupa społeczników. Społeczność jest roszczeniowa a jednocześnie nie czuje
potrzeby angażowania się w sprawy miasta, chętnie natomiast krytykuje po fakcie podjęte decyzje. Ten kryzys zapewniło nam
kilkanaście lat rządów, coraz mocniej ignorujących głos mieszkańców. Dlatego obecnie nową władzę czeka praca u podstaw,
nauczenie zarówno administracji jak i społeczności lokalnej dialogu społecznego i współdecydowania o mieście. I nie chodzi o
spełnienie prośby każdego mieszkańca, suma prywatnych interesów nie równa się interesowi miasta, chodzi o podejmowanie
decyzji we współudziale ludzi ale popartych rzetelną wiedzą oparta na faktach a nie uznaniowości. Tego muszą nauczyć się obie
strony dialogu.

Na poziom zaufania do władz miasta negatywny wpływ mają tendencyjne materiały zamieszczane przez Radio Kielce, ale i tak
wydaje się on wyższy niż w ostatnich latach.

Wszelkie pomoce społeczne sa wydawane tak , że nie pomagaja wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, ale sprawiaja że osoby
pozostaja na utrzymaniu państwa. Nie opłaca im sie iś do pracy, bo wtedy traca całość świadczenia. Osoby ktore pracuja, ale
ledwo wiąża koniec z koncem czesto nie dostaja nic bo przekraczaja zadany próg o złotówkę. To powoduje wtorzenie grupy ludzi
żerujących na reszcie społaczeństwa. Takie postawy sa przekazywane nastepnym pokoleniom i w ten sposób żerowanie nigdy sie
nie konczy. Wiecej kwestii powino byc poddawane konsultaacjim publicznym. Chociaż jest w tej kewestii poprawa.

Powinno się inwestować w społeczność obywatelską i jeszcze bardziej promować konsultacje społeczne i zachęcać mieszkańców
do partycypowania w życiu miasta.

Brak kultury, brak empatii, brak zaufania

W TYM MIEŚCIE NIE MA NIC ZWIĄZANEGO ZE SFERĄ SPOŁECZNĄ. CARITAS ? ZAINFEKOWANY PRZEZ PIS !

Trudno wyrazić jakąkolwiek opinię - na razie coś się dzieje w sferze konsultacji z mieszkańcami, ale nie zauważam przejścia do
fazy realizacji. Pod wieloma względami marazm i brak rzeczywistych działań choćby aktywizujących bezrobotnych. Zwiększanie
udziału osób korzystających z pomocy społecznej.

Pomoc społeczna zachęca do tworzenia patologii (�nansowanie pijaństwa, nieróbstwa). Konsultacje społeczne to dobry przejaw,
ale organizowane są zbyt rzadko, a jeszcze rzadziej przynosi to jakiekolwiek skutek. Miasto zadłużyło się do granicy bankructwa,
więc żadnych środków na rozwój już nie będzie. Mieszkańcy od kilku lat zaczynają toczyć wojny ze sobą o przestrzeń na parkingi,
miasto nie pomaga w kon�iktach, a nawet je pogarsza zezwalając na zawłaszczanie chodników przez wspólnoty.

Najlepszym przykładem życia społecznego jest 50-lecie UJK. Byli studenci dodali dwa zdjęcia do otwartej galerii. Nie ma poczucia



dumy - nie ma środowiska.

mało nagłośnione konsultacje społeczne, ankiety itp. wśród lokalnej społeczności

Administracja publiczna to jedno wielkie kolesiostwo, nie ma możliwości dostać się nawet na najniższe stanowisko bez
znajomości, czasami zdarzają się cuda, pojedyncze przypadki. Konkursy ustawiane są pod poszczególne osoby. W urzędach
panuje chaos. W urzędach pracuje za dużo osób, które powinny przejść na emeryturę. Powinno się je zastępować osobami
otwartymi na świat, ze świeżymi umysłami i nowymi pomysłami, osobami, którym chce się pracować, są chętne pomóc rozwiązać
dany problem. Niestety dominacja osób w podeszłym wieku, z nawykami z lat 90. psuje młode osoby pojawiające się w urzędach,
ucząc ich starych nawyków.

Dobrze, że jest Idea Kielce i funkjonuje ona jako platforma komunikacji z mieszkańcami, ale znam ten portal ze względu na swój
zawód. Natomiast w życiu nie widziałem żadnej jego reklamy na mieście albo informacji o nim w środkach przekazu publicznego.
Uważam, że jest OK, ale bezwględnie trzeba edukować lokalną społeczność że takie narzędzie wogóle istnieje. W przeciwnym
razie będzie tak jak do tej pory - 50 wypowiedzi z prawie 200000 mieszkańców.

Załącznik 7 (odpowiedzi do pytania nr 30)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

inteligenta gospodarka

inteligentne zarządzanie

inteligentne społeczeństwo

inteligentne warunki życia

inteligentne środowisko

inteligentna mobilność

Załącznik 8 (odpowiedzi do pytania nr 32)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

dobrze zorganizowany transport publiczny

własne rowery

rowery miejskie

wypożyczane samochody elektryczne

hulajnogi elektryczne

Załącznik 9 (odpowiedzi do pytania nr 33)



Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

małe zielone skwery

duże tereny naturalnej zieleni

tereny sportowe

ogrody kieszonkowe blisko miejsca zamieszkania

place i ogólnodostępne miejsca spotkań

miejsca dla tworzenia pasiek pszczelich na budynkach publicznych

place targowe/do handlu

Załącznik 10 (odpowiedzi do pytania nr 37)

jeśli tak, tak proszę podać jakie to były dane i do czego zostały przez Panią/Pana wykorzystane?

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

mapy (4 odpowiedzi)

Geoportal (2 odpowiedzi)

Geoportal - porównonie ortofotomap i stopnia zabudowy terenów zielonych, ogłoszenia UM o utrudnieniach w ruchu.

do pracy, w ciągu oststniego miesiąca

działki ewidencyjne, mapa akustyczna, Kielecki obszar chronionego krajobrazu, na potrzeby własne

W pracy

miejscowe plany, zasięg infrastruktury technicznej

poszukiwanie działek w pobliżu miejsca zamieszkania gdzie można parkować auto

analiza trasy przejścia/przejazdu w wybrane miejsce

np. informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowań przestrzennych

Dane z geoportalu, które wykorzystywałem w pracy zawodowej

gis.kielce.eu - w celach prywatnych i społecznych

informacje o numerach działek i o MPZP



adresy budynków, zasięg działek

Geodezja, budownictwo

wykorzystywane do celów prywatnych związanych z budową domu, często wykorzystywane w pracy zawodowej

Sprawdzenie numerów działek, uzbrojenia terenu, zieleni - tu dane nieaktualne

do pracy

Dane dot terenów inwestycyjnych w celach zawodowych

Nr działek

Ogladałam, gdzie powstanie blok w którym zamieszkam i czy będzie się budować coś obok.

komunikacji

geoporta kielce- potrzebny w pracy

określienie położenia działki

aktualne ortofotomapy, wykorzystane w pracy zawodowej oraz do planowania trasy rowerowej

dane dotyczące mpzp dla działki oraz uzbrojenia

mpzp, nr dziłek, infrastruktur techniczna

dane adresowe

do celów służbowych

o ludnosci

informacja nt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dane o działkach, dane geodezyjne

Projekty do budżetu obywatelskiego, konsultacje społeczne, prośby i podania o remonty nawierzchni,

wykorzystują takie dane w pracy

do lokalizacji działek i określenia ich własności

dane adresowe, granice działek i obrębów

odnalezienie położenia nieruchomości

Geoportal, BIP

punkty adresowe pomogły mi tra�ć do celu

idea kielce

sprawdzanie adrwdów i numerów działek



numer działki, do lokalizacji

w celach wykonywanej pracy

działki ewidencyjne

Sieć wod-kan, informacja o działkach

do pracy zawodowej

cele własne

wątplowości z Planem Przestrzennym, zostały wyjaśnione

plany inwestycyjne

poszukiwanie działek miejskich

Informacje na temat działek i inwestycji, ponadto archiwalne zdjęcia z ortofotomapy miasta Kielce.

dane wykorzystane zarówno w pracy zawodowej jak i prywatnej, dotyczące zakupu mieszkania (sprawdzenie sąsiednich działek
wg planu zagospodarowania

mapa kielc

dane na temat zagospodarowania terenu, do projektu uczelnianego

Dotyczyły planów zagospodarowania przestrzennego w okolicy Stadionu, jestem zbulwersowana perspektywą wycinki drzew i
wydzierżawienia tam działek na 25 lat.

Sprawdzenie granic nieruchomości (działek)

przeglądałam mapy z danymi dotyczącymi uzbrojenia terenów i pokrycia planami miejscowymi

dane z EGiB

dokumenty, wnioski UM Kielce dot. podatków (słaba wyszukiwarka)

Dane dot. nieruchomości

Informacyjnie

Wyszukiwanie działek, lecz zmuszona byłam odstąpić od samodzielnego wyszukiwania bo moja przeglądarka, ma tylko 4 lata, nie
współpracowała z systemem.

GIS

Pozyskanie danych o konkretnych działkach. Informacje na temat MPZP. Dane na temat gleb. Wszystko dotyczyło zakupu działki.

dane zostały wykorzystane przy planowaniu zagospodarowania terenu (zieleń, mała architektura) przez Wspólnotę Mieszkańców

dane dot. nieruchomości, dane budżetowe



Goportal

MPZP, "Studium Uwarunkowań..."

Struktura geologiczna.

wery�kacja zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, korzystanie z BIPu

Analizowałam wydatki miasta i wykorzystałam do oceny ich logiczności i celowości.

MPZP, dla sprawdzenia planów dot. obszarów cennych przyrodniczo

szukałem działki o konkretnym numerze jak pamietam

BDOT10k

Sprawdzałem mapę inwestycji, oraz korzystam regularnie z konsultacji społecznych.

geoportal plan zagospodarowania

analiza położenia, mapy

numery domów

geoportal, idea kielce- konsultacje

Przeglądanie w związku z uzyskaniem informacji o ich udostępnieniu

Sprawdzenie uwarunkowań działki, warunków MPZP, model 3d itp

numery działek, lokalizacja sieci uzbrojenia w celu napisania wniosku o naprawę

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zapoznanie się z planem

do celów zawodowych - dane na temat planów zagospodarowania przestrzennego

Ortofotomapy i numerczne modele terenu - na cele mojej pracy zawodowej

Geoportal - dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości

Kielecki geoportal - poszukiwanie działek inwestycyjnych

mapy, ulice, sieci, budynki, numery działek, ortofotomapa

Załącznik 11 (odpowiedzi do pytania nr 38)

jeśli tak, proszę podać czego dotyczyły konsultacje

Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi



budżet obywatelski (5 odpowiedzi)

Wzgórze Karscha (4 odpowiedzi)

Wzgórze Karcha (3 odpowiedzi)

Program peryferia (2 odpowiedzi)

Wzgórze Karsha (2 odpowiedzi)

np. zagospodarowania Wzgórza Karsha

remont ulicy Witosa

mpzp, plan gospodarki nisko emisyjnej

wzgorze Karschaj

Komunikacja miejska

Edukacji

koncepcja skweru ul. Paderewskiego

badania na temat potrzeb kieleckich seniorów

peryferia

komunikajca miejska, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, przestrzeń publiczna ul. Leśna

Budzet obywatelski

wzgórze Karsza

Zagospodarowanie krakowskiej rogatki, okolic Exbudu

przejazdu przez Paderewskiego i Rynek

Zagospodarowanie Skweru Ireny Sendlerowej

peryferia Kielc

Podłączanie domów do nowej kanalizacji, bieżące problemy mieszkańców osiedla mieszkaniowego

wymiana pieców, podwójny rocznik,

Np; Rewitalizacja Wzgórza Karcha

ankiety na idea Kielce

przygotowywania strategi ZIT KOF

Piekoszowska, Bodzentyńska, Wzgórze Karsha



Dworzec pkp

budowa parkingow

spotkanie w ramach programu peryferia

1. Wzgórze Karscha; 2. zagospodarowanie ulicy Leśnej

budowa nowej drogi

w zakresie aranżacji pl. Niepodległości

spraw społecznych

Konsultacje społeczne tak, ale tylko na temat projektów uchwał sejmowych.

rewitalizacji terenów, planów zagospodarowania dla mojej okolicy, rozwoju miasta

Nie pamiętam

strategia ZIT

Wszystkie dostępne.

współpracy z organizacjami pozarządowymi

Staram się uczestniczyć we wszystkich konsultacjach, które są organizowane przez UM.

wiele, np wzgórze Karsha

W sprawie rewitalizacji wzgórza Karsha

tak

zabudowy Wzgórza Karscha

budowanie "obwodnicy" przez centrum miasta, uwazam to za skandal

Konsultacje dotyczące NGO

Wzgórze Karscha, BWA

Przejazdu przez Rynek

Konsultacje w ramach programy Peryferia Kielce, dotyczyły najważniejszych potrzeb danej dzielnicy.

Dotyczyły rewitalizacji ulicy Bodzentyńskiej.

projekt planu miejscowego

Załącznik 12 (odpowiedzi do pytania nr 39)



Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

„  Wszystkie ”
Najpopularniejsza odpowiedź (7 odpowiedzi)

Lista odpowiedzi

Wszystkie (7 odpowiedzi)

TAK (2 odpowiedzi)

Komunikacja miejska (2 odpowiedzi)

Notoryczna zabudowa wolnych terenów przez deweloperów, zagospodarowanie pozostałych resztek terenów zielonych do celów
rekreacji.

chaos reklamowy (szyldowy)

w zakresie transportu publicznego i oferty edukacyjnej, a także dostępności służby zdrowia

zagospodarownia centrum miasta

które tereny zrewitalizować

Szeroki zakres konsultacji dla realnej i spójnej strategii.

kształtowanie terenów zielonych (w tym wyznaczanie nowych)

Inwestycje Centralnego Portu Komunikacyjnego. W szczególności brak jest informacji na stronie internetowej Urzedu Miasta
informacji bardzo ważnych dla mieszkanców

Gospodarka Demogra�a Administracja Społeczeńtwo obywatelskie

Wszystkie które wpływają na zycie określonej grupy mieszkańców. Obecnie to mieszkańcy o wszystkim dowiadują się na koncu

Bezdomność, dostęp do konkursów z zakresu ochrony zdrowia grup, stowarzyszeń, ścieżki rowerowe, oferta kulturalna( tzn.nie
wszyscy lubią disco polo)

mpzp

Warunki �nansowe i lokale dla przedsiębiorców. Promocja Targów Kielce i przyciąganie inwestorów.

Budowa dróg i obwodnic, które mają przebiegać przez miasto. Przykładem może być wschodnia obwodnica , która ma łączyć ul.
Ściegiennego i Krakowską i przebiegać przy rez. Kadzielnia. Brak planów zagospodarowania przestrzennego. Brak terenów
inwestycyjnych. Kwestia przyciągnięcia nowych inwestycji do miasta. Problem emigracji młodych do większych miast. Młode
pokolenie raczej nie widzi szans na znalezienie dobrej pracy w CK i możliwości rozwoju.

Przestrzeń miejska, kwestia transportu publicznego, duże projekty infrastrukturalne (nie dla S74 przebiegającej przez środek
wojewódzkiego miasta! Przecież to totalny absurd)



zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - władze są głuche na postulaty mieszkańców

inwestycje miejskie, plany rozwojowe, przebieg komunikacji

- nazewnictwo ulic i placów, - sprawy ochrony środowiska, - sprawy budżetu miasta (potrzeby inwestycyjne), - możliwość
zgłaszania usterek w miecie w jednym miejscu i oczekiwanie , że zostaną naprawione

Tworzenie obiektów uciążliwych w pobliżu miejsc zamieszkania

Dialog powinien być prowadzony na bieżąco. Mieszkaniec powinien miec informację o inwestycjach które w najbliższych latach
mają być realizowane w jego otoczeniu. Miasto powinno również słuchać propozycji mieszkańców i od razu informowac o
możliwościach lub ich braku realizacji.

budowa chodników i miejsc parkingowych po osiedlach

komunikacja publiczna( przystanki, czas odjazdu autobusów, trasy przejazdu, plany zagospodarowania przestrzennego,
inwestycje dające zatrudnienie,

Ochrona środowiska, zagospodarowanie parku, czystośc wody w parkowym stawie

Jeśli jest inwestycja np: ulica Pileckiego po dwa pasma w jedna stronę z czego jest jeden buspas a utobus tam jeździ raz na 45-
50minut to chyba coć nie jest w porządku.

Komunikacja i transport (połączenia z sąsiadującymi miastami, szczególnie tymi gdzie funkcjonują lotniska), przyciągnięcie
inwestorów (usługi), zagospodarowanie przestrzenne

zmiany w szkolnictwie, �nansowanie organizacji pozarządowych, klubów sportowych, wydarzeń kulturalnych, zagospodarowanie
przestrzenne

budowa obwodnic,parków zieleni

Przede wszystkich komunikacyjne. A także aktywna polityka wobec,, młodych '' i seniorów.

Środowisko szkolnictwo transport i zagospodarowanie

Nowoczesne oświetlenie uliczne na osiedlach

plany zagospodarowania przestrzennegomiasta, lokalizacja nowego budownictawa mieszkaniowego, lokalizacja odpadów do
przetwarzania

płaca dla pracowników, zachowanie godności pracowników, docenienie ich starań, bo jak na razie widać tylko obłudę rządzących i
ich pazerność

promocja miasta przez sport

Powietrze, ochrona środowiska

te, w których mieszkańcy mogą pomóc wypracować optymalne rozwiązanie

zagospodarowanie przestrzeni publicznej

gospodarka śmieciowa, transport publiczny

Lotnisko w Obicach-świętokrzyskie



zapewnienie mieszkaNcom miejsc pracy

rodzaj i lokalizacja inwestycji �nansowanych z budżetu obywatelskiego, inwestycje zajmujące duże przestrzenie dotychczas zajęte
przez tereny zielone, rozbudowa infrastruktury drogowej

tematy dot. bezpośredniego otoczenia w miejscu zamieszkania

budowa bloków w zabudowie jednorodzinnej, budowa nowych drógzwłaszcza w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej , inwestycje
uciążliwe dla mieszkańców

komunikacja miejska, tereny zielone

Budowa infratruktury, plany zagospodarowania przestrzennego,

Brak zatudnienia w produkcji. Kielce rozwijaja tylko sektor usługowy

WSZYSTKIE WAŻNE DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI MIESZKAŃCÓW KIELC

ekologia i problemy ze smogiem

drogi, linie energetyczne, żłobki, przedszkola

Ustalenie planów zagospodarowania przestrzennego aby mieszkańcy wiedzieli o planach miasta w danym terenie.

