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1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze 

Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze odbywają się w okresie 4 lipca 2017 r. do dnia  

4 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii  

i propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze Kolonii 

Robotniczej na Osiedlu Wzgórze. Jedną z zastosowanych aktywnych form konsultacji były 

warsztaty skierowane do młodzieży, które przeprowadzone zostały  4 lipca w godz. 16:00 – 

18:00.  

2. INFORMOWANIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zostały udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu, stronie 

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

www.bip.um.starachowice.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca. Ponadto informacje 

rozpowszechniane były za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych.  

3. PRZEBIEG WARSZTATÓW KONSULTACYJNYCH  

Spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 16:00 na Osiedlu Wzgórze przy placu 

zabaw. Po uzyskaniu zgody i akceptacji opiekunów, ze względu na warunki pogodowe grupa 

młodzieży została zaproszona do przejścia do Sali w Starachowickim Centrum Kultury, który 

jest oddalony 5 minut spacerem od Osiedla. W trakcie przejścia dzieci i młodzież wskazywały 

miejsca swoich zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu na Osiedlu Wzgórze.  

W SCK w pierwszej części warsztatu przeprowadzone zostały zajęcia integracyjne, ze względu 

na duże zróżnicowanie wiekowe grupy. W dalszej części warsztatów dzieci poproszone 

zostały o narysowanie wymarzonej wizji Osiedla Wzgórze. Dzieci i młodzież chętnie 

angażowały się w proces twórczy, dzieląc się swoimi opiniami i pomysłami.  

Podsumowaniem warsztatów była prezentacja wypracowanych prac oraz ich omówienie. 

Kluczowym elementem było zorganizowanie dyskusji wokół zaprezentowanych pomysłów  

i postulatów.  
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W spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Wzgórze (ul. Robotnicza, ul. 

Widok). 

 

4. GŁÓWNE WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW. 

• Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na konieczność rozbudowania placu zabaw  

o nowe urządzenia umożliwiające spędzanie czasu dzieciom z różnych grup 

wiekowych.  

• Podniesiono kwestię związaną z zapewnieniem możliwości udziału w różnych 

zajęciach edukacyjno-kulturalnych jak najbliżej miejsca zamieszkania. Uczestnicy 

deklarowali chęć udziału w zajęciach zwłaszcza o charakterze sportowym i związanym 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  

• Zwrócono uwagę na zanieczyszczoną i niebezpieczną (zdewastowane schody) ścieżkę 

dojścia z Osiedla Wzgórze na teren SCK.  

• Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na trudności występujące na Osiedlu  
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w poruszaniu się na rowerach, rolkach itp. (ruch samochodowym, brak wyznaczonych 

miejsc). 

• Uczestnicy zgłaszali pomysły dotyczące wygospodarowania miejsca przeznaczonego 

do gier zespołowych tj. siatkówka, koszykówka itp.  

Raport opracował:  

Damian Dec 

Data opracowania Raportu: 11.07.2017 r. 
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