Strategia Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

WYNIKI ANKIETY: KIERUNKI ROZWOJU
107 zwróconych ankiet

Pytanie: 1. Proszę wymienić najważniejsze inwestycje, które powinny zostać
zrealizowane w Mieście Garwolin w najbliższych 7 latach
Otrzymano w sumie 87 wskazania/inwestycje
Poniżej zamieszczono wszystkie pogrupowane tematycznie odpowiedzi które otrzymano w
ankietach
INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA
1. Remont dróg i chodników
2. Inwestycje drogowe, które zmniejszą ruch samochodowy w centrum miasta
3. Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Stacyjna, Cmentarna i Jana Pawła II oraz na
Sienkiewicza, budowa dróg na nowych osiedlach
4. Wschodnia obwodnica
5. Modernizacja dróg, poprawa chodników przede wszystkim przy Al. Legionów i ul.
Lubelskiej, budowa chodnika wzdłuż ul. Lubelskiej do Sulbin
6. Modernizacja drogi na trasie Warszawa-Garwolin-Lublin oraz remont ulic osiedlowych
7. Budowa dróg, poprawa istniejących
8. 2 obwodnica od strony wschodniej, więcej parkingów
9. PKS-y
10. Stacja PKP bliżej centrum miasta. Pociągi dalekobieżne w Garwolinie.
11. Modernizacja stacji kolejowej "Garwolin" w Woli Rębkowskiej (powinny tam się
zatrzymywać pociągi pospieszne)
12. Komunikacja miejska, miejsko - podmiejska
13. Łatwiejsza komunikacja stacja kolejowa-miasto

ŁAD PRZESTRZENNY i ESTETYKA PRESTRZENI PUBLICZNEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pełne zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta(Zarzecze, Starorzecze
rzeki Wilgi)
Rewitalizacja i remonty parków, odświeżenie zieleni miejskiej i terenów zielonych
Pomniki w parkach
Stwarzanie miejsc służących rekreacji
Stworzenie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci
Kładka nad rzeką Wilgą w rejonie basenu
Rewitalizacja targowiska,
Modernizacja amfiteatru - obecnie jest ruiną i do tego ma za małą scenę.
Miejsca osiedlowe dla wypoczynku, infrastruktura na nowo powstających osiedlach
Rozwój pod względem sportu oraz rozrywki czyli nowe miejsca w których młodzi mogli
przebywać
Remont skweru w centrum miasta - z nowoczesną fontanną i deptakiem,
zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Wyłączenie centrum dookoła terenu parku z możliwości jazdy pojazdów
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ZACHOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO/ POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
1.
2.
3.
4.

Budowa zbiornika retencyjnego, przeciwpowodziowego
Wytyczenie ścieżek rowerowych i historycznych na terenie miasta
Ścieżki rowerowe z prawdziwego zdarzenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego

INFRASTRUKTURA SPORTOWA
1.
2.
3.
4.
5.

Lodowisko
Street workout park obok basenu
Duża hala sportowa,
Budowa ścianki wspinaczkowej
Skate park do jazdy na rolkach, deskorolkach - pozwoli efektywnie spędzić czas
młodym ludziom
6. Modernizacja obiektów sportowych
7. Również miasteczko rowerowe do nauki przepisów na kartę rowerową

GOSPODARKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprzedaż działek w GSAG.
Likwidacja bezrobocia
Przyciągnięcie inwestorów
Strefa aktywności gospodarczej
Nowe miejsce pracy
Zabudowa Firmami Strefy Aktywności Gospodarczej
Zapewnienie większej ilości miejsc prac

INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA
1.
2.
3.
4.

Budowa żłobka miejskiego,
Rozbudowa przedszkola Nr 1
Powiększenie przedszkola nr 2
Edukacja wyższa - w Garwolinie powinien powstać zamiejscowy wydział któregoś z
pobliskich uniwersytetów (UMCS, UW),

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA
1.

Sieć kanalizacyjna

BEZPIECZEŃSTWO
1.