Jak rozkręcić naszą gospodarkę. Jesli nam się to uda,zmniejszy się emigracja,zwiekszą wplywy do budżetu,wzrosna
wynagrodzenia itd...A gospodarka nasza na tle kraju jest bardzo slaba

Rozbudowa infrastruktury, inwestycje srodowiskowe

Budownictwo, tereny zielone

strefa płatnego parkowania

bezpieczeństwo publiczne

Inwestycje, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, stwarzanie nowych relanych i atrakcyjnych miejsc pracy i szkoleń w tym
kierunku, rozwój i organizacja imprez sportowych

jak ożywić centrum i strefę inwestycyjną

-

Wszelkie inwestycje

Zagospodarowanie przestrzenne, komunikacja publiczna

Totalnie wszystkie...

Podatki, aktywność społeczna, inwestycje miejskie, wszelkie ważniejsze kwestie dla mieszkańców (że względu na formę
konsultacji i zwięzłość ich nie podam)

Innowacje i inwestycje w Kielcach dla rozwoju gospodarczego i przemysłowego , oraz przedsiębiorczośći.



Zagospodarowanie przestrzenne, komunikacja publiczna,

ochrona środowiska, smog, transport publiczny - komunikacja miejska, ceny biletów za usługi komunikacji miejskiej,

walka z zanieczyszczonym powietrzem, poprawa jakości i dostępności zdrowia publicznego, plany inwestycyjne miasta

Dostępność transportwa regionu

Deyzje co do budżetu i inwetowania w poszczególne dzidziny gosporcze i marketingowe miasta.

Przeznaczenie terenów sąsiadujących bezpośrednio z mieszkańcami

Rozbudowa sieci dróg, konsultacje dotyczące przebiegu przez miasto drogi ekspresowej, drogi rowerowe, itp.

lokalizacja siłowni zewnętrznych, placów zabaw, lokalizacji przystaków

Budowa dróg, walka ze smokiem.

Pomysły na ożywienie miasta, organizowanie eventów zachęcających do aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu

informacja sygnalna np. kwartalna podsumowująca powinna wychodzić, wiele się dzieje można zebrać na 1 str.; informacja o
otwartych konkursach; konsultacje dot. dużych inwestycji, konsultacje z grupami np. NGO, nauczyciele, przedsiębiorcy ale też
młodzież, uczelnie oddzielnie; ośrodki innowacji i przedsiębiorczości;

układ drogowy, potencjalne lokalizacje terenów inwestycyjnych

Walka ze smogiem, zagospodarowanie terenów, praca urzędów

Dotyczące życia mieszkańców w mieście.

Bezpieczeństwo, gospodarka odpadami

Na pewno nie zabudowa, zawsze znajdzie sie ktoś komu bedzie nie pasowała, wszystko oparte na przepisach, bez czynnika
ludzkiego

Problem smogu, funkcjonowania SOR i ochrony zdrowia, kwestie gospodarki i środowiska a także kulturalne i mieszkaniowe

Budowa dróg i obwodnic

Konsultacje budżetu obywateskiego to bardzo dobre rozwiązanie

Walka ze smogiem

Głownie przyciagniecie inwestorów do Kielc którzy zaoferowaliby jakościowe i dobrze płatne miejsca pracy. Dodatkowo warto
pomyśleć o odpowiednim wykształceniu lub dokształceniu mieszkanców Kielc do ewentualnych stanowisk.

rozwój sprawnej komunikacji miejskiej, poprawa rozkładów jazdy i tras autobusów

Cykkiczne spotkania z wladzami miasta w rejonie zamuesz kjania

Potrzeby rynku pracy, wydatki na kulturę i rekreację - warto pytać ludzi co ich interesuje i w co warto inwestowac

Wszelkie dotyczące rozwoju miasta a w szczegolnosci problemy osób niepełnosprawnych.



Każde które dotyczą ich okolicy

Brak pracy, problem zanieczyszczeń środowiska, powietrza, odnawialne źródła energii, ekologia, rozwój kultury

zatrudnianie fachowców, podnoszenie opłat - rozliczane (co za co będzie), zasadniczo płaci się urzędnikom , �rmom audytującym
i zewnętrznym doradcom - by dobrze rozwiązywali problemy, z tłumem (dyletantem, a czasem i ignorantem w wielu dziedzinach)
można konsultować rzeczy mniejszej wagi - zagospodarowanie małego skwerku - czy plac zabaw, czy parking, czy park

Plany dotyczące radykalnych zmian w przestrzeni publicznej np. w okolicy Stadionu, na Górze Grabinie itp.

1. Ochrona środowiska - smog, zieleń miejska w tym parki i zagospodarowanie doliny Silnicy 2. Polityka mieszkaniowa 3. Rozwój
centrum nowoczesnego miasta 4. Tereny rekreacji i sportu - dostępność i nowe miejsca

Zapobieganie zanieczyszczeniom, polityka senioralna, ochrona środowiska, transport

Transport publiczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne.

kierunki rozwoju transportu miejskiego, budowa nowych ulic, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

usunąć kopciuchy oraz rozwój terenów leżących blisko granic miasta

Sposób na rewitalizację / uruchomienie miasta. Np. ulicy Sienkiwicza. On już nie żyje, ale my jeszcze tak.

Miszkańcy nie są ekpertami, aby dyskutować z nimi problemy rozwojowe, ale powinno się diagnozować potrzeby mieszkańców

Związane z codziennym funkcjonowaniem w nowych warunkach (po przebudowie drogi np.)

Wszystkie mające duży wpływ na mieszkańców. Inwestycje potencjalnie oddziaływujące na środowisko. Problemy modelu
zagospodarowania odpadów. Przykładowo spalarnia odpadów, biogazownia w okolicach elektrociepłowni Kielce lub Promnik. Nie
dopuszczać do patologicznej działalności podmiotów typu składowisko substancji niebezpiecznych przy ul. Krakowskiej

Wszystkie tematy związane z zyciem mieszkancow powinny być konsultowane bez wyjątku. Od społecznych programów do
inwestycji infrastrukturalnych.

lokalizacja inwestycji; organizacja komunikacji publicznej;

Praca, edukacja, przedsiębiorczość, przemysł.

zagospodarowanie przestrzenne, transport publiczny (komunikacja miejska, ścieżki rowerowe); ekologia (precz kopciuchy!)

Droga ekspresowa S74 przez Kielce !!!

Rozwój przestrzenny miasta

Z mieszkańcami nie można konsultować wszystkiego. Prosty przykład: 1. Czy mieszkańcy Kielc chcą, aby podatek VAT na
wszystkie produkty i usługi wynosił 0%? oczywiście, że wszyscy będą chcieli 2. Czy mieszkańcy Kielc chcą, aby 500+ było
podniesione do kwoty 1500zł? Oczywiście, że wszyscy pobierający oraz ich rodziny będą chciały. Konsultowane może być
ustawienie latarni, kierunki prowadzenia chodnika na danym osiedlu, ale nie te tematy, który mają wpływ na gospodarkę.

jak najwięcej decyzji wpływających na życie mieszkańców powinno byc konsultowane, najlepiej przez internet i lokalne
(dzielnicowe) społeczności

zagospodarowanie terenu, komunikacja, administracja



Miasto powinno stworzyć jedna spójną aplikację miejską dedykowaną dla mieszkańców w której sam mógłbym wybrać obszary o
których chciałbym być informowany np. inwestycje, kultura itp. Powinna stać się bezpośrednim kanałem komunikacji Miasta z jego
mieszkańcami, w której tego typu ankieta jak ta i wiele innych byłby udostępnie a miasto zbierałoby dane z ich analizy. Dodatkowo
w takiej aplikacji w jednym miejscu byłby informacje o róznych wydarzeniach miejskiech, koncertach akcjach itp oczywiscie
mógłbym znaczyć również obszary o których chciałbym być informowany.

Inwestycje drogowe

Więcej zieleni - mniejsza gęstość zabudowań

Maksymalnie kolory tła na bannerach promocyjnych.

Wszystkie.

wszystkie, które mieszkańców dotyczą

Zagospodarowanie terenu. Ceny biletów i stref parkowania.

rozwój gospodarki i miejsc pracy dla mlodych ludzi

Przede wszystkim należy stworzyć szeroko konsultowane dokumenty strategiczne określające ramy rozwoju miasta w
poszczególnych obszarach - najważniejsze są kwestie komunikacji, przestrzeni publicznych, chaosu budowlanego i jego
następstw (smog, miejsca parkingowe, zły stan infrastruktury)

Drogi, tereny zielone, inwestycje budowlane we "wrażliwych miejscach".

Transport, miejsca w żłobkach, brak pracy za godne stawki

Zagospodarowanie miasta, rozwój kulturalny, troska o środowisko

Proponowane przez mieszkańców lub takie, z którymi boryka się miasto.

Zagospodarowanie przestrzeni, utrzymanie/wycinki drzew i krzewów

Konsultowac jak najwiecej kwestii. Rózniez ogólnych typu czy sprzedawać tereny dewloperowi czy wykupic pod park. Czy tworzyć
tereny zielone czy place. Decyzje które konieczne inwestycje zrobic w pierwszej kolejności. Np trzeba zrobic remont kilku ulic
która chcecie aby zrobić w pierwszej kolejności?

Z mieszkańcami powinny być konsultowane wszystkie nowe inwestycje w ich bezpośrednim otoczeniu, rozwój przestrzeni
publicznych.

Budżet obywatelski

wydzielenie ścisłego obszaru centrum,

Wytyczanie nowych dróg, remont istniejących, przeznaczane tereny pod inwestycje

Zagospodarowanie przestrzenne miasta, plany rewitalizacyjne, polityka senioralna, polityka względem młodych,

Ekologia, środowisko

przede wszystkim takie jak odlozona o rok budowa w tunelu poza tunelem-ulica Jesionowa trasy dla tirow, niszczenie parku
krajobrazowego,



Budowa drogi 74 przez miasto, organizacja parkingów

Wszystkie, które dotyczą mieszkańców miasta.

Infrastruktura

Rozwój edukacji, poprawa ochrony środowiska (realne działania)

Formuła budżetu obywatelskiego, ogólne kierunki rozwoju jak np. czy i w jakim stopniu zagęszczać zabudowę Kielc, kiedy lepsze
są tereny wybetonowane od zielonych, czy wazniejszy powinien być samochód czy człowiek, itp.

Transport publiczny, sieć dróg, drogi rowerowe

Komunikacja miejska, lokalizacje terenów zielonych, organizowanie imprez sportowych i kulturowych

Problemy rozwojowe powinny być konsultowane z prawdziwymy specjalistami, a dopiero wypracowane optymalne rozwiązania
powinny być przekazywane mieszkańcom na zasadach mediacji, żeby większość na nie przystała.

lex deweloper, lokalizacje nowych terenów zielonych

rozwój komunikacji publicznej, zagospodarowanie przestrzenne, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, drogi publiczne

wszystkie problemy a napewno większość

Wszystkie konsultacje dotyczące przestrzeni publicznych, ładu przestrzennego, programów społecznych - dotyczących seniorów,
najmłodszych, likwidowania barier i wykluczenia.

Załącznik 13 (odpowiedzi do pytania nr 40)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Największy problem: brak wiary w swoje miasto. Największa zaleta: położenie w górach i wśród zieleni, tereny zielone,
kompaktowość miasta.

Problemy: panoszący się bez umiaru deweloperzy (patrz zabudowa Parku Dygasińskiego lub Park Sosnowy, polegający na
wycięciu sosen pod apartamentowiec) , brak wspólnych terenów rekreacyjnych na osiedlach, zabudowa osi widokowych, smog,
utrudniony transport publiczny z terenów peryferyjnych (korzystam z samochodu, ponieważ pokonanie 8 km na trasie dom-praca
transportem publicznym zajęłoby mi minimum godzinę). Zalety: ładne położenie miasta, istniejące tereny zielone (Kadzielnia,
Karczówka, stadion), jeden z najdłuższych deptaków w Polsce (o niewykorzystanym potencjale).

największy problem - odpływ młodych ludzi, brak ciekawych ofert pracy, brak nowych miejsc pracy, izolacja komunikacyjna
(kolejowa, także brak drogi szybkiego ruchu w kierunku Łodzi), zaletą - brak korków, bliskie odległości, dosyć ciekawa oferta
kulturalna

największy problem - smutne miasto, ogromny chaos budowlany, przyklejanie bloków do domów jednorodzinnych (kto na to
pozwala?), fatalna służba zdrowia i kolejki, brak oferty podnoszenia kwali�kacji dla ludzi pracujących, oferta kulturalna miasta
tylko dla wąskich grup (albo dzieci albo seniorzy), brak działań na rzecz gazy�kacji (a tyle pustego gadania o powietrzu), brak
małych parków z ławkami, kawiarniami, brak mniejszych zbiorników wodnych dla mieszkańców, brak prawdziwych alei drzew, łąk
kwietnych, brak wielkich drzew, które są atrakcjami w innych miastach, brzydki park miejski, brzydkie zagospodarowanie zalewu
miejskiego i brud na mieście (śmieci na osiedlach wylewają się z pojemników, smród, olewcza reakcja w urzędzie), beznadziejne
podejście urzędników do tych tematów, tragiczne podejście do klienta w Zarządzie Dróg Miejskich - odmawiają informacji,
niesłuchanie głosów mieszkańców i niezrozumienie problemów przeciętnego Kielczanina w Zarządzie Transportu Publicznego



(widać że nie korzystają z kom. publicznej), największa zaleta mieszkania w mieście Kielce - względna cisza, optymalna wielkość
miasta nie męczy

nie ma wizji rozwoju miasta, ani nawet pomysłu; brak jest atrakcyjnych miejsc pracy nie są dużym miastem, więc nie ma
problemów dużych aglomeracji

Kasta polityczna. Poprzednia i obecna. Brak możliwości zatrudnienia nie będąc członkiem tej kasty.

Największym problemem jest to, że dojazd z ulicy Seminaryjskiej na Oś. Ślichowice komunikacją miejską w godzinach szczytu trwa
45 minut, autobus nr 45, który na rozkładzie jest o godz. 15.42 nigdy nie przyjeżdża o czasie. Następnym problemem są ścieżki
rowerowe, które kończą się zjazdem na ulice. Zaś największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest jego położenie, krajobraz.

1) samochody dostawcze zatrzymują się na czynnym pasie ruchu w celu rozładunku towaru utrudniając innym użytkownikom
podróż (jak to jest, ze nowo budowany blok z lokalami użytkowymi nie ma dojazdu..., 2) wielkość tego miasta, położenie,
krajobrazy

Problemem: podejście mieszkańców do miasta jako adresata roszczeń i oczekiwań, a nie partnera we wspólnym celu. zaleta:
wielkość (kompaktowość) miasta, które zapewnia dobre warunki do życia, poruszania się, rekreacji i kultury

W mieście Kielce największym problemem jest SMOG i "janusze biznesu" (także w spółkach miejskich), zaś największą zaletą
mieszkania w mieście Kielce jest - przez kilkanaście lat nie znalazłam

najgorszym problemem jest brak dróg lokalnych w mieście , chociaż nie w ścisłym centrum, brak oświetlenia , kanału sanitarnego,
utrudniony dojazd do terenów peryferyjnych

Brak terenów zielonych, niski poziom edukacji,

Parkowanie

Brak spójnej strategii rozwojowej miasta, brak globalnych inwestorów i marek tworzących większą i atrakcyjną ofertę pracy oraz
otoczenia biznesowego. Brak terenów inwestycyjnych, brak przestrzeni biurowej dla dużych korporacji, brak przestrzeni terenów
mieszkalnych dla mieszkańców indywidualnych, zbyt mały obszar przestrzenny miasta Kielce. Zalety to niezbyt duża wielkość
miasta, a posiadającego stosunkowo szeroką ofertę wszelkich usług miasta wojewódzkiego tj. szkolnictwa, opieki medycznej,
oferty kulturalnej, gastronomicznej, hotelowej itp.

Największym problemem są DROGI, przejazd przez miasto w szczycie to koszmar, brak jakiejkolwiek pomysłów rozwiązań i
kumulowanie zatorów np: Budowa dwujezdniowej drogi, z czego jeden pas to buspas po którym autobus jedzie kilka razy dziennie,
albo most tylko dla autobusów. Brak synchronizacji świateł. Brak rozwiań średnicowych i bezkolizyjnych. Zalety - Ładne centrum.

problem - wyludnianie zaleta - "kompaktowość"

Brak perespektywy rozwoju dla młodych. Jest jego wielkość, nie za duża i nie za mała.

Kielce obecnie to cień tego miasta sprzed 30 lat. Brak zakładów pracy, które doprowadzono do ruiny. Nie moge patrzec na teren
po byłej SHL, czy też na to co pozostało, czyli nic, po terenach przemysłowych przy Zagnańskiej. Problemem tez jest to , że
rozwijano miasto jako centrum województwa, ale zapomniano o kielczanach.

Brak informacji o planowanych inwestycjach rządowych np. budowa kolei linii nr 89 Kielce Wąsosz Konecki. Urzędnicy nie dali
żadnych informacji o takiej inwestycji która rujnuje połowe Kielc

mało atrakcyjny i nie rozwijający się rynek pracy Kielce to wspaniale miasto dla rodzin, nieduże, bezpieczne, wygodne do życia

Haos budowlany,fatalne drogi, brak zieleni

Problem - słabość gospodarki co przekłada się emigrację młodych i niską atrakcyjność dla nowych mieszkańców, co prowadzi do



bardzo niekorzystnego bilansu demogra�cznego Zaleta - wszędzie blisko (w obszarze miasta)

Naprawcie chodnik o który proszę o 14 lat!!!

Brak miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Fatalne przystanki autobusowe .

Największym problemem jest coraz mniejsza liczba mieszkańców, smog i brak wachlarza możliwości rozwoju przedsiębiorczości
młodych osób...Zaletą są piękne góry świętokrzyskie, krajobraz, mieszkańcy Kielc, pełni pomysłów, doświadczenia i zapału,
historia miasta, zabytki oraz przyjemne miejsca w parku do czytania książek...

Problem: Młodzi ludzie nie mają możliwości znaleźć atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy, okresowo smog. Zaleta: Miasto jest
stosunkowo spokojne i bezpieczne, posiada ładne tereny zielone (niektóre zaniedbane).

