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1. PRZEDMIOT KONSULTACJI, CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL  

I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Konsultacje społeczne dotyczyły zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze 

terenu Szlakowiska. Szlakowisko położone jest na wschód od Parku Miejskiego, gdzie 

wylewano gorącą szlakę wielkopiecową dowożoną kolejką przemysłową, która po 

zastygnięciu utworzyła imponującą sztuczną skałę. Powstała hałda to efekt pracy wielu 

pokoleń, a od momentu zamknięcia zakładu hutniczego w latach 60. XX w. zarosła zielenią 

i wtopiła się w parkowy krajobraz tej części miasta. Obecnie teren jest porządkowany, 

a znajdująca się tu hałda została odpowiednio wyeksponowana. 

1.2. Cel konsultacji 

Głównym celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji 

dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze terenu Szlakowiska. 

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Starachowice z dnia 27 czerwca 2017 r. nr 290/2017 od dnia 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 

2017 r. do godz. 15:00.  

Proces zasięgania opinii, zbierania uwag i propozycji przeprowadzono w sposób 

umożliwiający szerokie zaangażowanie się społeczności lokalnej, przyjęto następujące formy:  

a) 14 lipca na Placu przy Szlakowisku zorganizowany został wywiad z mieszkańcami, który 

rozpoczął się o godz. 19:00. 

b) W dniach od 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r., w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach zbierano uwagi ustne. 

c) Przez cały czas trwania konsultacji, czyli od dnia 4 lipca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r. 

do godz. 15.00 zbierano uwagi, propozycje i opinie w postaci papierowej i elektronicznej, 

za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny był 

dostępny na stronie internetowej Gminy – www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz 
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na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń 

/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Szlakowisko. Formularz dostępny był ponadto 

w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim 

w Starachowicach.  

 

2. INFORMOWANIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach: www.starachowice.eu, stronie 

www.rewitalizacja.starachowice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca, a także na profilu FB 

@starachowiceODnowa.  

 

3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

3.1. Wywiad z mieszkańcami 

Wywiad z mieszkańcami przeprowadzony został 14 lipca 2017 r. w godzinach od 19:00 do 

20:30 na Placu Szlakowiska. W wywiadzie uczestniczyło 11 osób. Uczestnikom wywiadu 

zostały zadane dwa pytania:  

 

1) Co sądzi Pan/Pani o dotychczasowych zmianach na obszarze terenu Szlakowiska? 

2) Co można jeszcze zrobić na obszarze Szlakowiska? 
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Uczestnicy konsultacji w trakcie trwania wywiadu wyrażali swoje opinie, uwagi i propozycje 

w odniesieniu do możliwości zagospodarowania tego obszaru.  Na pytania odpowiedziało 11 

osób, z czego 10 osób wyraziło pozytywne zdanie na temat przeprowadzanych zmian, 

zwracając uwagę na poprawę estetyki terenu poprzez posprzątanie śmieci, wykoszenie traw  

i wycięcie samosiejek. Na tych osobach wrażenie także zrobiło wyeksponowanie hałdy, która 

w nocy jest podświetlona. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na nowe ławki  

i kosze na śmieci. Tylko jedna osoba była niezadowolona z przeprowadzonych zmian nie 

podając konkretnych argumentów.  

 

W drugim pytaniu zgłoszone zostały następujące propozycje: 

LP 
TREŚĆ PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW OBSZARU SZLAKOWISKA 
STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA 

1. 
Likwidacja budki za sceną, przebudowa 

sceny, za mało ławeczek. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

Rozpoczęły się już prace nad 

zdemontowaniem sceny oraz zainstalowane 

zostaną nowe miejsca siedzące. 

2. 

Więcej imprez, toi-toi, budki 

gastronomiczne w formie samochodów  

(w okresie letnim), oświetlenie, ławeczki 

ustawione w formie amfiteatru na 

zboczach. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

Poczyniono już pierwsze inicjatywy –  

w lecie zorganizowano kino letnie.  

Po uregulowaniu wszystkich spraw 

własnościowych terenu zostaną 

organizowane inne imprezy i wydarzenia. 

3. 
Siłownia plenerowa, więcej ławeczek  

i koszy. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

4. 