Budowa monitoringu

POZOSTAŁE
1. Stworzenie dużego centrum handlowego
2. Pozyskiwanie funduszy
3. Możliwość spożywania niskoprocentowych alkoholi w mieście
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4. Zwiększenie środków lub znalezienie sponsora strategicznego dla piłkarzy GKS Wilga
Garwolin
5. Uzbrojenie działek budowlanych co przyciągnie prywatne inwestycje
6. Przyłączenie ościennych wsi w granice miasta i budowa infrastruktury w nich,
7. Informatyzacja urzędów i placówek oświaty i zdrowia.

2. Jakie powinny być Pana/Pani zdaniem główne kierunki rozwoju Miasta?
Może Pan/Pani zaznaczyć maksimum trzy odpowiedzi
Otrzymano 291 wskazań

Jakie powinny być Pana/Pani zdaniem główne kierunki rozwoju Miasta?
51

modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej na rzecz poprawy jakości życia …

40

poprawa estetyki i ładu przestrzennego na terenie miasta

37

zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez poprawę konkurencyjności inwestycyjnej

36

rozwój infrastruktury służącej turystyce i rekreacji

34

aktywizacja zawodowa i poprawa mobilności zawodowej mieszkańców

23

rozwój działalności innowacyjnej

wzmocnienie aktywności obywatelskiej

16

zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego

16
15

modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej

14

zachowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego

9

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta
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3. Proszę wymienić czynniki (problemy) najbardziej utrudniające rozwój Miasta
Otrzymano 82 wskazania
Poniżej zamieszczono wszystkie pogrupowane tematycznie odpowiedzi

BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH
1. Braki budżetowe
2. Wzrost zadań dla samorządów a zarazem brak wystarczających funduszy z zewnątrz na
ich realizację
3. Zadłużenie
4. Brak finansów własnych i unijnych
5. Zadłużenie na budowę "Garwolanki"
6. Brak funduszy oraz niekompetencja Rady Miasta
7. Spłata kredytów
8. Niski budżet
9. Brak środków na ich realizacje

KOMUNIKACJA i INFRASTRUKTURA DROGOWA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Ruch samochodowy w centrum miasta i na ulicach niedostosowanych dla dużej liczby
samochodów poruszających się po nich
Słabe skomunikowanie miasta z otoczeniem
Chaos komunikacyjny
Brak PKP blisko PKS-u, a przystanek bus jeszcze w innym miejscu
Brak komunikacji miejskiej
Brak dobrej komunikacji z wielkimi miastami, np. Warszawa, Lublin
Uboga infrastruktura parkingowa
Odizolowanie od Warszawy, mieszkańcy zdani są na własne auta - ryzyko wypadków, musi
być skutecznie polaczenie PKP z W-wa i Lublinem. Nie z Pilawy, tylko z Rebkowa (trzeba
zmienić nazwę na Garwolin)
Brak infrastruktury drogowej oraz brak sieci gazowej
Przez centrum miasta powinna iść dwupasmówka bo korki co dzień
Transport publiczny, stan dróg,
Nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne winno uwzględniać garaże podziemne i
ulice dostosowane do liczby samochodów zbliżającej się do coraz mniejszej liczby
mieszkańców

BEZROBCIE - BRAK ATRAKCYJNYCH MIEJSC PRACY
1. Brak nowych miejsc pracy
2. Wysoki poziom bezrobocia
3. Ludzie po studiach nie mają po co wracać do Garwolina, przez co rozwój miasta jest
zahamowany
4. Brak atrakcyjnych ofert pracy dla ludzi z wyższym wykształceniem, którzy, z konieczności,
uciekają do Warszawy, bądź Lublina
5. Młodzi wyjeżdżają bo po szkole nie ma tu pracy
6. Mało lukratywnych miejsc pracy