W mieście Kielce największym problemem jest brak rozwojowych ofert pracy, podejście pracodawców, starzejąca się społeczność
zamknięta na nowości, puste ulice po zmroku. Największą zaletą jest zielony teren rzadko spotykany w innych miastach,
posiadanie dużych Targów Kielce oraz bogata oferta instytucji kulturalnych, które jednak wyciągają ludzi z domu wieczorem na
wystawy, jak Pałac Biskupów, Muzeum Zabawek, BWA, koncerty, jak Pałacyk Zielińskiego, sztuki Teatru Żeromskiego, czy
warsztaty i wykłady, jak Instytut Dizajnu.

są za wysokie podatki lokalne

Brak ciekeawych i dobrze płatnych miejsc pracy. Na rynku liczy się tylko kilku pracodawców np. Spółki Sołowowa czy Kolporter.
Słaba konkurencja stąd niskie zarobki. Kielce powinny poszukać obszaru, w którym powinny się rozwijać jak np. budownictwo.
Onkologia czy branża usług wspólnych BPO. W tym ostatnim obszarze tj.outsourcingu prężnie rozwijają się Katowice. Kielce także
powinny wykorzystać te szansę i oferować powierzchnie biurowe na wynajem dla �rm z kapitałem zagranicznym. Miasto posiada
możliwości, jest sporo wykwali�kowanych młodych ludzi znających języki ibce. Inne miasta takie jak Kraków czy Katowice mają już
teb rynek usług nasycony przez co stawki są wysokie za wynajem. Zaleta - ładne i spokojne miasto pięknie położone. Posiada dużo
atrakcji turystycznych. Przyjemnie się tu mieszka i często tu przyjeżdzam. Myślę, że kiedyś do niego wrócę. Zauważam w ostatnich
latach spory rozwój. Najwiecej powstaje mieszkań a za mało miejsc pracy. Zastanawiam się kto kogo stać i kto kupuje te
mieszkania.

Miasto jest kompaktowe, w miarę dobrze można wszędzie dotrzeć. Ładne centrum mimo umierającej ulicy Sienkiewicza. Wciąż
sporo zieleni mimo że urzędnicy uparli się ją likwidować. Miasto jest brudne i zaniedbane. Służby porządkowe śpią. Mimo dobrego
położenia geogra�cznego problem z transportem publicznym do innych miast. Nie wykorzystany potencjał turystyczny.
Opieszałość władz do przyciągania inwestorów i tworzeniu dzięki temu nowych miejsc pracy.

Nie ma zadnych zalet z mieszkania w tym miescie. Miasto brudne, centrum tylko w menelach i bezdomnych na kazdym kroku.
Najwiekszym problemem jest fakt, ze wszyscy uciekaja do wiekszych miast. Praca, zarobki oraz mozliwosci rozwoju są głównym
problemem. Nawet jezeli komus �nansowo dobrze sie powodzi, nie ma mozliwosci wydac tych pieniedzy na turystykę czy
rekreację w miescie bo nie ma zadnych miejsc gdzie mozna milo spedzic czas. Prowadze �rmę w Warszawie i tam jest to
wszystko bardziej przemyslane. Az nie chce się siedziec w domu gdzie w kielcach nie ma się ochoty nigdzie wyjsc bo i tak nie ma
gdzie oprócz Rynku, gdzie schodza sie wszyscy.

wyjeżdżają z niego ludzie młodzi, brak atrakcyjnych ofert pracy brak korków, spokój

Brak inwestycji zewnętrznych skutkujący brakiem możliwości dobrej pracy. Zaleta to wielkość miasta, możliwość poruszania się
pieszo i na rowerze wszędzie.

że uciekają z niego młodzi ludzie z powodu braku dobrych ofert pracy,

uciekają z niego młodzi ludzie z powodu braku atrakcyjnych miejsc pracy spokój, małe korki

Najważniejszym problemem jest zdecydowanie brak perspektyw dla młodych ludzi, co prowadzi do wymierania miasta w
olbrzymim tempie. Przez brak perspektyw rozumiem niewystarczającą ilość jakościowych ofert pracy oraz słabą pozycję
lokalnych uczelni. Zaletą mieszkania w Kielcach są niewątpliwie niskie koszty życia, piękny i ciekawy region świętokrzyski
(możliwość aktywnego spędzania czasu, niestety praktycznie tylko dla osób zmotoryzowanych), sport na wysokim poziomie (VIVE,
Korona), dobra lokalizacja miasta.



Problemem są niskie zarobki i brak perspektyw, dostępność do publicznej służby zdrowia, a ostatnio jakość powietrza. Zalety -
położenie miasta i jego mieszkańcy

Jako były mieszkaniec miasta jest kilka punktów zapalnych: - fatalny stan infrastruktury drogowej - mała innowacyjność rynku
pracy - brak biurowców klasy A - brak miejsc pracy w branży BPO

W mieście Kielce największym problemem jest to, że brak kompetentnych osób zajmujących stanowiska decyzyjne (prezydent,
radni, marszałek), które miałby wizję rozwoju miasta oraz zdolności zarządcze żeby wprowadzać pomysły i idee w życie zaś
największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest … ciężko powiedzieć.

W mieście Kielce największym problemem jest to, że trudno tu znaleźć atrakcyjną pracę, a co za tym idzie Kielce się wyludniają.
Mieszkańcy migrują do większych ośrodków miejskich lub wyjeżdżają do pracy za granicę. Z miasta wyprowadzają się również
duże �rmy, np. Vive, przez co do budżetu miasta tra� mniej pieniędzy z podatków. Największą zaletą mieszkania w Kielcach jest
to, że są miastem kameralnym, zielonym, położonym w atrakcyjnym turystycznie regionie. Kielce mają dobrą ofertę kulturalną,
sportową.

problem - brak pracy, dobrze płatnej pracy, dużych lokalnych �rm zaleta - spokój, wszędzie blisko, w miarę dobre środowisko

W mieście Kielce największym problemem jest to, że ludzie chętniej wyjeżdżają, niż przyjeżdżają, zaś największą zaletą
mieszkania w mieście Kielce jest to, że jest ładnie położone, dużo rezerwatów, piękna okolica i blisko do innych metropolii.

Problem - brak atrakcyjnych ofert pracy, a z tego wynikają wszystkie inne - począwszy od zapaści demogra�cznej a skończywszy
na niedoinwestowaniu infrastruktury miejskiej. Zaleta - ładne krajobrazy, bliskość terenów leśnych

Młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta za nauką i pracą Brak nowych atrakcyjnych miejsc pracy Pogarszajacy się z roku na rok stan
dróg Zbyt mało zieleni Brak pełnej obwodnicy, czyli tranzyt przez miasto Zaletą miasta jest jego położenie Ludzie Historia Oferta
turystyczna Czystość Centrum

Problem komunikacja kolejowa , walor zabytki, przyroda

jest brak rozwoju inwestycyjnego a co za tym idzie brak miejsc pracy zaleta położenie Kielc

mamy źle rozwiniętą komunikację miejską, która nie stanowi żadnej konkurencji na samochodu. Miasto jest zakorkowane, żyje się
źle.

Miasto jest prosamochodowe i przez to większość terenu zajęta jest przez miejsca parkingowe lub źle zaparkowane samochody.
SM i Policja słabo interweniują. Jest lepiej ale recydywistów w ogóle nie karają. Zaletą Kielc jest kompaktowość. Wszędzie jest w
miarę blisko.

Brak miejsc parkingowych i duzo starych zalegających samochodów. Duża ilość mieszkań choć mało budynków zapierajacych
oddech!!!

Największym problemem są niskie płace, brak perspektyw dla młodych ludzi z wyższym wykształceniem, brak przemyślanej
strategii marketingowej miasta, niespójna i przestarzała forma promowania miasta, brak w tym zakresie profesjonalnych działań.
Zaletą jest ciekawa oferta kulturalna, duża ilość miejsc na spędzanie czasu w sposób kreatywny (kina, instytucje kultury, galerie),
duża ilość ciekawych restauracji itp.

Największym problemem jest to, że brakuje tu innowacyjnych �rm, które mogłyby zaoferować mi dobrze płatną pracę oraz brak
jest aktywnych ludzi otwartych na zmiany w środowisku pracy. Największą zaletą jest to, że wciąż jest to miasto otoczone zielenią.
Bardzo żałuję, że zieleń w przestrzeni miejskiej w tym mieście zanika.

Największy problem - niewielkie możliwości znalezienia dobrej pracy, należycie wynagradzanej, odpływ młodych ludzi do
większych miast, które dają większe możliwości rozwoju i godnego życia Zaleta - piękne położenie miasta, sporo terenów
zielonych



komunikacja publiczna(przystanki, trasy przejazdu, rozkłady jazdy), zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje powodujące
powstanie miejsca , przestrzeń do rekreacji i rozrywki, szkolnictwo zgodne z potrzebami rynku,

Nie ma korzystnych miejsc pracy dla kobiet. Miasto jest bardzo ładne i wiele się w nim dzieje - brawo VIVE :))

spokój na obrzeżach

Największym problemem jest wąski rynek pracy (szczególnie dla stanowisk eksperckich i menedżerskich), Największą zaletą jest
wygoda poruszania się i ogólna jakość życia (tereny zielone, niewielkie korki, bliskość centrum)

1 Nie rozwija się , miasto się wyludnia, ma fatalne notowania w Polsce 2. Położenie geogra�czne, historia COP

Jest ogólny bałagan architektoniczny, inwestycyjny, komunikacyjny - brak w tych obszarach spójności wewnętrznej i w efekcie
żyjemy w generalnie coraz bardziej brzydkim i nieergonomicznym mieście. Zaletą są stosunkowo małe rozmiary miasta co ratuje
sytuację powyżej. Widać brak współpracy i przemyślenia całościowego danego problemu - oddziałuje się na jeden wg klucza
kompetencji danego organu nie bacząc na skutki w drugim obszarze, zarządzanym przez inny organ.

Największy problem to zła jakość powietrza, zła jakość drogy i niszczenie zieleni. Zaleta - obiekty sportowe.

Miasto jest bardzo słabo skomunikowane z resztą krajów. Oprócz prywatnego samochodu ciężko i długo jedzie się do Kielc. Zaleta
to przede wszystkim wspaniałe położenie i piękne miasto.

Problemem jest emigracja młodych,brak pracy,mieszkań. Zaletą jest położenie miasta /krajobraz/.

Największy problem to niskie zarobki mieszkańców w stosunku do innych miast. Zaleta Kielc to piękne tereny przyrodnicze

Problemem - praca, wysokie ceny mieszkan jak na tak male miasto Zaleta - polozenie miasta, tereny turystyczne w bliskim
sasiedztwie

problem to zbyt mała ilosć miejsc parkingowych dla samochodów - zaleta to brak korków jak na przykład w Warszawie

Problemy: Brak perspektyw - mało �rm, więc mało miejsc pracy i w związku z tym słabe płace i brak możliwości rozwoju, w
rezultacie młodzi uciekają do ościennych miast (Kraków, Warszawa). Fatalny stan dróg miejskich powodujący niszczenie
zawieszenia w pojazdach osobowych i autobusach komunikacji miejskiej. Słaba komunikacja miejska, choć trzeba przyznać, że
ostatnio znacznie się poprawiła i zmiany idą w dobrym kierunku. Brak działań władzy miasta zmierzających do zablokowania
fatalnej w skutkach budowy S74 przez miasto. Zalety: Nieznacznie niższe koszty życia, niż w sąsiednich miastach, mimo wszystko
lepsze możliwości pracy i zarobki czy perspektywy dla prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do kosztów życia, niż
np. w Białymstoku czy Radomiu (ale znacznie gorsze, niż w Rzeszowie). Bliskość gór świętokrzyskich, wyciągów narciarskich.
Bogata oferta kulturalna (Teatr Żeromskiego, KCK, Filharmonia, Kadzielnia).

Jest mało dostępność atrakcyjnych miejsc pracy. Jest to przyjazne miejsce do życia i spędzania wolnego czasu

Problemy to brak wladz pomysłu na Kielce. Brak inwestorów. Brak terenów pod budownictwo jednorodzinne. Odpływ
mieszkańców do gmin podmiejskich. Zła jakoś powietrza. Na plus coraz lepsza infrastruktura, dobra baza szkolnictwa wyższego,
atrakcyjne położenie i walory przyrodnicze.

Kielce są zacofane . Lepiej się mieszka w gminach pod Kielcami niż w Kielcach. W Kielcach pozostały pozostałości dróg, oprócz
wylotówek. Szybciej się mogą dostać do centrum i pracy ci co mieszkają poza miastem, niż kielczanie. Mimo, że ponosimy koszty
infrastruktury to korzystają z nich ci co się wyprowadzili. Tak samo z kulturą. Kielczanie ponoszą koszty utrzymania placówek, a
korzystają z nich też mieszkańcy gminy. Nie czuję się dobrze w moim rodzinnym mieście, jak obywatel który ma płacić i nie ma nic
do powiedzenia.

Osiedla i ich mieszkańcy są traktowani jako obcy twór w mieście. Niezauważani i we wszystkim pomijani. Na plus optymalna
wielkość miasta do dobrego mieszkania.

Brak dobrych, dobrze płatnych i rozwojowych miejsc pracy



Nie ma więcej j pracy

W mieście Kielce największym problemem jest to, że: 1) Drogi w centrum miasta są dziurawe! Doły i dziura na dziurze! Drogi w
centrum to dramat. 2) W czasie zimy powietrze nie nadaje się do oddychania

Brak dobrej komunikacji kolejowej. Miasto nierozległe terytorialnie - wszędzie jest blisko, są polepszane drogi komunikacyjne.

Największą zaletą jest dużo terenów zielonych wokół miasta Największą wadą nepotyzm i zarobki, które bardzo odbiegają od
wysokości zarobków w województwach zachodnich

brak przemysłu - problem. zaleta -spokój życia, walory geologiczne, możliwość rozwoju turystyki

problem - dworzec kolejowy z którego jest brak połączeń do miejscowości w obrębie województwa,jak i poza województwo,brak
obwodnic w okół miasta,słabo rozreklamowany pod względem turystyki. zaleta- miasto zwarte leżące na pięknych terenach
krajobrazowych.

Największym problemem jest brak dobrze płatnych miejsc pracy i drogie nieruchomości w stosunku do wynagrodzenia.
Największą zaletą jest szybkość poruszania się po mieście własnym samochodem

Kielce wg mnie na dzień dzisiejszy to zaścianek, a brylują tylko ci którzy mają plecy, gdyby była okazja chętnie bym zmienił Kielce
na inne miasto. I pytanie do tworzących ankietę co oznacza inteligentne np . społeczeństwo ( to jedno z wcześniejszych pytań ).
Bzdury piszecie.

największym problemem jest to, że wydajemy miliony na prywatne kluby sportowe Vive, Korona największą zaletą mieszkania w
mieście Kielce jest Park Baranowski

Smog, Polska powiatowa w skali miasta

Największym problemem jest jakość powietrza, dość dużym problemem jest dostęp do usług zdrowotnych w ramach NFZ.
Największą zaletą mieszkania w Kielcach są walory środowiskowe miejsca i otoczenia.

drogie czynsze w centrum miasta dla przedsiębiorców, pustoszenie centrum kosztem galerii handlowych

problemem jest brak dobrego skomunikowania Kielc z innymi aglomeracjami zaletą jest wielkość miasta, brak korków w
porównaniu z innymi miastami w Polsce.

brak systemowych rozwiazań polepszających infrastrukturę miasta zachęcających do inwestowania. miasto przyjazne
mieszkańcom, coraz więcej zielonych miejsc oraz miejsc do pracy.

Problem: mało atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy. Drogi wynajem mieszkań. Zaleta: ładne miasto, dużo zieleni, ścieżek
rowerowych. Dużo wydarzeń kulturalno-sportowych.

Problem: brak miejsc pracy dla młodych absolwentów wyższych uczelni Zaleta: piękne położenie, walory turystyczne

problem - brak miejsc pracy a co za tym idzie, emigracja wykształconych młodych ludzi ; zaleta - położenie; duża ilość terenów
zielonych z miejscami do wypoczynku i rekreacji

że traci na atrakcyjności dla młodych/ emigrują/ że skala miasta jest ptymalna

Największym problemem jest fakt ze miasto pustoszeje, młodzi ludzie wyjeżdżają na studia i już tu nigdy nie wracają, nie ma
odpowiednich �rm które by dawały satysfakcjonująca prace i warunki do założenia rodziny aby osiąść w tym mieście na stałe.

mało miejsc parkingowych poprawa infrastruktury drogowej



nie ma dobrze płatnej pracy,duże �rmy uciekają z Kielc zaletą jest rozmiar miasta, środowisko naturalne

Największym problemem jest zbyt mało atrakcyjnych i dobrze płatnych ofert pracy dla ludzi, dlatego, osoby młode często
wyjeżdżają z miasta w poszukiwaniu pracy. Zaletą Kielc jest duża ilość naturalnych terenów zielonych (las miejski, rezerwaty
przyrody).

Brak pracy na odpowiednim pozimie i za odpowiednie wynagrodzenie, a spowodowane to brakiem �rm korporacyjnych, duzych
inwestorów, którzy potrzebuja sie szybko przemieszczac, a brak lotniska nas cofa, a nie rozwija. Tu sie urodziłam, tu na razie
mieszkam

brak dobrze płatnej pracy dużo terenów zielonych

Brak rozwoju gospodarczego. Brak pracy, kumoterstwo w zatrudnianiu, brak perspektyw dla młodych wykształconych ludzi.
Utrzymywanie i wydawanie milionów na kluby sportowe przy jednoczesnym braku środków na remonty ulic. Komunikacja miejska-
brak myślenia pracowników ZTM układających rozkłady jazdy ( jazda stadami w jednym kierunku), zbyt długie trasy autobusów
które generują opóźnienia. Można wprowadzić krótsze trasy z możliwością częstych przesiadek. Zaletą jest cisza

W mieście Kielce największym problemem jest to że rośnie liczba osób starszych, zaś największą zaletą mieszkania w mieście
Kielce są do bólu wykorzystywane znajomości osób na wyższych stanowiskach.

Kielce są niestety drogim miastem, ceny są na poziomie dużo większych miast, natomiast zarobki są niewspółmiernie niskie do
wydatków. Ja pracuje w Wodociągach Kieleckich od 19 lat ( 8 lat �zycznie i 11 lat w biurze) i zarabiam ok. 2800zł netto, to chyba
niewiele biorąc pod uwagę staż, wykształcenie i fakt, że sam czynsz za mieszkanie płacę ok.550zł, do tego pozostałe rachunki,
rata kredytu i "na życie" już brakuje). Rynek pracy jest ubogi, niewiele jest dużych �rm, a te które są na terenie Kielc często mają
siedziby w innych miastach, jak np. Vive (podejrzewam, że podatki też płacą w Warszawie). Miasto i województwo ma dobrą
komunikacje, dobre drogi np.do Krakowa czy do Warszawy, ale niestety jesteśmy tylko miastem tranzytowym między większymi
miastami. Należało by przyciągnąć �rmy do Kielc, zachęcić ich dobrą lokalizacją stwarzając im dobre warunki do otwierania
siedzib. Lubie moje miasto za to, że nie jest za duże. Odnajduje w nim miejsca do spędzania wolnego czasu, ponieważ jest
atrakcyjne jak chodzi o krajobrazy i ciekawe miejsca np.kadzielnia. Gdyby tylko trochę taniej się żyło...

problem - fachowa kadra medyczna zaleta - łatwość poruszania się po Mieście

Problem: wyludniające się miasto, brak zewnętrznych inwestorów, brak promocji miasta, brak pracy. Zalety: Kompaktowość
miasta, przyjazne centrum miasta

miasto się wyludnia, ubywa w nim mieszkańców jest przyjazne mieszkańcom, atrakcyjne krajobrazowo

Problemy - Nie ma przemysłu który napędzałby gospodarkę i zapewniał miejsca pracy (dla przykładu wystarczy spojrzeć na
Starachowice); zanieczyszczenie m.in. powietrza, szczególnie na obrzeżach miasta - brak kontroli tzw. "trucicieli środowiska"
przez Straż Miejską mimo wskazania miejsca i sposobu zanieczyszczania środowiska; brak dostępu do podstawowych mediów
m.in. kanalizacji, gazu na obrzeżach miasta. Zalety - piękne położenie geogra�czne, dużo zieleni, dobra komunikacja z innymi
miastami.