Monitoring góry gdzie powstały ławeczki 

zrobiło się tam niebezpiecznie, więcej 

pijaństwa. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

5. 
Ławeczki w formie amfiteatru, przebudowa 

sceny, miejsca parkingowe. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

6. 
Uporządkowanie góry, ścieżki, oświetlenie, 

ławeczki w formie amfiteatru. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 
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7. 
Przebudowa sceny, wyburzenie budynku za 

sceną. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

8. Monitoring, plac zabaw. 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

9. 

Zła organizacja imprez „impreza tylko dla 

imprezy”, nie dla ludzi, brak 

zainteresowania widownią, złe nagłośnienie 

imprezy, niejednokrotnie jest za głośno. Jest 

ogólnie bałagan. 

Kino letnie zostało zorganizowane dla 

mieszkańców Starachowic i okolic. Inicjatywa 

jest cykliczna i cieszy się dużą popularnością 

wśród mieszkańców.  

W miarę możliwości finansowych poprawione 

zostanie nagłośnienie. 

10. 
Miejsca parkingowe, więcej małej 

architektury, więcej imprez. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

11. 
Koniecznie monitoring góry, mogłaby 

powstać ścianka wspinaczkowa. 

Propozycja zainstalowania monitoringu 

zostanie wzięta pod uwagę w miarę 

dostępności środków finansowych. 

Powstanie ścianki wspinaczkowej na hałdzie 

jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. 

 

3.2. Zbieranie uwag ustnych 

Uwagi w formie ustnej można było składać w dniach 4 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r.  

w godzinach 10:00 – 15:00 w pokoju nr 219 w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.  

Łącznie swoje uwagi w takiej formie złożyło 10 osób. Dodatkowo 3 osoby złożyło swoje 

uwagi poprzez rozmowę telefoniczną ze względu na brak możliwości przyjścia do Urzędu. Te 

uwagi również zostały przyjęte. Podczas rozmów uczestnikom wywiadu zostały zadane także 

dwa pytania:  

 

1) Co sądzi Pan/Pani o dotychczasowych zmianach na obszarze terenu Szlakowiska? 

2) Co można jeszcze zrobić na obszarze Szlakowiska? 

 

Dodatkowo mieszkańcy dzielili się swoimi doświadczeniami i historią tego obszaru. Na 

pierwsze pytanie wszystkie osoby odpowiedziało pozytywnie.  Mieszkańcy zwracali uwagę na 

zdecydowaną poprawę estetyki terenu poprzez posprzątanie śmieci, wykoszenie traw  
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i wycięcie samosiejek. Na tych osobach wrażenie także zrobiło wyeksponowanie hałdy, która 

w nocy jest podświetlona i widoczna z oddali. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na nowe ławki  

i kosze na śmieci. Większość osób wyraziła zdecydowaną potrzebę zainstalowania 

monitoringu miejskiego, aby odstraszyć wandali i osoby spożywające alkohol w miejscu 

publicznym. W drugim pytaniu zgłoszone zostały następujące propozycje: 

LP 
TREŚĆ PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW OBSZARU SZLAKOWISKA 
STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA 

1. Założenie monitoringu miejskiego (9 osób) 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

2. 
Miejsca do grillowania i spędzania wspólnie 

czasu 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

3. Więcej ławek i koszy na śmieci. (8 osób) Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

4. 
Więcej imprez tak jak było dawniej na 

amfiteatrze. 

W planach jest organizacja różnych imprez 

na terenie Szlakowiska. 

5. 
Wyburzenie tej wstrętnej budy i stalowego 

paskudztwa zwanego sceną! 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

6. 

Ja mam propozycję aby na hałdzie 

zorganizować ściankę wspinaczkową  

i tyrolkę z góry na dół. Może skoki na 

bungee z jakiejś platformy? 

Powstanie ścianki wspinaczkowej na hałdzie 

jest niemożliwe ze względów 

bezpieczeństwa. 

7. Więcej miejsc dla dzieci – place zabaw 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

8. Siłownia plenerowa Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

9. 

Historycznie Szlakowisko związane jest  

z Wielkim Piecem, może warto byłoby to 

uwypuklić – jakiś pomnik? Ścieżka 

edukacyjna?  