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ MIEJSKĄ - BRAK ZAUFANIA SPOŁECZNEGO DO
WŁADZY
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brak jednokierunkowych decyzji dotyczących inwestycji, rozdrabnianie się na remonty i
budowy małych inwestycji zamiast stworzenia jednej - np. place zabaw na osiedlach
zamiast wybudowanie dużego, nowoczesnego placu zabaw na miarę XXI wieku
Wszędzie trzeba na sile udowadniać ze jakiś pomysł ma sens. Wsparcie dostają Ci co
zawsze, nie docenia się pojedynczych ludzi działających w mieście. Widać jak miasto się
nie interesuje tym co chcą zdziałać mieszkańcy. Budżet na inicjatywy mieszkańców jest za
mały
Biurokracja
Brak poparcia władzy samorządowej dla organizacji społecznych oraz ignorowanie
głosów zwykłych mieszkańców miasta
Podejmowanie niewłaściwych decyzji przez rządzących, zły kierunek inwestycyjny.
Złe zarządzanie finansowe inwestycjami
Nietrafione lub przeszacowane inwestycje, które się nie zwracają lub nie mają racji bytu
np. zbiornik retencyjny.
Brak określenie kierunku działania w celu rozwoju miasta przez władze miasta.
Znajomości, osoby niekompetentne na ważnych stanowiskach kierowniczych
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ATRAKCYJNOŚC INWESTYCYJNA
1.
2.
3.
4.

Brak zewnętrznych inwestorów, firm produkcyjnych
Brak konkurencji dla jedynego dużego zakładu pracy w mieście
Niechęć inwestorów
Brak nowych zakładów pracy, inwestycji

NISKI KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Starzenie się społeczeństwa
Zacofanie i małomiasteczkowość,
Ludzie
Problemy społeczne
Zbyt mały potencjał ludzki
Mała aktywność mieszkańców
Migracja młodych ludzi do Warszawy

DOSTĘPNOŚĆ DO FUNDUSZY UNIJNYCH
1.

Nie umiejętność organów miejskich w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków
zewnętrznych
2. Słabe pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój naszej miejscowości
3. Słabe pozyskiwanie funduszy unijnych

SŁABA PROMOCJA MIASTA
1. Słaba promocja miasta
2. Mała aktywność powiązana z reklamą i promocją miasta ponad regionem

POZOSTAŁE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mała przestrzeń
Bliskość Warszawy
Brak współpracy z młodymi 16-18 lat na rynku pracy
Może miasto może ludziom przyznawać tanie kredyty na poprawę estetyki fasad. Są
potworne kolory w mieście
Zbyt mało mieszań komunalnych
Niskie zarobki mieszkańców
Brak partnerstwa prywatnego
Brak miejsc w przedszkolach
Czynniki zewnętrzne

4. Dla zapewnienia rozwoju Miasta Pana/Pani zdaniem niezbędny jest szybki postęp w
dziedzinie (proszę zakreślić max. pięć punktów):
Otrzymano 469 wskazań
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Dla zapewnienia rozwoju Miasta Pana/Pani zdaniem niezbędny jest szybki
postęp w dziedzinie:
budowy i modernizacji dróg i ulic
przyrostu małych i średnich firm
rozwoju innowacyjnej gospodarki
promocji miasta Garwolin
poprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście
zwiększenia obszaru rekreacji i wypoczynku
wykorzystania alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii
ochrony i profilaktyki zdrowia
zwiększenia liczby mieszkań w zasobach miejskich
przygotowania terenu pod prowadzenie działalności gospodarczej
aktywizacji i zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców
kultury fizycznej i poprawy aktywności mieszkańców
rozbudowy sieci kanalizacyjnej
stworzenia centrum logistycznego na terenie miasta
turystyki
rozwoju oświaty
wsparcia organizacji pozarządowych
zorganizowanie opieki dla seniorów
gazyfikacji
inwestycji, promocji oraz dbałości o zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego
zwodociągowania miasta
Inne
przetwórstwa rolno-spożywczego
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5. Które dziedziny Pani/Pana zdanie powinny być szczególne wspierane przez samorząd
miasta (proszę o podanie max. pięciu odpowiedzi)
Otrzymano 458 wskazań

Które dziedziny Pani/Pana zdanie powinny być szczególne wspierane przez
samorząd miasta?
50

bezpieczeństwo publiczne
budowa infrastruktury drogowej
ochrona zdrowia i profilaktyka
sport, turystyka i rekreacja
wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw
edukacja i oświata
przygotowanie terenów inwestycyjnych
opieka przedszkolna
czystość ulic
poprawa warunków mieszkaniowych w mieście
promocja miasta
działalność instytucji kultury
wspieranie dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta
wsparcie organizacji pozarządowych
Inne
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