Problem to dziurawe drogi.

Dużym problemem są niskie zarobki, kiepskie drogi, mało miejsc parkingowych

największym problemem jest brak nowych terenów pod inwestycje i brak zakładów pracy

Brak jasnej strategii rozwoju, brak hierarchii spraw. Wery�kacja zakończonych inwestycji zarówno pod względem jakości
wykonani i kosztów jak również planowanego wykorzystania do wykorzystania realnego. Zaletą jest umiejscowienie geogra�czne,
niewykorzystywane w należyty sposób oraz tereny wypoczynkowe kompletnie nieefektywnie promowane. Brak spójnej strategii.

Niewykorzystywanie w należyty sposób dobrodziejstwa jakim jest Tor Kielce w Miedzianej Górze.

Zaletą jest położenie Problemem jest brak pozytywnej marki (ani turystycznej ani gospodarczej)miasto mało znane



brak pracy za godną pensję - największy problem, krajobraz-zaleta

brak mieszkań w przystepnej cenie, niewykorzystane walory ul. Sienkiewicza - wada bliskość terenów zielonych, spokojne miasto,
trasy rowerowe -zaleta

drogi są problemem

W mieście największym problemem jest brak pracy i słaba edukacja i dostęp do lekarzy specjalistów ,zaś największą zaletą jest
położenie umożliwiający szybki dostęp do terenów atrakcyjnych turystycznie( zbiorniki wodne, szlaki turystyczne, stoki narciarskie,
brak korków w godzinach szczytu.

Wadą - brak konsekwencji władz w realizowaniu założeń wieloletnich.

Że nie ma dobrzepłatnych miejsc pracy i młodzi ludzie wyjeżdzają do Warszawy i Krakowa. Zaletą jest spokojniejszy tryb życia i
łatwość w poruszaniu się autem po mieście, bliskość z krańców miasta do centrum.

Problem - Brak atrakcyjnych ofert pracy bez względu na branżę Zaleta - atrakcyjne położenie miasta, walory Krajobrazowe .

problem - niskie płace zaleta - małe miasta, wszędzie blisko

W mieście Kielce największym problemem jest to, że nie ma odpowiedniej pracy przez co zachodzi odpływ ludzi i miasto się zwija.
zaś największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest bliskość rodziny.

W mieście Kielce największym problemem jest brak miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych.

brak miejsc pracy

Nie ma pracy dla ludzi z wysokimi kwali�kacjami. Zaleta jest że Kielce są bezpieczne.

Nikt nie słucha mieszkańców, jest brudno Kielce są małe i wszędzie można dojść na piechotę

Największym problemem jest brak innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorczości i biznesu. Miasto za pare lat może stać się
miejscowością o jedynie walorach turystycznych... Największa zaleta to warunki i jakość mieszkania -

Problem - Infrastruktura drogowa

Niskie zarobki

- brak powierzchni biurowych. - piękne miejsca do odpoczynku i rekreacji.

Brak pracy, niskie pensje - problem. Wielkość miasta, która pozwala na szybki transport. Usytuowanie - ładne krajobrazy dookoła.

to, że jako kielczanin czuje się obywatelem drugiej kategorii. O sprawach Kielc decydują mieszkańcy innych gmin. Jeśli budowane
są drogi to wylotowe, a my mieszkańcy nie doczekamy się remontów naszych dróg nigdy.

Wada to wyludnienie

Nie można dostać się do tunelu dworcowego, potrzebnego nie tylko pasażerom kolei ale też mieszkańcom chcącym przejść na
drugą stronę torów. Największa zaleta miasta to świetna lokalizacja - w okół dużo lasów i terenów zielonych, pagórkowaty teren -
warto wykorzystać dla celów turystycznych - poprawić transport publiczny i infrastrukturę rowerową

Jesteśmy zaściankowi, mocno pozamykani na inne narodowości. Czas to zmienić. Zaleta naturalne piękno Kielc, niesamowite
miejsca krajobrazowe.



Napewno wysokośc wynagrodzeń jest najwiekszym problemem. Największą zaletą-w porównaniu z Gliwicami i Warszawą-sporo
przestrzeni, gdzie można pobyć w ciszy i spokoju.

Dobrej jakosci praca jest ograniczona dla waskiego grona ludzi. Zaleta. Male korki. Taka wie z dostepem do kina i sieci
handlowych

problem - miasto jest niedostosowane do potrzeb osób niewidomych dobre położenie geogra�czne i miasto jest nieduże i łatwe
do podróżowania po nim

najwiekszy problem Kielc to: decydenci (prezydent, zastępcy prezydenta, dyrektorzy) nie mieszkający w Kielcach, nie rozumiejący
problemów mieszkańców ani mojego miasta, po 15 wracający do swoich domów poza Kielcami, a w związku z tym nie mający nic
wspólnego z tym miastem, poza zarabianiem pieniędzy

Problem - niedo�nansowane oświata Zaleta - piękne położenie

problem - brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; brak dużych pracodawców; niskie zarobki; brak pracy; słaba (mocno
obciążona) infrastruktura sportowa (baseny) zalety - malownicze położenie, parki, lasy miejskie, wyciągi narciarskie

największą zaletą jest bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczne imprezy masowe. najwiekszym problemem jest nadal stan
publicznej słuzby zdrowia

Brak pracy dla ludzi młodych wykształconych, oraz osób po 40 roku życia. Wszystko na najniższej krajowej. Urzędy , szkoły
wszystko obsadzone po znajomości i rodzinie. Brak pomocy z Urzędu Pracy w znalezieniu jakiejkolwiek oferty pracy człowiek jest
zdany sam na siebie. Młodzi masowo wyjeżdżają za granicę nawet ludzi starsi po 40 są zmuszeni zostawiać rodziny i wyjeżdżać
bo za najniższą krajową nie da się godnie żyć i utrzymać rodziny, wziąźć czy spłacać kredyt.

Największym problemem jest brak dobrze płatnej pracy. największą zaletą jest duża ilość ogólnodostępnych terenów zielnych

Największy problem to brak atrakcyjnych i dobrze opłacalnych miejsc pracy. Wszystkie jakie kolwiek dobre oferty pracy są
poobstawiane rodzina i układami. Fikcyjne nabory i brak realnych ogłoszeń pracy. Brak inwestycji dużych �rm w ten rejon i
podnoszenia atraykcyjności i ofert pracy. Kielce w ogóle się nie rozwijają i brak atrakcyjnych miejsc pracy.

Największym problemem jest mało atrakcyjny rynek pracy, największą zaletą jest bardzo atrakcyjne położenie (góry
Świętokrzyski)

Problemy: niskie zarobki, brak atrakcyjnych ofert zatrudnienia, nepotyzm i kumoterstwo Zalety: wielkość miasta - nie za duże, nie
za małe

W mieście największym problemem jest brak życia w centrum i uciekający ludzie. Największą zaletą Kielc jest bogata przyroda,
piękne tereny, lasy, rezerwaty.

Największym problemem w zimie są dymiące kominy, a w ciągu roku zbyt małe oferty dla młodych aby tu chcieli żyć i pracować.
Największą zaletą jest bliskość przyrody

największym problemem w mieście jest brak parkingów osiedlowych zaletą jest to, że wszystko można załatwić na miejscu

Największy problem: ceny nowych mieszkań, brak miejsc pracy, brak miejsc parkingowych. Zaletą jest bliskość centrum.

Brak odpowiedniej komunikacji zarówno w KOF jak również z dużymi Miastami, w szczególności myślę tu o transporcie kolejowym.
zaletą jest dostęp do usług jak również oferta turystyczna i gastronomiczna.

Problemy: bardzo słaby rynek pracy, a co z tego wynika niskie płace, Słaba komunikacja miejska, z niektórych dzielnic po
zakończeniu pracy nie można w miarę sprawnie dotrzeć do centrum. Autobus odjeżdża trzy minuty przed końcem pracy, a
następny za pół godziny, Miałem duże problemy z dostępnością dla mojego dziecka zarówno do żłobka jak i przedszkola, W szkole
dziecko spędza poza lekcjami na świetlicy ok pięć godzin. Poza malowaniem, klockami i odrabianiem lekcji nie ma dla tych dzieci
żadnej oferty. Dodatkowe zajęcia, które mogłyby się odbyć w tym czasie (nawet za dodatkową odpłatnością) trzeba realizować w



godzinach popołudniowych, Tragiczny dostęp do lekarzy specjalistów, a ostatnio również do lekarzy pierwszego kontaktu. Nawet
wychwalane Ś.C.O. (a niestety mam doświadczenie w kontakcie z Centrum) traktuje chorych przedmiotowo. Gdyby nie wsparcie
rodziny dwoje moich najbliższych na pewnym etapie zrezygnowałoby z leczenia, a znam przypadki sąsiadów, którzy tak właśnie
zdecydowali, Wysokie ceny biletów za ciekawszą ofertę kulturalną (w stosunku do wynagrodzeń w mieście), Tragiczny stan
powietrza i tylko pozorowane działania władz w celu jego poprawy, Coraz skromniejsza oferta komunikacji kolejowej, Zalety:
Wielkość miasta (można sprawnie autem, poza godzinami szczytu, się po nim poruszać), Duże tereny zielone w mieście (las
komunalny, rezerwaty) Zaletą może okazać się mocno starzejąca się społeczność miasta. Władze powinny wykorzystać
posiadające tereny, do których od lat nie potra�ą sprowadzić żadnych inwestorów, a także działający w Kielcach kierunek
medyczny na UJK i zainwestować w kompleksową opiekę medyczną, rehabilitacyjną, ośrodki dla seniorów na najwyższym
poziomie. Nieduża odległość od dużych ośrodków (Warszawa, Kraków), terenów zielonych, jest może małą, ale zawsze szansą dla
tego miasta.

Problem: Brak dobrze płatnych miejsc pracy, stagnacja na polu zawodowym.

Problem - Do�nansowywanie Korony Kielce w mln złotych przez miasto

problemem jest niska dostępność miejsc w przedszkolach, stadne kursowanie komunikacji miejskiej oraz drogie ceny działek
budowlanych i mieszkań zaleta to w miarę spokojny ruch na drogach, coraz lepsza infrastruktura drogowa oraz w miarę
urozmaicona oferta kulturalno - rozrywkowa

Złe powietrze (Smog)

Niskie płace. Brak perspektyw dotyczących lepszego zatrudnienia. Zaletą położenie geogra�czne.

Wyjazd ludzi młodych, to duży problem. Opuszczają Kielce, by się kształcić lub za pracą i nie wracają. Zaleta - miasto kompaktowe,
wszędzie jest blisko, ma w zasadzie wszystko, co potrzebne do życia.

największym problemem są słabe zarobki

brak jest pracy dla młodych i wykształconych ludzi, zarobki beznadziejne.

Problemem są niskie zarobki, wyzysk pracownika, smog, kumoterstwo, Zaletą oferta turystyczna, walory lokalizacyjne.

ceny mieszkań są nieadekwatne do średnich zarobków przeciętnych mieszkańów

- mamy bardzo złe powietrze, bo ludzie opalają domy "nie wiadomo czym" -jego rozmiar, to że można się wszędzie szybko
przemieścić, że łatwo wychowuje się tu dzieci.

Nie ma atrakcyjnych miejsc pracy. Dużo atrakcji turystycznych.

NIE MA PRACY NAJWIĘKSZA ZALETĄ JEST WZGLEGNY SPOKÓJ

Największym problemem miasta jest ciasna zabudowa (bloki są budowane w niewielkich odległościach od siebie), problem z
miejscami parkingowymi na osiedlach, mało miejsc zielonych i przeznaczonych dla rodzin z dziećmi oraz smog. Zaleta to bliska
odległość od zakładów opieki zdrowotnej, miejsc edukacji (przedszkola, szkoły), miejsc kultury, strefy handlu.

największym problemem brak miejsc pracy na wysokim poziomie, dobrze płatnych; drogi wyjazdowe z Kielc nie są przystosowane
do tak wysokiego ruch w obrębie granic miasta; zaletą jest bliskość terenów zielonych dookoła miasta

Problem ze ludzie nie sa dla siebie mili... A zaleta jest: ze jest w kolo pieknie i wszedzie jest blisko i kazdy prawie sie zna...

problem - ludzie i ich małomiasteczkowa mentalność - dotyczy to również obecnych władz miasta. zaleta - spójność miasta, małe
odległości pomiędzy �rmami, osiedlami, etc.

Nie jesteśmy aktywnym regionem w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez przeciąganie zewnętrznych inwestycji. A



jest tu wspaniale bo mamy naturę na wyciągnięcie ręki.

Jest to miasto w którym istnieją nieformalne układy które powodują iż duża część stanowisk publicznych jest z klucza
"dynastycznego" a nie klucza kompetencyjnego.i Największą zaletą jest dostęp dla mieszkańca Kielc do wszelkich usług
dostępnych w mieście wojewódzkim w tym do urzędów i innych instytucji.

Brak miejsc pracy dla osób po studiach, większego wynagrodzenia podstawowego niż średnia krajowa i możliwości rozwoju, czy
awansu. Nie znajduję zalety mieszkania w tym mieście żadnej i moi znajomi których większość wyjechała za pracą do innych
Państw czy miast też nie znaleźli. Gdyby nie rodzina to chętnie też bym z Kielc wyjechała. W innych miastach przynajmniej coś się
dziej, inwestycjie, rozwój, a u nas wszystko do lat na jednym i tym samym czyli zerowym poziomie. Ulice puste wieczorami, miasto
nie żyje nie oddycha bo nie ma czym a ludzie są znerwicowani, smutni i rozczarowani, bo tyle lat i nic władze nie zrobiły Kielce aby
to uległo jakiejkolwiek zmianie.

Zalet brak

Problem: słaba merytorycznie władza, koneksje, układy Zaleta: wszędzie blisko

Kielce są pięknym miastem z potencjałem rozwojowym. Niestety nie jest dobrze zarządzane. Brak wizji przyszłości.

problemy to: dostepnosc mieszkan i ich cena, tragiczny rynek pracy z nisko płatnymi ofertami. brak poważnych gospodarczych
"kół zamachowych" typu fabryki światowych koncernów. brak sensownych połaczeń chociazby z miastem łódź, brak normalnej
drogi na śląsk. a zalety mieszkania to hmmm... właśnie tym pytaniem sobie uzmysłowiłem ze poza bliskimi mi ludzmi przyjaciółmi
i rodziną tu mieszkajaca nie widze w Kielcach innych zalet

Bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, brak zieleni,niewystarczająca częstotliwość kursowania autobusów, gorsza dostępność
towarów niż np. w Warszawie, wyższe koszty utrzymania niż np. w Warszawie. Zalet nie widzę.

największą zaletą jest piękne położenie

- Brak inwestorów, obecni uciekają np do Warszawy Wrocławia Fatalny stan ulic Brak prezydenta z przysłowiowymi jajami
Wkraczanie osiedli do lasu + Okalające tereny zielone Centralizacja miasta.. Wszędzie blisko..

Urząd miasta za mało rozmawia z mieszkańcami. Zaletą są mieszkańcy których potencjał jest niewykorzystywany przez Urząd
Miejski.

Największym problemem jest transport komunikacją miejską. Autobusy kursują zbyt rzadko w godzinach porannych oraz
wieczornych. Dodatkowo jazda jest niekomfortowa z uwagi na ogromną ilość pasażerów. Jeżeli Miasto decyduje się na wzrost
ceny biletów za komunikację miejską to niech idzie za tym również wzrost jakości świadczonych usług, a co za tym idzie
częstotliwość kursowania autobusów. Skoro trasa linii nr 112 została wydłużona, to powinna również kursować znacznie częściej
niż co pół godziny, jak to jest obecnie. Kolejną istotną kwestią, która wymaga poprawy to współpraca nauki z biznesem. Uczelnie,
przy wsparciu Miasta, powinny być otwarte na współpracę z przedsiębiorcami, co z pewnością przełożyłoby się na wzrost
zatrudnienia studentów kończących kieleckie uczelnie. Uważam, że zdecydowanie dobrą inwestycją jest Centrum Kształcenia
Praktycznego, które obecnie powstaje w Kielcach. Świetna lokalizacja ośrodka daje również możliwość współpracy z Kieleckim
Parkiem Technologicznym oraz Targami Kielce, które zdecydowanie budują pozytywny wizerunek Miasta. Są to jednostki z
ogromnym potencjałem, który często nie jest odpowiednio wykorzystywany. Kolejną zaletą Miasta jest na pewno rozwój
infrastruktury - poprawa dróg, budowa wielu nowych obiektów mieszkalnych oraz oferta terenów inwestycyjnych, którymi
możemy zachęcić przedsiębiorców do ulokowania biznesu właśnie w Kielcach.

Największą zaletą miasta Kielce jest powierzchnia kwadratowa, wydaje się, że mniejszym miastem jest lepiej i łatwiej zarządzać,
minusów natomiast jest więcej, brakuje tu młodych ludzi, szans na rozwój zawodowy i długofalowych działań, mających na celu
poprawę jakości życia zarówno mieszkańców jak i osób pracujących w Kiecach oraz zanieczyszczonego powietrza.

Największą zaletą mieszkania w Kielcach jest jego położenie - otoczone jest Pasmem Gór Świętokrzyskich, rezerwatami przyrody
( Wietrznia z Centrum Geoedukacji, Park Kadzielnia z Am�teatrem Kadzielnia, Rezerwat Ślichowice, Ogród Botaniczny i wiele
innych pięknych miejsc tworzących niepowtarzalny klimat. Odpowiada mi i starsza zabudowa Kielc ( np.Wzgórze Zamkowe,
centrum miasta z urokliwymi kawiarenkami a także pięknie i funkcjonalnie zaprojektowane nowe budynki w tym galerie handlowe
Echo i Korona, gdzie wygodnie i bez problemu można zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi itd.) Oświetlona panorama Kielc,



oglądana z wysokości punktu widokowego na Górze Telegraf jest bajkowa. Kielce są niepowtarzalne i tylko całkowita maruda
może narzekać na mieszkanie w tym mieście.