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

10. 
Usunięcie sceny, która zagraża 

bezpieczeństwu! 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 
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11. 

Wspaniały widok na hałdę, szczególnie 

nocą, naprawdę wielki szacunek za tą 

robotę – z czasem można by stworzyć tam 

iluminację kolorową. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

12. 

Postuluję żeby organizować więcej imprez 

tak aby to miejsce odżyło, kino plenerowe 

jest dobrym pomysłem, ale trzeba więcej! 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

13. 
Poproszę więcej festynów. Takich jak 

dawniej. 

W planach jest organizacja różnych imprez 

na terenie Szlakowiska. 

14. 

Jestem pod dużym wrażeniem pracy 

Prezydenta na Szlakowisku. Jeżeli nie 

można na razie objąć tego terenu 

monitoringiem to proszę uczulić Straż 

Miejską, aby się częściej interesowała, 

szczególnie wieczorami. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

15. Przydałoby się więcej parkingów. 

Propozycja zainstalowania monitoringu 

zostanie wzięta pod uwagę w miarę 

dostępności środków finansowych. 
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4. FORMULARZ KONSULTACYJNY  
 

W trakcie konsultacji społecznych udostępniony został formularz, za pomocą którego 

mieszkańcy mieli dodatkową możliwość składania swoich propozycji uwag i pomysłów. 

Przyjęto, że uzupełnieniem formularza w wersji elektronicznej będzie wersja papierowa 

dostępna w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Do 4 sierpnia 

zebrane zostały 19 wypełnione formularze, których treść zawarta jest w poniższym 

zestawieniu. 
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LP TREŚĆ UWAGI/PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH POPRZEZ FORMULARZ UWAG. STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA 

1. 

Jestem mieszkanką Starachowic „Osiedle Szlakowisko” 1) Chciałabym oby 

wreszcie powstała siłownia plenerowa, na która czekamy już 3 lata. 2) 

Zrobić porządek ze stertami śmieci. 3) Zrobić ładną scenę. 4) Aby powstały 

schody wejściowe z dołu od Vity do punktu górnego (A.K. Policja), żeby 

można po ludzku przejść. 5) Przydałaby się jakaś atrakcja np. (kolejka, park 

linowy) dla dzieci, aby było i dla dzieci i dla seniorów. Ładne miejsce 

powinno być dobrze zagospodarowane. 

1) Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 2) Propozycja 

zostanie wzięta pod uwagę. 3) Propozycja zostanie wzięta 

pod uwagę w miarę dostępności środków finansowych oraz 

po uregulowaniu kwestii własnościowych terenu. Stara wiata, 

która zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców została już 

zdemontowana 4) Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych 5) Propozycja 

zostanie wzięta pod uwagę w miarę dostępności środków 

finansowych. 

2. 

Rzeczą niezrozumiałą jest opóźnianie przez p. Prezydenta Materka 
wykonanie siłowni plenerowej i przejścia dla pieszych do niej Na 
Szlakowisku. Czekamy na wyjaśnienie. Mieszkańcom osiedla zależy aby 
zmienić wizerunek sceny plenerowej na placu Na Szlakowisku. Wyciąć 
chaszcze i wykonać schodki w górę od sceny chociaż o szerokości 1m z 
dwoma ławkami jest to ciąg wizerunkowy hałdy szlaki i ułatwienie dla 
przechodniów w kontakcie z górną częścią osiedla. Ponadto mile widziane 
byłoby wykonanie zjeżdżalni linowej dla dzieci. Jest to wniosek 
konsultowany z mieszkańcami osiedla Na Szlakowisku. 

1) Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. Termin realizacji 

inwestycji jest uzależniony od wielu czynników niezależnych 

od Prezydenta Miasta, a  w szczególności procedur 

administracyjnych, tak aby zamontowanie siłowni plenerowej 

odbyło się w granicach obowiązującego prawa. 2) Scena 

plenerowa została zdemontowana, a postawienie nowej 

sceny będzie uwarunkowane dostępnością środków 

finansowych 3) Uporządkowano już teren, wycięto 

niepotrzebne chaszcze/samosiejki. 4) Wykonanie schodów 

będzie uwarunkowane dostępnością środków finansowych. 