Niekompetentna władza Miasto, gdzie są wszystkie potrzebne instytucje, a z drugiej strony nie ma negatywnych elementów
wielkiej aglomeracji

problem - brak miejsc pracy zaleta - otoczenie miasta lasami

Największym problemem jest zanieczyszczenie środowiska (smog), brak stabilnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia, a także
dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej. Za mały nakład �nansowy na kulturę oraz brak zrozumienia specy�ki działania
instytucji z tego obszaru.

Zaletą mieszkania jest położenie w atrakcyjnym i wyjątkowym krajobrazowo i przyrodniczo obszarze i wielość miasta pozwalająca
się na szybie przemieszczanie ale własnym środkiem transportu. Niestety komunikacja zbiorowa kuleję, autobusy na terenie
miasta kursują rzadko i mimo poprawy stadami, nie są synchronizowane ze sobą, a dojazd do innych gmin KOF-u kielcką
komunikacją miejską raczej jest utrudnione ze względu na częstotliwość kurowania linii miejskich. Największym problemem w
Kielcach jest rynek pracy, brak jest możliwości rozwoju zawodowego i dostania dobrej pracy jeżeli nie ma się znajomości. Zarobki
są niskie, a nie każdy chce pracować jako pracownik sklepu lub tzw. hipermarketu oraz dyskontu poniżej swoich kwali�kacji.
Ponadto zarobki w Kielcach są nieadekwatne do cen mieszkań w rynku pierwotnym.

Największy problem to brak możliwości rozwoju zawodowego; największa zaleta to wysokie walory krajobrazowe miasta.

Problem największy jest z powietrzem. Program do�nansowań na wymianę pieców jest niewystarczający, co z tego że stary
kopciuch zostanie wymieniony na nowy piec węglowy, on nadal kopci. Lepiej zwiekszyć pulę di�nansowań na stosowanie pomp
ciepła i instlacje fotowoltaiczne. Zaletą Kielc jest otwartość oferty sportowej i kulturalnej dla rodzin wielodzietnych, na skalę Polski
i innych miast jest to świetna strategia i wsparcie np. poprzez oferty na karte KDR.

Brak lotniska i tranwajow

problem - młodzi ludzie wyjeżdżają za chlebem bo większych miast/za granicę zaleta - ładne, małe miasto i ładne okolice.

problem - brak atrakcyjnych miejsc pracy, słabo funkcjonujący glowny deptak Sienkiewicza, zbyt mala oferta kulturalna zaleta -
atrakcyjne polożenie

Za dużo na sport, za mało na kulturę, z której ciągle się obcina. Radni nie potra�ą rozumieć, że z kultury nie czerpie się zysków,
tylko powinno się ciągle do�nansowywać. Zaletą jest otaczający nas krajobraz (np. dla mieszkańców Stoku, Świętokrzyskiego czy
Kochanowskiego)

Brak spójnej wizji rozwoju. Potencjał środowiskowy, rezerwaty, położenie na mapie Polski,

Największym problemem jest rynek pracy - brak perspektyw na dobrze płatną pracę, dlatego specjaliści opuszczają Kielce.
Największą zaletą jest średnia wielkość miasta - dosyć blisko z jednego końca miasto na drugi.

Największym problem jest niekompetencja i brak odpowiedniego, wykształcenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w
spółkach miasta, którzy tylko prowizorycznie dbają o �nanse spółki, obarczajac bezmyślnie generowanymi kosztami pracowników.
Brakuje menadżerów z doświadczeniem międzynarodowym. Mała liczba perspektywicznych ofert pracy dla ludzi z wyższym
wykształceniem dojrzalym spojrzeniem na problemy regionu. Największą zaletą jest spokojniejszy tryb życia.

Brak miejsc pracy zaś największą zaletą jest jakość mieszkania w obszarze metropoli

Największym problemem jest problem z pracą dla ludzi młodych, wykształconych z wieloma kursami, uprawnieniami. Za niskie
zarobki w stosunku do cen mieszkań. Bieda i brak �rm w których można szukać zatrudnienia. Największą zaletą jest spokojne
życie w Kielcach.

W mieście Kielce największym problem jest to, że są wykluczone komunikacyjnie na mapie Polski. Największą zaletą jest potencjał
ludzki.



Zaleta to fakt, że Kielce są stosunkowo małym miastem (więc spokojniejszym, tańszym i bardziej kompaktowym) w pobliżu
licznych atrakcyjnych terenów zielonych. Największa wada to stan ekologiczny (jakość powietrza i zła polityka odpadowa).

Problem: Brak �rm rozwijajacych, ucieczka mieszkańców do inny miast

Największym problemem jest brak miejsc pracy adekwatnych do posiadanych kompetencji. Problemem jest również dostęp do
służby zdrowia. Największą zaletą miasta Kielce pozostaje fakt, że mieszka się w Kielcach spokojnie i dobrze. Szkoda byłoby się
wyprowadzać z konieczności zmiany pracy, czy poprawy dostępności do lekarzy.

Problemy - Smog, brak "życia" w centrum miasta (sklepy czynne do 17-18) i brak bezpiecznej infrastruktury na peryferiach miasta.
Zalety - krajobraz i bardzo dobry potencjał turystyczny.

Mentalność zaborowa mieszkańców, zaściankowość, brak miejsc dobrze płatnej pracy. Zalety: zielone miasto, ciekawe
przyrodniczo i turystycznie, stosunkowo małe miasto, brak tłoku, korków.

Że się wyludnia, widać bierność rady miasta i Prezydenta

Wady: mało pracy, mało przedsiębiorstw, brak inwestycji, brak strefy ekonomicznej. Zalety: ładne miasto, w miarę bezpieczne,
fajnie położone.

Problem- brak spenionej obietnicy Prezydenta wobec swoich wyborców.Zaleta- kielczanie są niezlomni

kielce nie są duże. Można się szybko w miarę przemieszczać. Są róznorode. Władza fatalna, bardzo dużo układów i olbrzymie
podziały w radzie miasta

Brak zewnętrznych inwestorów i dobrze płatnych miejsc pracy. Brak perspektyw dla ludzi kończących studia, co prowadzi do
emigracji do innych ośrodków miejskich jak Kraków, Wrocław, czy Warszawa. Zaletą Kielc jest to, że żyje się w nich dużo bardziej
spokojnie niż w innych większych miastach. Kielce mają bardzo dobre położenie. Mają bardzo dobre położenie geogra�czne. W
bezpośrednim otoczeniu Kielc jest mnóstwo obszarów chronionych. Kielce mają również dobrą ofertę kulturalną i sportową jak na
miasto swojej wielkości.

Największą zaletą mieszkania w Kielcach jest lokalizacja miasta. Piękne tereny zielone wokół oraz obszary poza granicami miasta,
które mogą być bazą do tworzenia miejsc przyciągających ludzi z innych województw. Mam tu na myśli przede wszystkim
wykorzystanie ich jako terenów rekreacyjnych dla rodzin z dziećmi. Można organizować spotkania na stadionie leśnym, rekreację
na zalewem przy ul. jesionowej. Niestety zaleta miasta jest też problemem, ponieważ uważam że potencjał tych miejsc jest
prawie wcale niewykorzystywany. Zalew kielecki jest bardzo zaniedbany, nie ma miejsca, żeby usiąść i napić się czegoś, nie
mówiąc o jedzeniu, jakość ścieżek też pozostawia wiele do życzenia. Na stadionie też mało atrakcji poza linaparkiem i ścieżką
edukacyjną, a można utworzyć strefy zabaw dla dzieci, szkółki leśne, rajdy piesze, pikniki na trawie itp. Kolejny problem to brak
miejsc parkingowych w mieście, zarówno w centrum jak i na starych osiedlach.

brak myślenia perspektywicznego

Wada Z Kielc uciekają �rmy, co znacznie obniża wpływy z podatków, Zaleta mieszkania, położenie w bardzo ciekawym
przyrodniczo miejscu

największym problemem jest brak większych �rm, które zatrudniały by wykwali�kowany personel i oferowały atrakcyjne
zatrudnienie. Problemem jest dojazd do miasta, słabe połączenia PKP i PKS

Największym problemem jest brak dobrze płatnych miejsc pracy dla młodych i uboga oferta uczelni wyższych.

Zaleta brak korkow Problemy: kiepska ofera kulturalna, wykluczenie z sieci autostrad i kolejowych, malo miejsc parkingowych w
okolicy dworca pkp, smog

Problemy: Słabe połączenia autobusowe, brak możliwości przesiadek Brak ciekawych miejsc pracy, duża część miejsc pracy to
urzędy, Młodzi ludzie wyjeżdżają z Kielc, przez co większość mieszkańców to osoby w podeszłym wieku, Zalety: położenie miasta



w pobliżu gór, bliska odległość od dużych środków

Największym problemem jest brak ciekawych nowoczesnych miejsc pracy oraz bardzo niski demotywujący poziom uczelni
wyższych Największą zaletą Kielc jest polożenie geogra�czne. Miasto bezpieczne i spokojne

Jednak trudno o satysfakcjonującą pracę. Zaletą jest nieduży rozmiar miasta, dużo terenów zielonych w mieście oraz lasów i gór
wokół miasta.

że nie ma atrakcyjnych miejsc pracy i zachęt dla przedsiębiorców, ludzie są 'trudni' marudzący i zawsze na nie, krytykanci - jest to,
że Kielce mają potencjał, nie powinny mieć kompleksów, wiele się zmieniło, trzeba zacząć działać razem i mówić jednym głosem,
podejmować inicjatywy wzmacniające

Największy problem to mała ilość poważnych �rm (nastawionych na innowacje i korzystające z wysokich technologii), które
przyciągałyby osoby wykształcone, nastawione na samorealizację i które stanowiłyby dobre uzupełnienie kapitału ludzkiego
miasta. Największa zaleta - paradoksalnie konsekwencją punktu pierwszego, mały ruch samochodowy, względny spokój, miasto
nie jest zatłoczone.

Smog Wszędzie blisko

Brak dobrze płatnych miejsc prac Bardzo dobra lokalizacja

Największą zaletą jest to, że miasto nie jest dużym miastem, wszystko jest blisko. Region jest atrakcyjny turystycznie - niestety
brakuje promocji tego obraszru. Wadami są z pewnością : Zanieczyszczenia powietrza Brak możliwości rozwoju, podjęcia dobrej
pracy - ludzie młodzi uciekają, nie widzą tu perspektywy dobrego życia. Dostępność mieszkań jest, niestety w cenach tak
wysokich, że nielicznych z pokolenia 25-35 lat stać na takie mieszkanie lub kredyt, który i tak spłaca się prawie do końca życia.
Ciężko otrzymać kredyt mieszkaniowy przy obecnej sytuacji zawodowej naszego miasta ( wchechobecne propozycje pracy na
najniższej krajowej) Szkoły podstawowe - uważam, że wciąż są niedoinwestowane, standartem powinny być zajęcia na basenie
dla dzieci w formie edukacji pływania w ramach zajęć wychowania �zycznego. Remonty w niektórych placówkach prowadzone są
przez rodziców w formie czynu społecznego. Zieleń miejsca i przestrzeń zielona kurczy się w zastraszającym tempie. Brak
promocji ogrodów działkowych i inwestycji na ogrodzie im Stefana Żeromskiego. Wiele młodych rodzin nie ma pojęcia i informacji,
że można skorzystać z wynajęcie - dzierżawy działki. Infrastruktura na tym ogrodzie działkowym jest fatalna. Brak wody, światła,
komunikacji miejskiej dla osób starszych, którzy w dużej mierze właśnie te działki uprawiają. Dużym problemem na terenie
ogrodu im Żeromskiego jest bezdomność ludzi ( bezdomni mieszkają w altanach. Często są pożary altan) oraz bezdomność
zwierząt. Warto przyjrzeć się temu tematowi z wielką uważnością i absolutnie nie oddawać terenu w ręce developerów! To jedyny
tak duzy i zielony teren w obrębie miasta, który może posłużyć do promocji ekologii i poprawy jakości życia i odpoczynku
mieszkańców ( działka nie musi być uprawna może być rekreacyjna)

Teraz w zimie smog to zmora i wada .

Z mojego punktu widzenia komunikacja jest największym problemem. Autobusy z gmin podmiejskich przejeżdżają całe miasto
zamiast zatrzymywać się w pierwszym możliwym przesiadkowym punkcie w mieście. Z tego punktu przesiadkowego w
zsynchronizowanym czasie powinny odjeżdżać autobusy w różne strony miasta. Podmiejskie autobusy nie (często starsze i mniej
ekologiczne) nie jechałyby przez miasto a mieszkańcy z gmin podmiejskich oraz mieszkańcy miasta mogliby dojechać w dowolne
miejsce w mieście.

Tragiczny stan dróg w mieście. Jest KOSZMARNIE.

- brakuje �rm ze sfery nowych technologii i miejsc pracy z tą sferą związanych - codzienna wygoda: miasto nie za małe i nie za
duże, dobra komunikacja miejska, niezła (choć dość odległa od wielkomiejskiej czołówki) oferta imprez kulturalnych i niezły (nawet
jeśli nie dość dobry) poziom usług zdrowotnych, dobra gastronomia, itp.

Podejście urzędników do osób prywatnyych jak i przedsiębiorców, bezkarność urzędnika. Miasto Kielce to miasto spokojne dobre
dla młodych rodzin.

TRUDNO O DOBRZE PŁATNĄ PRACĘ, ZALETĄ JEST TO ŻE MIASTO JEST NIEWIELKIE, ŁATWO SIĘ PRZEMIESZCZAĆ,TRUDNO SIĘ
ZGUBIĆ.



ze sie wyludnia i to mnie dobija bo chciałbym tu zostać, a jak sie słyszy te prognozy to od razu chce sie uciekać do Warszawy, a
zaleta to niewielkie korki,

zbyt duże żeby być małe i zbyt małe żeby być duże - efektem jest prowincjonalne miasteczko wydrenowane prze Kraków i
Warszawę ,

Jest smog, Zaleta to małe miasto

Największy problem to: zupełnie zaniedbana gospodarka i wsparcie dla przedsiębiorców Zaletą jest: świetna oferta hotelowa,
restauracyjna, atrakcje i rozmaite możliwości spędzania czasu wolnego (cały czas się to rozwija, szczególnie przez działania
obecnego prezydenta)

Drogie mieszkania, wszędzie jest blisko

Najwiekszym problemem jest brak pracy dla ludzi z wyzszym wyksztalceniem i nieodpowiednie zarobki w stosunku do
wykonywanej pracy

Zanieczyszczone powietrze, brak atrakcyjnych ofert pracy.

Najwiekszy problem to brak miejsc pracy na wysokim poziomie, gwarantujacych dobrą pracę oraz odpowiednią kulturę i
atmosferę w pracy. Niestety jest wiele przedsiębiorstw gdzie pracuje się za niską stawkę lub tez sama kultura lub sposób
traktowania pracownika pozostawia wiele do życzenia. Najwieksza zaleta mieszkania w Kielcach jest ich rozmiar. Kielce nie są
duzym zatłoczonym miastem jak Kraków, Warszawa czy inne stolice. Nie musimy stać w bardzo długich korkach, ani spedzać pół
dnia aby przejechać z jednego konca miasta na drugi. Kielce sa miastem zielonym, maja również sporo zielonych i fajnych
terenów w swoich okolicach jak i poza nimi. To w moim odczuciu jest duża wartość i plus mieszkania w Kielcach. Kielce sa
miastem dla mnie w sam raz do mieszkania, jeśli byłaby tu tylko satysfakcjonująca praca za godziwą pensję to mieszkałoby się
tutaj jak w bajce ;-)

fatalne drogi nawet brak asfaltu... ogolne syf na ulicach.. zamiaterki powinny jezdzic od wiosny do jesieni... (infrastruktura ogolnie
fatalna. chodniki sciezki rowerowe) zalety .. blisko wszedzie ..duzo zieleni lasy itp.

Brak miejsc pracy, brak szybkiego dojazdu do stolicy (kolej i autobusy). Zaleta - rezerwaty i zieleń w mieście

Zamiatanie spraw pod dywan i udawanie ze czegos nie ma Ludzie- zdolni mieszkańcy

Największym problemem jest uciekanie ludzi poza obszar miasta i brak rozwoju terytorialnego miasta, co powoduje, że nie ma
atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Największą zaletą jest to, że miasto jest przyjazne do życia, pięknie położone i występuje tu
dużo ciekawych i interesujących zabytków oraz miejsc przyrodniczych. Dumą jest, że znaczny obszar miasta jest chroniony
przyrodniczo.

Największą zaletą są tereny zielone, rezerwaty w mieście czego mogą nam pozazdrościć inne miasta. Głównym problemem jest
słabość naszej gospodarki, brak duzych przestrzeni biurowych pozwalających na przyciągnięcie dużych �rm, a także brak
specjalnej strefy ekonomicznej takich jak np w Łodzi, Lublinie czy Jasionce pod Rzeszowem co blokuje przyciaganie dużych �rm
przemyslowych. Następstwem tego jest brak dobrze płatnych i ambitnych ofert pracy.

Brak przemysłu. Brak dużych inwestorów. Zalety - bezpieczeństwo .

Największym problemem jest brak odpowiednio urozmaiconego rynku pracy (brak możliwości mobilności zawodowej powoduje
ucieczkę młodych), a największą zaletą jest work balans

Największym problem jest brak dobrze płatnej pracy, brak możliwości rozwoju kariery, brak pracy dla młodych ludzi, brak
przestrzeni biurowej klasy A dla korporacji, które tworzą miejsca dla młodych. Odpływ ludzi do innych miast. Brak drogi S74, brak
obwodnicy. Brak planów zagospodarowania przestrzennego dla inwestorów chcących budować. Zbyt mało uzbrojonych i
przygotowanych pod inwestycje terenów.

Największy problem - praca Największa zaleta - wszędzie blisko



Dużo obietnic niespełnionych. Korki chociaż to małe miasto.

Wady: Brak odpowiedniej ilości stanowisk pracy i stałego zatrudnienia. Zanieczyszczenie powietrza, smog. Brak rozwoju kultury,
wydarzeń kulturalnych. Brak dobrego skomunikowania miasta z innymi większymi ośrodkami oraz słaba jakość wewnętrznego
transportu publicznego. Zaletą są walory przyrodnicze, park narodowy, obszary poza miastem bogate przyrodniczo.

ludzie budują domy w ościennych gminach i tam płacą podatki a przyjerzdzają do kielc i korzystają z dobrodziejst miasta, brak jest
promocji mieszkania w kielcach

Problem: Brak strategii i myślenia na kolejne dekady. Zaleta: Kompaktowe miasto, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki.

1. Mieszkańcy są coraz biedniejsi i nieliczni oraz starsi (brak pracy, a szczególnie atrakcyjnej, różnorodnej) 2. Ładne i dobre, choć
skandalicznie zaniedbane i niewykorzystane położenie - ze względu na lenistwo, indolencję i głupotę urzędników (prawie centrum
kraju, góry, woda, lasy - turystyka)

Największy problem to niskie kwali�kacje przeważającej części mieszkańców i mało miejsc pracy dla takich osób, wyzysk tej
sytuacji przez drobnych pracodawców. Największa zaleta - że nie ma tłoku, że z każdego miejsca w Kielcach, po 10 minutach jazdy
samochodem albo nieco dłużej autobusem, jest się w lesie nad wodą.

Problemem są wieloletnie zaniedbania władz co doprowadziło do zatrzymania się miasta w rozwoju i ostatnie miejsca w szeregu
rakingów oraz ucieczkę mieszkańców. Problemem jest brak oferty dla inwestorów, niewykorzystywanie walorów turystycznych i
historycznych miasta i posadowienia między W-wą i Krk. Problemami są: upolitycznienie i słabość kolejnych rad Miasta, niechęć
wladz do współpracy z mieszkańcami, zaniedbania w zakresie środowiska naturalnego, zniszczone jezdnie i chodniki i brak
pozyskiwania środków zewnętrznych na ich remonty, brak miejsc parkingowych w centrum i na osiedlach. Zaletami sa: dobra i
nowoczesna komunikacja, rosnąca ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz długość ściezek rowerowych, tereny zielone,
parki, baza kulturalna, oświatowa i zdrowotna, akademicka, Targi Kielce.

Największy problem - zanieczyszczenia powietrza Największa zaleta - wielkość miasta (jest małe) i wspaniałe położenie

Największym problemem jest fatalna komunikacja, brak systemu obwodnic, brak dobrze płatnych miejsc pracy w sektorze
prywatnym, smog, przerost biurokracji. Największą zaletą są walory turystyczne okolic Kielc.

Największy problem gospodarka, brak nowych inwestorów, brak konkurencyjnych ofert pracy, niskie płace, odpływ mieszkańców
Kielc do innych regionów, brak dobrej oferty na rynku pracy dla studentów kończących uczelnie wyższe, brak wysokiej klasy
obiektów biurowych, słabe połączenia kolejowe z Warszawą i Krakowem, smog. Zaletami są piękne położenie, rozwój
infrastruktury drogowej w ostatnich latach na terenie miasta, wygoda zamieszkania (uroki jednocześnie dużego miasta oraz na
tyle małego aby nie tracić czasu w korkach na co dzień).

Największym problemem jest nieumiejętność przyciągnięcia nowych dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

problem to piece kopciuchy a radość daje zwiększenie rozwój punktów gastronomicznych oraz organizacji imprez w parku oraz
budzenie sieniawianki możne ciut częściej oraz zapraszanie gwiazd na różnego rodzaju imprezy

Problemy: jakość powietrza i brak wizji rozwoju ochrony środowiska w mieście, komunikacja miejska i wszędobylskie samochody
(czas na parkingi wielopoziomowe i tramwaje), slaba oferta kulturalna Zalety: lokalizacja i kompaktowość miasta, jakość wody
wodociągowej

Największym problemem jest wyludnianie się Kielc, oraz stary dworzec PKP, droga krajowa nr 74 , która już dawno powinna być
drogą ekspresową. Największą Kielc, jest położenia, piękne ulice w centrum i ulica Sienkiewicza.Kolejnym pozytywem miasta jest
chęć do pozyskiwania zewnętrznych inwestorów.

Zła komunikacja z miastem wojewódzkim Łódź. Mało inwestorów zewnętrznych. Porażką miasta jest to, że większość zatrudnienia
oferują urzędy, a nie inwestorzy prywat, którzy oprócz zatrudnienia napędzają rynek. Kielce to takie duże-małe miasto. Jest na tyle
duże, że wszystko się w nim załatwi i jest się trochę anonimowych, a na tyle małe, że korki są w miarę znośne i da się przejechać z
końca na koniec w godzinach szczytu w godzinę



Drogie mieszkania i brak atrakcyjnych miejsc pracy

brak iwestorów brak perspektyw dla młodych fatalny przewoźnik miejski zalety to tanie mieszkania tania komunikacja która sie
poprawia pod rządami Pana Wenty i mam nadzieje że dalej sie poprawi

Ludzie stąd wyjeżdżają. Ludzi jest coraz mniej, więc i tłok maleje.

Największym problem Kielc jest brak wizji rozwoju tego miasta. Największym atutem Kielc jest skala tego miasta. Kielce mogłyby
być fantastycznym miastem do życia, zrównoważonym, zielonym, ukierunkowanym na pieszego. Na naszych oczach rozstrzyga
sie spór o to, czy będzie to miasto dla samochodów, czy dla ludzi

Wady: - słaba służba zdrowia - drożyzna - słaba komunikacja miejska - trudności ze znalezieniem pracy - nic nie przyciąga ludzi do
tego miasta - brak turystyki - zero innowacji - brak przemysłu Zalety: - szkoły - galerie handlowe (łatwy dojazd, dużo sklepów)

Walory przyrodnicze i spokój są największymi zaletami, największymi wadami brak dobrej pracy i wiele drobnych, ale uciążliwych
problemów wynikających z zaniedbań władz miasta.

Brak nowych miejsc pracy, stad wyludnianie i starzenie sie miasta.

... nie ma życia w centrum miasta. Wygląda jak Piotrków Tryb. 20 lat wstecz :-( Zaletą jest zieleń. i piękne otoczenie.

Wada: w wielu miejscach występują 'sitwy', 'stare układy', młodzi ludzie 'z rodzin spoza obecnej elity' nie mają szans na karierę i
awans. W dużych miastach jest lepiej. W większym stopniu działa tam rynek - bo jest. Brak 'kapitału społecznego' objawiający się
brakiem zaufania, aktywności społecznej, wiarą w 'siłę znajomości', braku chęci działania dla grupy. Swego rodzaju umysłowa
zaściankowość społeczeństwa żeby nie powiedzieć mentalność 'chłopa pańszczyźnianego'. Stąd brak rozwoju innowacji, szerokiej
aktywności ludzkiej, brak realnej konkurencji i szans rozwoju dla wszystkich. Brak reagowania ludzi na małe i duże patologie, 'żeby
się nie narazić komuś', 'żeby się nie wychylić'. Trzeba aktywizować, wychowywać lokalne społeczeństwo do działań. Jeżeli będzie
panowało przekonanie, że nic się 'bez znajomości' nie uda zrobić, że 'nie warto być aktywnym' to Kielce coraz bardziej będą się
oddalały od Rzeszowa, Olsztyna i Białegostoku. Zaletą jest to, że Kielce są średniej wielkości miastem z w miarę małymi
problemami komunikacyjnymi. Z generalnie średniej jakości infrastrukturą. Ze średnimi uczelniami.

wyludnianie lokalizacja

Trudno jest znaleźć pracę wysoko wykwali�kowanemu pracownikowi umysłowemu

Zaletą jest to, że miasto ma dużo miejsc zielonych. Posiada Targi Kielce. Problemem są tereny poza centrum, ścieżki rowerowe z
przerwanymi ciągami np ul Łopuszniańska z ul Za Walcownią. Chodniki , które "zastępują" tam ścieżkę są zarośnięte i trudno
przejść , a co dopiero przejechać i minąć się z druga osobą.

Największym problemem w mieście Kielce jest problem z połączeniami PKP i PKS z większymi miastami w Polsce. Problem dla
młodych osób ze znalezieniem pracy po studiach, oraz wyprowadzanie się z miasta ludzi młodych zaraz po skończeniu studiów.

problem to praca, edukacja, zarobki i brak przemysłu a zaleta to zieleń, atmosfera niedużego miasta, komunikacja.

wada: jest zbyt mało dobrze płatnych miejsc pracy zaleta: w otoczeniu miasta jest dużo terenów zielonych

Wyludnianie miasta i odpływ ludzi młodych. Walory środowiska naturalnego.

największy problem: rządzący żyją w oderwaniu od społeczeństwa (jak można reformować komunikacje miejską, jeżdżąc
samochodem?), myślą krótkowzrocznie (doraźne korzyści), działają chaotycznie i bez planu, spierając się o wszystko między sobą.
Stąd martwa Sienkiewka (bo obok galeria), brak przystanków w centrum i wykluczenie komunikacyjne starszych, brak planów
wymiany pieców, brak wsparcia dla wspólnot, by np. remontowały elewacje kamienic) Zaleta: to miasto kompaktowe (wszędzie
blisko), położone w pięknej okolicy. Szkoda, że wycięto zieleń w mieście

problem - demogra�a - spadek liczby mieszkańców, ucieczka młodych zaleta - czyste środowisko, położenie geogra�czne



Miasto jest ograniczone dostępem do sieci dróg szybkiego ruchu w kraju oraz w pozyskiwaniu nowych inwestorów. W Morawicy
potra�ą przyciągać nowe podmioty. Największą zaleta miasta jest jego położenie które jak dotąd nie zostało wykorzystane

Poza mieszkańcami decyduje sie o drodze S74 przez Kielce !!! nie psuje sie za bardzo tego dobrego co jest już

Największym problemem jest haos w każdej dziedzinie. Miasto opiera się na dawnej zasadzie: mieszkasz tu, to wiesz gdzie co
jest, jak dojechać itp. Bardzo nieprzyjazne dla nowych, czy wracających do miasta po kilkuletniej nieobecności. Zaletą może być
położenie, zadbana zieleń w niewielkich nawet skrawkach, ciekawe miejsca wpisane w krótkie opisy, których nie ma. Zupełnie brak
całościowego ukierunkowania miasta, np.: ma to być miejsce z rozwiniętym rolnictwem - a nędzne 1. targowisko; rzemieślnicze -
braki podstawowych speców; a może przemysłowe - czyli jakie? Sposobem powinno być inspirowanie małego biznesu do działań
w brakujących dziedzinach, ochrona miejsc dla rzemieślników, polityka czynszowa w centrum szczególnie dla �rm niezbędnych do
spokojnego funkcjonowania miasta. Ujednolicenie stawek tak dla małej �rmy i np. banków to zupełne nieporozumienie.

W mieście Kielce największym problemem jest to, że nie ma dobrych jakościowo miejsc pracy, zaś największą zaletą mieszkania
w mieście Kielche jest wolne tempo życia.

Wada: Komunikacja miejska Zaleta: PiS nie rządzi

Nie ma pracy, a jeśli już komuś uda się ją znaleźć, to wynagrodzenie jest bardzo niskie (w skali kraju), niewystarczające do
samodzielnego utrzymania się.

Największym problemem Kielc jest to, że prezydent miasta nie ma wizji jego rozwoju, nie wie jakie miasto chce zostawić po swojej
kadencji, nie wie w jakim kierunku powinno podążać, nie potra� ustalić jego priorytetów. Największą zaletą jego kompaktowość
miasta. Jest to miasto stosunkowo nieduże, ale i jednocześnie takie, które ma cechy metropolii.

Problemem jest opuszczanie miasta przez osoby wyjeżdżającym na studia. Nie wracają, ponieważ nie ma do czego. Zaletą jest, że
wszędzie blisko i nie ma korków, w których trzeba stać po 60min.

największym problemem jest brak strategii rozwoju, brak miejsc pracy (największym pracodawca wydają się być Urzędy i
powiązane z nimi spółki), ucieczka młodych ludzi Największą zaletą jest wielkość miasta (wszędzie jest blisko), a jednocześnie
dostępna jest większość wielkomiejskich usług/atrakcji. Do niedawna dużym plusem była ilość zieleni. Teraz jest nieźle, ale
poprzedni prezydent zniszczył dużo zieleni. Przydałoby się to naprawic.

1.koszmarne i byle jakie budownictwo tu rządzą dewloperzy niestety . Koszmarny stan ulic 2.piękne jeszcze okolice

W mieście Kielce największym problemem jest to, że nie ma dostępności do dobrych jakościowo i dobrze płatnych miejsc pracy
zaś największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest jego potencjał do bycia wygodnym miastem do życia wystarczająco dużym
by mieć dostęp do wszystkich usług i kultury i na tyle małym jednocześnie że poruszanie się po Kielcach nie jest długotrwałe i
męczące a więzy społeczne i wspólnota lokalna może być silna.

Największym problemem są. nieudolne władze

Brak wizji rozwoju miasta-problem. Zaletą-wielkość miasta

Problem: smog Zaleta: spokojne, przyjazne miasto

Największy problem to brak możliwości rozwoju dla młodych ludzi, związanych z możliwością znalezienia pracy po studiach,
dobrego zarobkowania, możliwości szybkiej zmiany pracy w związku i duża ilością ofert pracy, rozwoju zawodowego co przekłada
sie na późniejsze planowanie rodziny a w konsekwencji wybór innych ośrodków miejskich czy emigracje zagraniczną. Największa
zaleta jest wielkość miasta, bliskość wszelkich instytucji oraz bardzo piękne położenie geogra�czne.

Największym problemem jest to, że nie ma dużych �rm, przez co nie ma atrakcyjnych miejsc pracy, zaś największą zaletą jest to,
że wszędzie jest stosunkowo blisko.

Brak atrakcyjnych miejsc pracy i niskie zarobki Ładne krajobrazy



W Kielcach problemów jest tak wiele, że w ramach ankiety nie sposób wszystkich wymienić. Zarządzający miastem nie mają na
nie pomysłu, a także umiejętności i chęci do pracy. Nie sposób wyegzekwować od władz najprostszych rzeczy, takich jak
prawidłowe utrzymanie istniejącej infrastruktury, nie mówiąc już o doproszeniu się inwestycji, szczególnie w dzielnicach
peryferyjnych, którym władze poświęcają minimum uwagi i środków. Plusem jest nieduża wielkość miasta

Największym problemem Kielc jest położenie geogra�czne pomiędzy dwoma najbardziej atrakcyjnymi miastami w Polsce.
Łatwość i szybkość emigracji do Warszawy i Krakowa powoduje odpływ ludności z Kielc. Kielce nie są w stanie konkurować
gospodarczo z tymi miastami i nawet nie powinny. Powinny postawić na to jest równocześnie - a raczej było - największą zaletą
mieszkania w Kielcach: atrakcyjne położenie, zwarty obszar niepodzielony barierami w postaci arterii komunikacyjnych.

Zaletą jest wielkość miasta wygodna do życia . Wada to brak miejsc pracy i btak mozliwosci rozwoju zawodowego.

nikt nie sprawdza potrzeb mieszkańców i nie ma pomysłu na to jakim miastem mają być Kielce Zaletą jest piękne położenie
miasta, atrakcyjność przyrodnicza, turystyczna, historyczna jest kompletnie niewykorzystana a wręcz rozmieniona na drobne vide
Zalew.

ciężko znaleźć dobrze płatną pracę. Zaletą jest położenie miasta i warunki przyrodnicze wokół

Problem - zbyt mało ogólnodostępnych, darmowych miejsc parkingowych; Zaleta - brak korków komunikacyjnych przy jeździe
własnym samochodem, całe miasto można przejechać w kilka minut.

Nie docenia się lokalnych przedsiębiorców i nie wspiera się ich rozwoju. Zaleta to, że Kielce to spokojne miasto ze sporą wydarzeń
społecznych.

Nieatrakcyjne miasto dla młodych-położenie i oferta sportowa

Ścieżki rowerowe nie mają ciągłości, zaczynają się i kończą nagle. Cały czas wycinanie drzew i usuwanie terenów zielonych. Brak
jakiekolwiek informacji w działaniach miejskich urzędników (wycięcie krzewów w parku przy źródełku). Itd. Piękne położenie, góry
świętokrzyskie dają nam niesamowite możliwości - ale tego nikt nie wykorzystał.

...powietrze jest bardzo zanieczyszczone; ...fakt, że wszędzie jest blisko

Największym problemem jest brak pracy.

brak dochodowych miejsc pracy miasto nie przyciąga nowych inwestorów brak miejsc parkingowych na starych osiedlach np. KSM

Niejasność udzielania zamówień publicznych szczególnie z tzw. wolnej ręki lub w ramach wysyłania zapytań do 3 oferentów -
zwykle tych samych

Korki w godzinach szczytu.

Brak pracy dla młodych. Średnia wielkość miasta.

problem - największym pracodawcą jest sektor publiczny, upolitycznienie władzy. Brak rozwoju przemysłu , który stanowi oś
gospodarki. Młodzież wykształcona na dobrych uniwersytetach nie wróci do Kielc; drastyczne starzenie się i pauperyzacja
seniorów. Brak darmowej oferty kulturalnej dla młodych!!!!; brak darmowego centrum sportowego - wielofunkcyjnego!!!! W tym
mieście nie ma już nawet subkultur!!!!, co w latach 90 było normą!!! Należy wykorzystać Stadiony na koncerty (!!!) a nie na tylko na
plebejską piłkę nożną!!! Zalety: Potencjał historyczno- kulturalny nie wypromowany!! !, dobra baza do rekreacji. Rekomendacje: To
wybitne umysły zmieniają świat a nie politycy - i to marni!!!!

Wysokie ceny mieszkań nieproporcjonalne do zarobków. Zaletą jest dobry dojazd do pracy lub szkoły. Brak korków.

nie ma wysokopłatnych miejsc pracy, z tego powodu młodzi zdolni ludzie uciekają do Warszawy czy Krakow. Zaletą jest przyroda,
zabytki przyrody i wielka szansa na ustanowienie świętokrzyskim jako teren turystyki wypoczynkowej



1. młodzi ludzie wyjeżdżają, nie mają pracy i możliwości rozwoju. 2. brak zalet.

Największym problemem jest sposób zarządzania, bez jasnych celów, strategii, uznaniowość decyzji nie poparta faktami a jedynie
czyimś przekonaniem. Nie jest realizowany plan, który ma zapewnić osiągnięcie celu ale realizowana jest polityka "gaszenia
pożarów". Ze strony społecznej istnieje wycofanie i narastająca roszczeniowość wynikająca z braku dialogu i edukacji. Problemem
jest też ubóstwo, które nie pozwala na utrzymanie się przedsięwzięć wykraczających poza pewną dostępność ekonomiczną.
Największą zaleta mieszkania w Kielcach jest jego kompaktowość, w zasadzie wszędzie jest blisko, miasto jest na tyle duże, że ma
potencjał aby było "wygodne" i miało szeroką ofert a jednocześnie na tyle małe, aby nie przytłaczało wyścigiem szczurów.

1. ...nasze miasto nie potra� skutecznie przyciągać dużego biznesu gwarantującego tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, co
sprzyja odpływowi mieszkańców. 2. ...dostęp do terenów zielonych, atrakcyjność turystyczna regionu oraz bardzo dobry dostęp do
infrastruktury drogowej do największych miast w Polsce.