5) Zjeżdżalnia linowa dla dzieci jest ciekawym pomysłem, 

jednakże jest uwarunkowana możliwościami finansowymi 

Gminy oraz kwestiami bezpieczeństwa. 
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3. 

Chcę wiedzieć czy ta rozmowa o zagospodarowaniu Szlakowiska nie jest 

przysłowiową „musztardą po obiedzie”. Z internetu wiem, że miasto 

Starachowice złożyło duży projekt rewitalizacji (ubiegając się o środki z UE) 

w ramach którego próżno szukać rewitalizacji Szlakowiska, chyba że 

rewitalizacja Szlakowiska zawarta jest w tzw. II etapie Parku Miejskiego. 

Niech prezydent odkryje karty w sprawie Szlakowiska, bo na razie jest 

mydlenie oczu, a pytania mieszkańców o rewitalizację Szlakowiska mogą 

być nieaktualne!   

Złożenie przez miasto projektu na rewitalizację do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2016-2025 nie wyklucza 

przeprowadzania prac nad zagospodarowaniem Szlakowiska 

oraz nie stoi z sprzeczności z finansowaniu tych prac ze 

środków własnych Gminy oraz innych funduszy 

zewnętrznych. Pierwsze prace od pewnego czasu są już 

prowadzone w tym m.in. ekspozycja hałdy Szlakowiska wraz  

z oświetleniem (projekt zgodny z Gminnym Programem 

Rewitalizacji na lata 2016-2025), uporządkowanie terenu 

(wycięcie samosiejek, regularne sprzątanie terenu), 

zamontowanie koszy na śmiecie, ławek, elementów małej 

architektury, zdemontowana została także scena zagrażająca 

bezpieczeństwu mieszkańców. W najbliższym czasie zostanie 

również zainstalowana siłownia plenerowa. Dalsze prace na 

Szlakowisku mogą również być dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych po uregulowaniu kwestii własności terenu 

(część działki nie należy do Gminy) oraz po ogłoszeniu 

kolejnych konkursów w ramach RPO i innych funduszy 

zewnętrznych. 

4. 

Zerwanie asfaltu na płycie Szlakowiska , w to miejsce wykonanie ciągów 

pieszych alejek spacerowych w środku budowa fontanny w krajobrazie 

dziedzictwa poprzemysłowego. Nasadzenie zieleni, kwiatów ozdobnych, 

klombów, wykonania przejścia z górnej części Szlakowiska do przychodni 

Vita. Szlakowisko powinno być miejscem żywym a nie pustynią jak jest 

Propozycje zostaną wzięte pod uwagę w miarę dostępności 

środków finansowych oraz po uregulowaniu kwestii 

własności na całym obszarze Szlakowiska. 
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obecnie. Poza tym należy rozbudować oświetlenia o oświetlenie parkowe 

(stylizowane lampy). 

5. 

Realizacja mojego autorskiego projektu „Szlakowisko- przyjazna  

i funkcjonalna przestrzeń agory miejskiej" złożonego w dniu 29.10.2016r 

do urzędu miejskiego w Starachowicach w ramach karty przedsięwzięcia 

GPR w załączeniu do niniejszego formularza). Do niniejszego projektu 

uzupełnił bym koszty schodów wejściowych na punkt widokowy oraz 

wykonanie podczerwieni w górnej części cypla szlaki( nawiązane do 

wylewu szlaki z charakterystycznym kolorem procesu spalania). Mój 

projekt jest spójny z propozycjami wydziału geodezji i kartografii 

politechniki warszawskiej ( data opracowania 19.01.2017r.), przy tym moja 

koncepcja jest ekonomiczniejsza oszacowana na ok. 1,5 mln zł zaś 

urbanistów warszawskich pow. 3 mln zł. Ponadto przedmiotowy projekt 

posiada zapisy o panelach naukowych nt historii dziedzictwa 

postindustrialnego i samochodowego STAR itp. Jest to zbieżne  

z zamierzeniami Prezydenta Starachowic , który jak widać zamierza 

rekonstruować architekturę krajobrazu poprzemysłowego Szlakowiska 

(wagon „koleba", wyeksponowanie bryły żeliwa) Reasumując, spójności 

pomysłów i komplementarność działań rożnych podmiotów powinna być 

wystarczającym uzasadnieniem dla Pana Prezydenta, celem 

urzeczywistnienia ujętego na wstępie projektu. 