Brak chce płatnej pracy i połączeń publicznej komunikacji z krajem Plusem jest wygoda życia, brak korków

Największy problem: mało terenów zielonych, niskie płace i problemy z zatrudnieniem, słaba oferta kulturalna, utrudnienia dla
niepełnosprawnych, słane połączenia pkp. Największa zaleta: wszędzie blisko, ukształtowanie terenu, bliskość atrakcyjnych miejsc
turustycznych

Problemem jest to, że Radni zamiast działać na rzecz miasta, walczą ze sobą. Zaletą jest to, że Kielce są w miarę kompaktowym
miastem. Nie jest daleko.

1. brak jest odpowiednich do wykształcenia ofert pracy, 2.brak osoby, która zarządzałaby tym miastem, 3.panujące układy . zalety:
1.małomiasteczkowość jest zaletą,bo jest wolniejsze tempo życia

Największym problemem jest niedostateczna ochrona szeroko rozumianych zasobów przyrodniczych (powietrze, wody, gleby,
niezagospodarowane tereny zielone, w tym cenne przyrodniczo, obszary leśne, zieleń urządzona), a dostęp do nich (jeszcze) jest
w mojej ocenie największą zaletą mieszkania w Kielcach.

Problem: Interesy poszczególnych grup zagrażają dobru ogółu, a miasto nie staje w roli rozjemcy, który ma szersze pole widzenia.
Np całe osiedle chodzi chodnikiem, a jedna wspólnota mieszkaniowa dostaje teren w dzierżawę i zagradza chodnik. Całe osiedle
musi chodzić dookoła, a wspólnota rozbiera chodnik i zabiera kostkę brukowa, położona niegdyś z podatków wszystkich
mieszkańców. Tak jest na ul. Jagiellońskiej, Mielczarskiego i zapewne w wielu innych miejscach. Ludzie muszą chodzić po błocie, a
wspólnota nie ma przykazu zrobić zamiast starego chodnika, przejścia obok, kostka sobie lezy na stosie (pomijając, że nie
powinna dostać zgody na zagarnięcie kawałka gruntu na którym był chodnik.) Zaleta: Miasto nie jest bardzo duże, i ma nadal
sporo zieleni. Dalsza okolica jest piękna. Wokół góry i lasy do których nie jest bardzo daleko i można wyskoczyć nawet na jedno
popołudnie.

Największym problemem Kielc jest nieumiejętność zatrzymania wykształconych ludzi w mieście, których zastępują mieszkańcy
lokalych miejscowości. Pod tych ludzi, o obniżonych wymaganiach dotyczących usług kulturalnych, edukacyjnych, społecznych
dostosowuje się ofertę miasta. Największą zaletą Kielc jest wielkość miasta i dostępność do zieleni w jego otoczeniu.

Wada słabo płatna praca, notoryczne łamanie płacy minimalnej przez mikroprzedsiębiorcow zwłaszcza w sektorze gastro Zaletą
jest niewątpliwie fakt że miasto jest spokojne, można w nim odpocząć tak w centrum jak i na łonie natury dookola

niedawno czytałem artykuł o Kielcach i autor napisał że Kielce przez wiele lat rozwiały sie kiepsko bo władze i urzędnicy uważają
że wiedzą wszystko najlepiej i wg mnie nic się nie zmieniło, specjalistów w wielu dziedzinach mogą władze znaleść np na
uczelniach, w zakładach pracy, wielu ludzi chętnie pomoże, ale urzędnicy powinni zrozumieć że najlepsze rozwiązania są efektem
pracy szerokiego grona ludzi a nie wymyślone przez kilku ludzi zamkniętych w czterech ścianach i często nie znających obszarów
o których decydują

Największy problem to zbyt dużo samochodów w mieście. Nie chodzi mi o za wąskie ulice i za mało parkingów, jest za dużo
samochodów w szczególności starych, kopcących dieseli. Zaletą jest to, że Kielce są ładnym miastem i wystarczy niewiele działań
aby stało się wzorem do naśladowania dla reszty polskich miast.

Problemy: zły stan powietrza, niskie zarobki, mało wsparcia ze strony miasta dla �rm, inwestorów - pracodawców, absolwenci
wyjeżdżający z Kielc po ukończeniu uczelni. Zalety: coraz więcej ofert kulturalnych, względny spokój i dobra komunikacja w



obrębie miasta, dobra oferta gastronomiczna.

Problemem nepotyzm od wielu lat stołki w spółkach miasta zajmują te same osoby, które myślą tylko o swoich posadach
(przykładem wycieczki lubawskiego i jego przydupasow za pieniądze podatników do np Chin), marnowanie pieniędzy na rzeczy
niepotrzebne kosztem mieszkańców, np. Notoryczne do�nansowania klubu Korona Kielce, a tymczasem podnoszenie kosztów
życia tłumacząc się brakiem funduszy.

Że przez 16 lat rządów Wojciecha Lubawskiego wytworzył się w Kielcach skostniały system, który zaburzył Pan Prezydent Bogdan
Wenta. lecz on tylko go zaburzył, a nie zburzył, co z resztą obiecał zrobić (audyty zewnętrzne, których nie ma do dziś). I teraz
głowa nie wie co robią ręce, ani nogi. Bez wiedzy na temat kondycji miasta i spółek mu podległych - samowolka Zieleni Miejskiej,
wybieranie dyrektorów bez konkursów, mała współpraca ze specjalistami (to w temacie budowy osiedla na Wietrzni...), brak planu
na rozwój miasta. Najgorsze jest to że wymieniać można długo. Zaś największą zaletą mieszkania w Kielcach jest region i okolica.
Krajobrazy i położenie Kielc to ich największe atuty. Zieleń, historia regionu i miasta, parki geologiczne unikatowe w skali świata to
największe zasoby miasta i powinniśmy z nich korzystać.

Jest źle zarządzane, zaleta: wszędzie blisko

Nie ma �rm które gwarantują rozwój i dobrą pensję Piękną lokalizacja miasta :)

Największy problem to wysokość pensji. W zaletą naszego miasta dużo zieleni, łatwy dojazd do innych osiedli itp.

Zbyt niskie zarobki sa problemem . Zaleta to dobra komunikacja miejska

Brak wysoko kwali�kowanej i dobrze płatnej pracy. Zbyt duża biurokracja. Moje rodzinne miasto

brakuje działań aktywizujących potencjalnych inwestorów, brakuje oferty, terenów inwestycyjnych

Brak dobrych pracodawców , małe miasto w którym nie trzeba stać w korkach i życie jest stosunkowo tańsze niż w większych
miastach

niedostosowanie infrastruktury i brak dbałości o potrzeby osób z niepełnosprawnościami atrakcyjność turystyczna miasta to
zaleta

Największym problemem są głębokie zaległości w modernizacji komunikacji miejskiej, powoli dopiero ogarniany przez nowe
władze. Problemem są chodniki pozastawiane samochodami w każdym możliwym miejscu również na rynku pod okiem kamer
straży miejskiej i władz miasta, oraz te jeżdżące nielegalnie deptakiem czy ulicami wyłączonymi z ruchu. Problemem jest stan
powietrza i zapóźnienia w likwidacji kopciuchów i walki ze smogiem. Problemem jest stan miejskiej zieleni, połacie obszarów
zielonych i drzew zniszczonych za kadencji poprzedniego niszczyciela betoniarza. Czy są jakieś zalety Kielc w porównaniu z
mieszkaniem w innym wojewódzkim mieście? Nie wiem... Jestem tu jeszcze chyba tylko przez lokalny patriotyzm i chęć poprawy
miasta aby dorównywało innym.

jest zaniedbane, marna oferta pracy miasto kompaktowe, nadal stosunkowo zielone z szerokim wachlarzem dostępnych usług

powietrze jest fatalnej jakosci, smog, zaleta-piekne krajobrazy

Zaletą jest to, że w krótkim czasie można dojechać z jedno krańca miasta na drugi - małe korki Największym problemem są niskie
zarobki w stosunku do kosztów życia - czynszów, opłat za odpady, podatków, cen u lekarzy prywatnych

W mieście Kielce największym problemem jest to, że brakuje ofert pracy dla młodych osób oraz proces suburbanizacji
(niekorzystny dla miasta - zwiększone wydatki na utrzymywanie infrastruktury), zaś największą zaletą mieszkania w mieście
Kielce jest to spokojne miasto z dostępnością do terenów zielonych (Kadzielnia, Stadion).

Brakuje spójnej polityki rozwoju miasta jako stolicy regionu na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Natomiast
największymi atutami mieszkania w Kielcach są: dobra komunikacja z innymi miejscami w kraju, szkolnictwo wyższe na dobrym
poziomie oraz znakomite walory krajobrazowe i turystyczne.



za dużo się zajmujemy polityką.

Problem: słaby rozwój gospodarczy Zaleta: miasto kompaktowe, wygodne do życia

W mieście Kielce największym problemem jest otoczenie społeczno gospodarcze, niedbałość o środowisko oraz brak
jakichkolwiek działań powstrzymujących młodych ludzi przed wyjazdem do większych miast zaś zaletą mieszkania w mieście
Kielce jest poprawna infrastruktura drogowa i względny brak korków w godzinach szczytu ponadto piękne tereny turystyczno
krajobrazowe poza miastem.

Miast jest niewyedukowane pod względem ekologii, w Kielcach w dalszym ciągu jest bardzo duży smog, czasami już
porównywalny do wyników z Krakowa, ludzie nie interesują się wymianą piecy grzewczych czy wymianą paliwa na nie, oprócz tego
ludzie zaśmiecają lasy, w lasach (np. Borków, Słopiec, Trzemosna), można spotkać wiele wysypisk śmieci, od zepsutych zabawek
dziecięcych, po resztki z budowy a nawet środki chemiczne, nikt tego nie pilnuje, na innych terenach leśnych też ma to miejsce. W
dalszym ciągu jest też proceder wypalania traw. Miasto Kielce również nie należy do najczystszych, miasto powinno postawić
więcej koszy na śmieci, żeby były one wszędzie i to rozwiązało by problem śmiecenia w Kielcach, oprócz tego ludzie są nie
wyedukowani pod względem interakcji ze zwierzętami, w Kielcach jest BARDZO mała ilość podajników na woreczki na psie
nieczystości, ludzie kradną je na potęgę, dlatego miasto nie chce ich uzupełniać, miasto nie edukuje swoich mieszkańców w tych
tematach, przeprowadzić rozmowy we wspólnotach mieszkaniowych, w szkołach, przedsiębiorstwach. Miasto Kielce nie robi
również nic z terenami zielonymi np. Dolina Silnicy, która wymaga rewitalizacji - liczne wyboje, dziury, po ulewie nie da sie tam
chodzić, ponieważ są bardzo duże kałuże przez nierówny teren, również słabe oświetlenie. To samo tyczy się Zalewu Kieleckiego
gdzie jego droga jest za wąska dla ludzi i rowerów i wymaga ona poszerzenia, tak samo zalew kielecki jest bardzo
zanieczyszczony. Miasto Kielce powinno się też zainteresować procederem nielegalnych środków odurzających, papierosów i
alkoholu wśród szkół średnich, gdzie jest taki proceder i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców np. na osiedlu Czarnów, oprócz
tego nawiązując jeszcze do szkół, powinno zainteresować się poziomem kształcenia w szkołach technikach, sprawdzić jakość
lekcji zawodowych, na które bardzo dużo osób młodych narzeka, tak samo powinno zwrócić uwagę na szkoły średnie, które nie
przyciągają za wiele młodych osób i wolą one wyjechać po za Kielce do większych miast np. Warszawa, Kraków, Poznań, ponieważ
miasto Kielce nie zapewnia takich usług szkoleniowych jak wyżej wymienione miasta. W Kielcach powinny się również znaleźć
automaty do kupowania biletów z funkcją płacenia kartą, blikiem, telefonem, tak samo jak powinny się one znaleźć w każdym
autobusie, również kadra osób sprawdzających bilety powinna zostać przeszkolona szczególnie w temacie kultury osobistej,
autobusy powinny jeździć punktualnie, nie spóźniać się a linie, które kursują najczęściej i w kierunku szkół, powinny być
przegubowe bo w godzinach porannych w autobusach takich panuje bardzo duży tłok. Na uwagę zasługuje również przebudowa
obecnych przystanków, które nie spełniają żadnej roli przystankowej, nie chronią przed słońcem, deszczem, są w ogóle ni
funkcjonalne. Oprócz tego miasto powinno wszcząć rozmowy z �rmą oferującą skutery i hulajnogi elektryczne lub zainteresować
się tym tematem, ponieważ zakres jazdy hulajnog i skuterów jest bardzo niski, nie dojedzie się nimi wszędzie a jest to bardzo
fajna opcja transportu. Z miasta Kielce również nie dojedzie się do wielu innych miast gdy nie ma się swojego samochodu, w tym
celu trzeba z Kielc udać się do Krakowa, gdzie już dojedziemy wszędzie. Z Kielc nie dojedziemy nad wszystkie miasta nad morskie
czy górskie, tak samo miasto powinno zainteresować się środkami transportu gdzie oferowane są usługi przewozu zwierząt.

Problem - smog

Nie ma pracy. Tylko w handlu. Za najniższą krajowa. A koszty życia są ogromne. Czynsz 3 osobowej rodziny przekracza już 500 zł
+ Rata kredytu + opłaty+ nauka dziecka+ i zostaje niewiele na życie. Kiedyś widziałem dużo zalet. Teraz nie widzę żadnych !
Chciałbym jak najszybciej wyprowadzić się do innego miasta

Tragicznie niski poziom oferty kulturalnej i ewidentny brak zrozumienia tego tematu przez osoby decyzyjne, ogólna akceptacja
bylejakości, przeszacowane i nietra�one inwestycje drogowe, brak pomysłu władz na samo miasto, nie sprawdzające się
eksperymenty w zakresie np. funkcjonowania urzędu, źle funkcjonująca komunikacja publiczna, źle funkcjonujące centrum miasta
- poprzez potraktowanie rewitalizacji wyłącznie jak remontu, bez rozwiązania kwestii społecznych

Brakuje pracy, która pozwalałaby godnie żyć a nie tylko wegetować (dobrze płatnej). Ciągle potrzeba znajomości. Ciągłe walki na
szczeblach "władzy" zamiast działanie dla dobra tego miasta i "granie do jednej bramki". Zaleta w stosunku do np. Warszawy, że
żyje się tutaj jak "na wsi" nie ubliżając wsi bo obecnie niejedna wieś rozkwitła i miasto może im zazdrościć.

Mentalność mieszkańców - największy problem.

to, że nikt nie myśli przyszłościowo; zbyt wiele czasu poświęcane jest na myślenie i pisanie, a nie na wdrażanie dobrych
rozwiązań. W dalszym ciągu niezbyt wiele dzieje się na rzecz uatrakcyjniania miasta, zwiększania możliwości mieszkańców w



zakresie pracy, ściągania realnych - zewnętrznych inwestorów, których środki przysłużyły by się rozwojowi nie tylko miasta, ale i
całego regionu.

ze nie ma dobrze platnych miejsc pracy dla mlodych ludzi, co zmusza ich do wyjazdu, nie ma �rm o zasiegu miedzynarodowym w
zakresie BPO i outsourcingu gdzie prace znajduje wiekszosc mlodych luzi Najwieksza zaleta jest wielkosc miasta, tereny zielone,
obiekty sportowe

Brak możliwości zmiany pracy bez układów Tereny zielone i otoczenie

Problem: brak wizji miasta i konsekwentnego rozwoju miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji
niewystarczający rozwój gospodarczy itp Zaleta: kameralne miasto, wszędzie blisko, małe korki, niższe ceny i tereny naturalne w
około

Największym problemem Kielc jest egoizm ludzki. Każdy człowiek jako mieszkaniec i każdy człowiek podejmujący ważne decyzje
uważa, że jego powinno być na wierzchu. Nie umiemy wypracowywać kompromisów i każdy problem to szarpanie w swoją stronę.
Można to zilustrować w przykładowej sytuacji "Mnie ma być wygodnie, więc kupię sobie samochód i będę nim jeździł." Bez
zastanowienia, jak samochód wpływa na miasto i innych. A mój samochód przyczyni się do problemów z parkowaniem, korkami,
zanieczyszczeniem akustycznym, wzmocni podziały społeczne i wrogość wzajemną mieszkańców. Takie zawłaszczanie jest dość
charakterystyczne dla Polaków, a władza nawet nie widzi w tym problemu, a co dopiero żeby aktywnie przeciwdziałać zjawiskom,
które niszczą wspólne dobra jak przestrzeń miejską. Największe zalety Kielc, to niewielki rozmiar, który powoduje, że wszędzie
można dostać się relatywnie szybko. To że mimo negatywnych procesów, nadal zachowało się dużo terenów zielonych, oraz
nierównomierny rozwój przestrzenny, co powoduje, że obszary zurbanizowane są wymieszane z obszarami względnie dzikimi
przyrodniczo.

…że to Kielce z całą ich „kieleckością”. Z naszych bohaterów ani Stefan Żeromski, ani Gustaw Herling-Grudziński nie lubili miasta.
Mamy za sobą trudną historię. Ks. Siarkowski negatywnie oceniał nawet urodę „gulonów” na tle reszty mieszkańców
świętokrzyskiego. Podobnie jak Polska, jako państwo, nie umiemy prowadzić atrakcyjnej narracji na swój temat i przegrywamy w
sporach historycznych. W zbiorowej świadomości przypominamy skansen i wątpliwe uroki trzeciego świata. Każdy, kto chce z
perspektywy Kielc robić karierę przez duże „K”, musi starać się zdecydowanie bardziej niż konkurenci. Pytanie drugie - nie mam
pomysł - serio. Można zauważyć, że mamy mniejsze korki niż w Warszawie. Stosunkową bliskość terenów zielonych. Ale mamy też
poczucie potwornego marazmu. Wykładowcy mówią studentom, żeby wyjeżdżali zaraz po obronie. A na pytanie własnych dzieci,
dlaczego mają tu zostać? nie znajduję logicznej odpowiedzi. Wystarczy przejrzeć tabelę średnich zarobków, czy dostęp do
wydarzeń dużego formaty. Jeśli w mieście nic się nie zmieni, zostaną w końcu tylko ci, którzy nie wiedzą, jak kupić bilet (chyba, że
komunikacja ze światem zewnętrznym całkiem padnie…). Rozumiem, że to początek drogi do zbudowania poczucia dumy. Na
razie go nie ma, albo jest na poziomie kiboli. Życzę powodzenia w tej operacji, bo pozytywnymi efektami jestem szczerze
zainteresowany!

Problemem jest centrum miasta ze zbyt dużym ruchem samochodów osobowych przez co nie jest atrakcyjne dla pieszych. Zaletą
jest natomiast wielkość miasta i możliwość poruszania się po centrum pieszo.

Największy problem - Kielce się bardzo powoli rozwijają, można powiedzieć, że są przeciwnikiem mieszkańca. Problemy w
realizacji najprostszych inwestycji, brak wsparcia ze strony miasta. Wiele inwestycji jest nieprzemyślanych, wykonanych
chaotycznie, odebranych bez odpowiedniego sprawdzenia, np. światła dla pieszych, w całym mieście funkcjonują tak, że pieszy
musi stać na światłach po wciśnięciu wyzwalacza, zamiast praktycznie od razu umożliwić przejście, jak ma to miejsce w innych
wojewódzkich miastach. Zaleta - Kielce są małe, nie ma większego problemu z korkami

W mieście Kielce największym problemem jest to, że jest bardzo zła infrastruktura drogowa, brak jest atrakcyjnych miejsc pracy
oraz że miasto się wyludnia, zaś największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest to, że nie jest to miasto wielkie zatłoczone
miasto.

Największym problemem Kielc jest wyludnianie się i starzenie społeczeństwa. Pracuję na lokalnym uniwersytecie, widzę że z roku
na rok mamy coraz mniej i coraz słabszych studentów. Lepsi absolwenci szkół średnich nie widzą dla siebie perspektyw w Kielcach
i wybierają inne miasta do studiowania, w których później zostają i zasilają kapitał społeczny. U nas niestety zostają miernoty... To
nie jest kwestia jakości szkolnictwa wyższego, które z roku na rok mamy coraz lepsze. To jest kwestia tego, że Kielce nie mają
atrakcyjnej oferty dla młodych ludzi - głównie w kwestii miejsc pracy, ulg dla własnego biznesu i jakości życia dla młodych. Wydaje
mi się, że miasto głośno mówi o polityce senioralnej z racji tego, że seniorzy są główną grupą wyborczą, o której głosy trzeba
walczyć. Rozwój ciągną młodzi ludzie, jak się ich nie przyciągnie to będziemy żyć w umieralni. Największą zaletą Kielc jest to, że
jest to miasto małe i żyje się w nim relatywnie wygodniej niż w dużych i zatłoczonych ośrodkach. Mamy też najtańsze mieszkania



spośród wszystkich większych miast w Polsce. Jeśli ma się pracę, to żyje się tu dobrze. Problemem jest właśnie brak perspektyw
atrakcyjnej pracy dla młodych i ambitnych ludzi.

Największy problem - nie przyciąga inwestorów Największa zaleta - dobra komunikacja miejska

W mieście Kielce największym problemem jest to, że brakuje atrakcyjnych miejsc pracy w sektorze prywatnym, zaś największą
zaletą mieszkania w mieście Kielce jest dobra dostępność podstawowych usług publicznych i prywatnych niezbędnych do
codziennego funkcjonowania.

Problemem może być za duże ingerowanie urzędu w swobodę mieszkańców dot. budowania stawiania różnych budynków,
ogrodzeń obiektów architektonicznych. Różne nakazy zakazy zawsze mają zły wpływ na gospodarkę, życie mieszkańców i ich
swobodę.

problem: izolacja transportowa zaleta: kameralna skala miasta atrakcyjne środowisko

W mieście Kielce największym problemem są niewielkie możliwości rozwoju zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców,
słaba oferta inwestycyjna, niskie zarobki, uboga oferta edukacyjna i kulturalna, niewielka ilość fajnych przestrzeni publicznych,
brak tra�onych decyzji inwestycyjnych miasta, brak rewitalizacji obszarów publicznych, publiczna opieka zdrowotna na niskim
poziomie zaś największą zaletą mieszkania w mieście Kielce jest atrakcyjne położenie w sercu gór świętokrzyskich, trasy piesze i
rowerowe, tereny zielone, jakość wód podziemnych, klimat średniego miasta.

wady: brakuje miejsc pracy gdzie zarobki byłyby wyższe niż najniższa krajowa, zaniedbane tereny rekreacyjne i zielone poza
strefą śródmiejską- szczególnie Dolina Silnicy, Zalew Kielecki

Brakuje dobrze płatnej, ciekawej pracy. Brakuje �rm usługowych tworzących te miejsca pracy. Problemem są też niskie lub
przeciętne płace pracowników w Kielcach, które sprawiają, że zaspokajane są tylko podstawowe potrzeby, a nie potrzeby
wyższego rzędu. Oferta edukacyjna na poziomie szkół średnich bardzo się pogorszyła, natomiast oferta szkolnictwa wyższego
poprawiła się, ale w niewystarczającym stopniu. Brakuje ładu przestrzennego w centrum i poza nim, brakuje planów
zagospodarowania przestrzennego, co uniemożliwia zatrzymanie niekorzystnych inwestycji. Nadmiernie rozrasta się
mieszkalnictwo, a za mało w Kielcach i okolicy jest nowoczesnych biur i hal produkcyjnych. Powietrze jest bardzo złej jakości. Na
dobrym poziomie są usługi zdrowotne i dostępność żłobków i przedszkoli. Jest coraz więcej miejsc do aktywnego spędzania czasu
lub możliwości korzystania z oferty kulturalnej. Komunikacja miejska działa dobrze, chociaż oznakowania są słabe. W mieście
łatwo się podróżuje, bo jest "skondensowane" i szybko pokonuje się odległości. Można też łatwo wyjechać poza miasto, na tereny
zielone. Drogi są dobre i miasto w nie inwestuje. Żyje się tu spokojniej niż w dużych miastach, natomiast ceną są przeciętne
zarobki, brak możliwości rozwoju zawodowego oraz uzyskania dobrego wykształcenia wyższego.

Załącznik 14 (odpowiedzi do pytania nr 42)
Wypowiedzi są wyświetlane chronologicznie od najnowszej do najstarszej, z uwzględnieniem najczęściej udzielanych odpowiedzi.

Lista odpowiedzi

Praca (2 odpowiedzi)

niskie zarobki (2 odpowiedzi)

Brak dobrze płatnej pracy (2 odpowiedzi)

chęć wyrwania się z tego smutnego miasta

Właściwie to prawie już się wyprowadziłam, jestem tu tylko ze względu na rodziców. To miasto jest pustynią, pod każdym
względem. Szczególnie intelektualnym. Władze z roku na rok coraz gorsze. Lubawski betonował, a Wenta w ogóle nie zna Kielc,
jedna wielka pomyłka.

janusze biznesu w spółkach miejskich brak pracy dla fachowców złodziejstwo na każdym kroku



Tragiczne warunki mieszkaniowe wrgosc ludzi brak zatrudnienia

nic się nie dzieje w mieście. brak remontów dróg, po przejściu kanalizacji w 2015 r. nie da się przejechać drogą, od 24 lat
mieszkam w Kielcach i nic na mojej ulicy nie zrobiono, tylko betonują centrum i wycinają drzewa

tutaj nie ma perspektyw,to Kleryków

Brak atrakcyjnej oferty na rynku pracy

Niski poziom ulic i okolicy zamieszkania

niska jakość życia wskazana w przekroju niniejszej ankiety.

Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa wynikającego z umów na czas określony. Brak motywacji do inwestowania w
mieszkanie w mieście, które nie zapewni możliwości spłaty kredytu na mieszkanie w jego obszarze.

W poprzednim pytaniu brakuje odpowiedzi np. "Wyprowadziłem się już z Kielc" lub "Nie mieszkam w tym mieście od..." Ja
wyprowadzilem sie do Katowic w 2013 za lepiej płatną pracą. Gdybym mógł znaleźć lepiej płatną ofertę to pewnie bym się nie
wyprowadził z Kielc bo lubię to miasto. Wydaje mi się, że wciąż panuje taka opinia, że bez znajomości pracy w muarę dobrej pracy,
nie za minumum się nie znajdzie.

Brak możliwości rozwoju.

Mozliwosci rozwoju, rozwijanie pomysłów zwiazanych z �rmą, w Warszawie jestem pewien, że moja �rma się rozwinie ze względu
na dużą ilość młodych ludzi. Mozliwosci mieszkaniowe, ceny mieszkan porownywalne do Warszawy, gdzie stolica daje wiecej
mozliwosci "zycia na poziomie". Kielce to dziura, najlepszym przykladem są przystanki, doniczki czy afera z autobusami miejskimi.
Układy, układziki aż chce się uciekać z tego miasta.

Brak dobrej pracy i perspektyw.

Tak naprawdę już teraz mieszkam w Warszawie, jednakże bardzo chętnie wróciłbym do Kielc, gdy skończę studia. Powodem
mojego wyjazdu były dwa główne wymienione już przeze mnie problemy miasta: słaby poziom uczelni wyższych, brak perspektyw
na dobrą pracę i co za tym idzie kiepskie zarobki.

Duszenie się w mieście

Brak rozwoju miasta, brak zorganizowanego i przemyślanego transportu, wykluczenie komunikacyjne z resztą kraju, brak
możliwości uzyskania godziwej płacy.

Brak pracy dla osoby z wyższym wykształceniem, obecnie zarabiam niewiele ponad najniższą krajową.

obecna władza i jej nieudolność

Brak dobrej płacy, oraz problemy mieszakniowe

Brak zatrudnienia

w Kielcach lokale i grunty są nieadekwatnie drogie do tego co proponuje gmina Kielce. 500m od granic miasta jest znacznie taniej
i bardziej przyjaźnie.

durny burmistrz

Dzielnice Kielc (m.in. świętokrzyskie, szydłówek, czarnów) to zapomniane przez władze slumsy. Władze miasta nie
zainteresowane są warunkami życia mieszkańców. Pracę w sektorze publicznym można tylko znaleźć po znajomości lub jak się



zapisze do PSL. Jak tylko znajdę dobra oferte pracy to wyjeżdżam z tego miasta.

Budowa domu. W Kielcach trudno kupić atrakcyjną działkę.

Czuję, że miasto jest degradowane. Mieszkańcy ponoszą koszty, i nic z tego nie mają. Nawet władze Kielc mieszkają poza
Kielcami. I bardziej reprezentują interesy mieszkańców gmin niż kielczan.

Dobrze płatna praca, zapewnienie lepszej przyszłości dzieci

Brak pracy w Kielcach

własny dom

Słabe zarobki w Kielcach i brak szansy na rozwój

jak wcześniej pisałem Kielce to zaścianek, jest drogo brak pracy , włodarze wyzyskują,po prostu syf

Lepsze perspektywy do życia w większym mieście dużo większy rynek pracy, gdzie można łatwo znaleźć nową pracę.

zarobki

brak mieszkań w przystępnej cenie (choćby w TBS)

Niższe podatki, opłaty, lepsze warunki życia, przyjaźniejsza administracja, mniejsza biurokracja.

Rozważam zmianę miejsca zamieszkania ze względu na większe możliwości rozwoju zawodowego.

Niskie zarobki w Kielcach

warunki zatrudnienia i ceny mieszkań

Cisza i spokój

Zbyt małe zarobki oraz brak możliwości rozwoju.

Brak możliwości rozwoju. Miasto nie wspiera przedsiębiorców nie ułatwia im się ze sobą komunikować. Miasto powinno
propagować otwartość na różne kultury nie tylko wydarzeniami sportowymi. Powinno uczyć młodych ludzi otwartości...

Praca. Pomimo wyzszych kosztow mieszkania placa jest adekwatnie wyzsza

Brak perspektyw w moim mieście

Brak atrakcyjnych miejs i ofert pracy powyżej najniższej krajowej .

Brak szans na atrakcyjna pracę i godne życie, gdzie bez znajomości i układów nie ma mozliwości jakiejkolwiek pracy czy w
urzędzie czy w szkolnictwie.

Niskie pensje.

słabe zarobki, zmiana pracy

Słabe zarobki, słabe oferty pracy, bez znajomości dobrej pracy tutaj nie uraczysz



SZUKAM DOBREJ I ATRAKCYJNEJ PRACY

Posiadanie nieruchomości pod budowę domu, działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie natury. Będzie to miejsce w mniejszej
odległości od miejsca pracy współmałżonka.

życie bliżej natury. W czasie gdy miasto nie daje mi możliwości zarabiania na wysokim poziomie- wole żyć biednie w czystym
powietrzu i bliżej natury niż biednie w centrum miasta które ma niedużą ofertę kulturalną i rekreacyjną i bardzo złą jakość
powietrza a jakość zieleni jest poniżej krytyki (mimo, że doceniam zmiany które nastąpiły w tym zakresie w ostatnich latach)

Podjęcie kolejnych studiów.

NAjniższa krajowa, brak jakichkolwiek szans rozwoju zawodowego czy wyższych płac. To co Kielce oferują jako praca to kpina i
żenada

brak możiwości funkcjonowania i rozwoju to miasto "umiera"

ciekawosc swiata, znudzenie/zmęczenie tym miastem, brak mozliwosci rozwoju, ceny nieruchomosci sa niedostosowane do rynku
pracy.

brak możliwości rozwoju zawodowego w Kielcach

Nie ma tutaj godziwego wynagrodzenia. Zarabiam za mało (mimo, że wykonuję pracę zawodową związaną z moim kilkuletnim
kształceniem na studiach i powiązanym z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym), by kupić tu mieszkanie i założyć rodzinę.

potrzeba ucieczki z miasta

Poszukiwanie lepiej płatnej pracy i dającej szansę rozwoju.

Za niskie zarobki, nie ma perspektyw na zmianę. W Kielcach sukcesem jest praca na umowę o pracę za najniższą krajową. A ceny
mieszkań są nieadekwatne do możliwości.

Nie widzę w Kielcach dla siebie perspektyw. Rynek pracy jest bardzo nieatrakcyjny, zarówno płace jak i wszechobecni "janusze
biznesu", to tu to tam starający się omijać podatki. Brak jest właściwej kultury pracy. Poza tym boli mnie niedobór dostępnej
kultury, dla wszystkich, tak aby jednoczyła ona mieszkańców, bo obecnie nie zauważam żadnych przejawów współpracy
sąsiedzkiej, lokalnych inicjatyw, kooperacji czy ogółem społecznego zaangażowania i energii. Zdecydowanie nie chcę mieszkać w
mieście o tak złej jakości powietrza i tak słabej świadomości ludzi na temat właściwego użytkowania pieców, spalania i segregacji
odpadów itp. Odczuwam też niedostateczną dbałość o przestrzeń miejską. Kielce są oszpecone reklamami, ale też absurdalnymi
decyzjami dotyczącymi pozwoleń za zabudowę (przykład szkaradnego budynku Bodzio Meble, który nie pasuje do otoczenia).
Brak jest spójnego pomysłu, wizji jak ma wyglądać miasto, przez co przypomina ono bardzo często patchwork.

Kwestie zarobków i pracy zawodowej.

Brak perspektyw

Bardziej atrakcyjna praca

Budowa domu

Większy dostęp do terenów zielonych i gór świętokrzyskich.

Smog Wysokie ceny nieruchomości

Brak możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy, mówiąc dobrze mam na myśli powyżej 5 tysięcy netto

ZBYT GŁOŚNO, SĄSIEDZI PALĄ W PIECACH WĘGLOWYCH, OBOK MOJEGO BLOKU JEST NIEUPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ,



ZALEGAJĄ ŚMIECI,NIKOMU TO NIE PRZESZKADZA.

potencjalni klienci

Drogie mieszkania. Niekorzystna atmosfera pracy - mobing

Trujące środowisko - powietrze. Brak możliwości rozwoju, niskie zarobki.

Głownie to brak odpowiadajacej mi pracy, jeśli chodzi o wykształcenie oraz płacę. Niestety nie mogę znaleźć w Kielcach �rmy
która pozwoliłaby mi doszkolić się w zakresie w którym chcę pracować.

Poziom życia

Podjęcie pracy oraz studiów wyższych.

Zakup mieszkania na granicy Kielc z gminy ościennej, spowodowany dużo niższą ceną.

Finansowy.

Samodzielne życie

Zmiana miejsca pracy

Poszukiwanie lepszej pracy

Braki i niemoc w systemie zmian zniechęca. Dużo ludzi na stanowiskach ale z małą empatią do potrzeb mieszkańca,
nieruchliwych, pełna stagnacja i niechęć do proponowanych, nawet małych zmian. Okopani na stołkach, mówią wprost - nie było
więc i nie musi być...

Brak dobrych miejsc pracy, dzięki którym mógłbym rozwijać się wewnętrznie i zawodowo. Kolejnym powodem, może głupim jest
roszczeniowa postawa młodych kieleckich kobiet, które szukają księcia z bajki. Ogólnie też bardzo mało jest kobiet w naszym
mieście.

Budowa domu.

budowa domu bo dostałem działke pod Kielcami

Brak pracy, niskie zarobki.

Brak perspektyw zawodowych

Zamieszkanie w mieście, gdzie mieszkają moje dorosłe dzieci (Kraków)

Brak tolerancji

Brak satysfakcjonującej pracy

W Kielcach jest ciężko żyć

Perspektywa ciekawszej pracy i wyższych zarobków, większą i lepsza oferta kulturalna

Ślub

Wysokość wynagrodzenia w innych miastach.



wysokie ceny mieszkań

Brak miejsc pracy w Kielcach

Brak pracy w zawodzie.

brak atrakcyjnego zatrudnienia, względy rodzinne

Brak dobrej pracy i możliwości rozwoju. Zaściankowość, układy.

Ciasnota, ludzie mieszkający obok z którymi trudno dojść do porozumienia. Hałas.

Im jestem starszy tym mocniej zauważam że ja nie pasuję do tego miasta/kraju

W Kielcach nie dostanę dobrej pracy.

Brak możliwości pozyskania dobrze płatnej pracy

W tym momencie pracuję w innym mieście a mieszkam w Kielcach. Bardzo niskie pensje dla specjalistów w niemalże każdej
branży.

Lepsza praca

marazm i niodczuwalna dynamika rozwoju

Zmiana warunków pracy na korzystniejsze.

Brak pracy za godziwa płacę która pozwoliła by żyć w Kielcach godnie. Rozwinął się w Kielcach jedynie handel za najniższą
krajowa. Oststnio w MUP widziałem ogłoszenie o pracę - samodzielna księgowa - wynagrodzenie 2600 brutto. To jakieś 1900 zł do
ręki. To jest kpina z ludzi. Próbowałem dostać też pieniądze na doposażenie stanowiska pracy u pracodawcy który chciał mnie
zatrudnić. Ale nie jestem kobietą, nie mam 50+ i nie jestem osobą dlugotrwale bezrobotna. Wsparcie jest kierowane do osób
które nie chcą pracować

Brak możliwości rozwoju. Praca bez odpowiedniej płacy.

Brak perspektyw na lepszą prace

Ucieczka od zgiełku.

W ościennych gminach można kupić działkę w korzystniejszej cenie i już uzbrojoną. W Kielcach jest mnóstwo pięknych działek ale
drogi i sieci sanitarne ujęte w MPZP powstaną zapewne najwcześniej za 10 lat.

Brak atrakcyjnych, dobrze płatnych miejsc pracy dla specjalistów.