Złożony projekt posiada wiele cennych i ciekawych 

pomysłów, które mogą zostać zrealizowane w miarę 

dostępności środków finansowych oraz po uregulowaniu 

spraw własnościowych do terenu (część działki nie należy do 

Gminy). Jednocześnie informuję, iż ewentualne koszty 

projektu zostaną poddane odrębnej weryfikacji na potrzeby 

projektowe. Dodatkowo we współpracy z Muzeum Przyrody  

i Techniki, planowane jest na Szlakowisku zamontowanie 

elementów przypominających o dziedzictwie kulturowym 

tego obszaru. 
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6. 

Plac zabaw, więcej ławek, altana (która jest obok basenu), miejsce na 

grilla, oczywiście jakieś kamery, ponieważ nie każdy poszanuje wymienione 

wyżej propozycje. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

7. Naprawić scenę, ustawić barierki na górze, zrobić strefę widokową. 

Scena została zdemontowana ze względu na zagrożenie 

bezpieczeństwa dla mieszkańców. Utworzenie strefy 

widokowej  będzie uwarunkowane możliwościami 

finansowymi Gminy. 

8. Można poprawić scenę, wybudować barierki na górze i scenę widokową. 

Scena została zdemontowana ze względu na zagrożenie 

bezpieczeństwa dla mieszkańców. Utworzenie strefy 

widokowej  będzie uwarunkowane możliwościami 

finansowymi Gminy. 

9. 
Zrobić siłownię na świeżym powietrzu. Wyremontować scenę. Zrobić 

oświetlenie ledowe i więcej miejsc siedzących. 

Scena została zdemontowana ze względu na zagrożenie 

bezpieczeństwa dla mieszkańców. Utworzenie strefy 

widokowej  będzie uwarunkowane możliwościami 

finansowymi Gminy. 

Siłownia plenerowa zostanie zamontowana. 

10. Plac zabaw dla dzieci. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 
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11. Ścianka wspinaczkowa. 

Powstanie ścianki wspinaczkowej na hałdzie jest niemożliwe 

ze względów bezpieczeństwa. 

12. 
Remont sceny, lepsze zagospodarowanie przestrzeni (dodanie więcej 

ławeczek), miejsce na ogniska, zrobienie tarasu widokowego. 

Scena została zdemontowana ze względu na zagrożenie 

bezpieczeństwa dla mieszkańców. W sierpniu zamontowane 

zostały miejsca do grillowania oraz więcej ławek. Zrobienie 

tarasu widokowego będzie uwarunkowane możliwościami 

finansowymi Gminy. 

13. Remont sceny, chodniki, zrobić strefę widokową. 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

14. 

Nic bym nie zmieniał na placu Szlakowiska. Podobało mi się wcześniej 

kiedy było więcej zieleni. W moim odczuciu teren ten jest niebezpieczny. 

Zastanawiałem się kto zezwolił na wycinkę drzew? Dziękuję za możliwość 

oddania głosu. 

Dziękuję bardzo za głos. Robimy wszystko, aby teren był 

bezpieczny i służył mieszkańcom. Wycinka drzew i samosiejek 

odbyła się w poszanowaniu obowiązującego prawa i miała na 

celu uporządkowanie terenu i ekspozycję hałdy zgodnie  

z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji. 

15. Oświetlenie terenu, ścieżka rowerowa, więcej zieleni. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

16. Tworzenie ewentów kulturalnych, plac zabaw dla dzieci. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 



 

 

Strona | 15 

17. 
Likwidacja sceny, budowa boiska bądź innego placu do rekreacji i 

wypoczynku, monitoring. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych i możliwości 

technicznych. 

18. 
Więcej ławek, oświetlenie, plac zabaw, mini fontanny oświetlone, kosze na 

śmieci, mini siłownia, ścieżka rowerowa. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

19. 
Teren rekreacyjny, siłownia na powietrzu, ścieżka zdrowia, park linowy, 

miejsce na ognisko. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 
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