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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 prowadzone były od dnia 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. 

Konsultacje prowadzone były w następujących formach: 

1. Warsztat z młodzieżą – w dniu 4 lipca 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00 na terenie Osiedla 

Wzgórze. 

2. Spotkanie informacyjne – w dniu 28 lipca 2017 r., w godz. 17:00 – 18:30 na ul. Zakładowej. 

3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny udostępniony został do pobrania na 

stronie internetowej Gminy – www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na stronie BIP Urzędu 

Miejskiego w Starachowicach w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje 

społeczne/Konsultacje – Kolonia Robotnicza. Wypełnione dokumenty należało przesłać na 

adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu w terminie od 4 lipca 2017 r. do dnia 4 

sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. Formularz i ankieta były dostępne ponadto w wersji 

papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. 

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należało złożyć do dnia 4 sierpnia 2017 r. do 

godz. 15:00. 

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.  Ponadto informacje 

rozpowszechniane były za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych. 

 

http://www.starachowice.eu/
http://www.rewitalizacja.starachowice.eu/
http://www.bip.um.starachowice.pl/
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3. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

3.1  WARSZTAT Z MŁODZIEŻĄ 

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

zabaw. Po uzyskaniu zgody i akceptacji opiekunów grupa młodzieży została zaproszona do 

przejścia do Sali w Starachowickim Centrum Kultury. 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. W spotkaniu uczestniczyło 20 

dzieci i młodzieży. 
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3.2 SPOTKANIE INFORMACYJNE 

 

Spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 17:00 na ulicy Zakładowej. W związku  

z warunkami atmosferycznymi rozstawiony został namiot, w którym zainteresowani 

mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące prowadzonych działań rewitalizacyjnych na 

trenie miasta, a przede wszystkim zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące 

zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze. 

Spotkanie połączone zostało z piknikiem profilaktycznym i w związku z tym w jego ramach 

zorganizowane zostały gry i zabawy oraz możliwość wielkoformatowego rysowania dla dzieci 

i młodzieży. Dla podniesienia zainteresowania dla chętnych umożliwiono prowadzenie 

wywiadów dziennikarskich dot. jakości życia na Osiedlu Wzgórze przy wykorzystaniu 

profesjonalnego sprzętu.  

W trakcie spotkania prowadzone były indywidualne wywiady i rozmowy z mieszkańcami.  
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3.3 FORMULARZ KONSULTACYJNY  

 

W trakcie trwania konsultacji drogą elektroniczną oraz pocztą nie wpłynął żaden formularz  

z uwagami i propozycjami. Uczestnicy spotkań chętniej udzielali odpowiedzi podczas 

bezpośrednich rozmów z animatorami i prowadzącymi. Wszystkie uwagi zostały dodatkowo 

spisane na formularzach – łącznie zebrano ponad 20 takich uwag, które wyszczególniono  

w punkcie 4. 

Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia Razem dla Nas zadeklarowali się do aktywnego 

udziału w planowaniu i realizacji mikrograntów, które będą finansowane w ramach projektu 

„Starachowice OD nowa” w 2017 r. i 2018 r. W ramach przygotowań do uruchomienia 

mikrograntów odbędą się osobne spotkania, na których będą generowane pomysły dla 

inwestycji i inicjatyw.   

4. GŁÓWNE WNIOSKI I STANOWISKO PREZYDENTA 

 

• Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań 

umożliwiających rozwiązanie problemów związanych ze zbiórką śmieci – 

ujednolicenie pojemników, wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, 

zorganizowanie estetycznego, wspólnego miejsca zbierania i składowania odpadów.  

• Remonty/budowa nowych chodników, schodów itp. w tym modernizacja/nowa 

aranżacja ciągów pieszych np. pomiędzy ulicą Robotniczą i Zakładową i np. ścieżkę 

dojścia z Osiedla Wzgórze na teren SCK.  

• Rozwinięcie/zadbanie o rozwój terenów zielonych, nowych nasadzeń, uzupełnienie 

istniejących, tworzenie klombów itd. 

• Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz zagospodarowanie przestrzeni 

bezpośrednio przylegającej – umożliwiającej spędzanie czasu opiekunom/rodzicom 

dzieci.  

• Instalacja ławek, siedzisk i innych urządzeń umożliwiających odpoczywanie/spędzanie 
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czasu wolnego – tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców, w tym np. miejsc 

przeznaczonych dla gier zespołowych tj. siatkówka, koszykówka itp.  

• Rozbudowa oświetlenia.  

• Poszerzenie dostępności zajęć profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do 

dzieci i młodzieży.  

LP 
TREŚĆ PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ 

MIESZKAŃCÓW  
STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA 

1. 

Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność 
wprowadzenia rozwiązań umożliwiających 
rozwiązanie problemów związanych ze 
zbiórką śmieci – ujednolicenie pojemników, 
wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów, zorganizowanie estetycznego, 
wspólnego miejsca zbierania i składowania 
odpadów.  

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

2. 

Remonty/budowa nowych chodników, 
schodów itp. w tym modernizacja/nowa 
aranżacja ciągów pieszych np. pomiędzy 
ulicą Robotniczą i Zakładową i np. ścieżkę 
dojścia z Osiedla Wzgórze na teren SCK.  

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

3. 
Rozwinięcie/zadbanie o rozwój terenów 
zielonych, nowych nasadzeń, uzupełnienie 
istniejących, tworzenie klombów itd. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

4. 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz 
zagospodarowanie przestrzeni 
bezpośrednio przylegającej – 
umożliwiającej spędzanie czasu 
opiekunom/rodzicom dzieci.  

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

5. 

Instalacja ławek, siedzisk i innych urządzeń 
umożliwiających odpoczywanie/spędzanie 
czasu wolnego – tworzenie miejsc spotkań i 
integracji mieszkańców, w tym np. miejsc 
przeznaczonych dla gier zespołowych tj. 
siatkówka, koszykówka itp.  

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

6. Rozbudowa oświetlenia.  Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

7. 
Poszerzenie dostępności zajęć 
profilaktycznych i edukacyjnych 
skierowanych do dzieci i młodzieży.  

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 
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8. 

Trudności występujące na Osiedlu  
w poruszaniu się na rowerach, rolkach itp. 
(ruch samochodowy, brak wyznaczonych 
miejsc). 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę w 

miarę dostępności środków finansowych. 

9. 
Wygospodarowania miejsca 
przeznaczonego do gier zespołowych tj. 
siatkówka, koszykówka itp. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

z uwzględnieniem możliwości technicznych. 

10. 

Zapewnienie 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. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

11. 

Konieczność rozbudowania placu zabaw  
o nowe urządzenia umożliwiające 
spędzanie czasu dzieciom z różnych grup 
wiekowych. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

12. Remont budynków i mieszkań 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

13. Remont części wspólnych – klatek 
schodowych, ogródków itp. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

14.  Większa liczba patroli Straży Miejskiej i 
policji 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

Postulat o zwiększeniu patrolów policji 

zostanie przekazana do Komendy 

Powiatowej. 

15. 

Proszę o zajęcie się osobami nienadającymi 
się do resocjalizacji – tymi którzy tylko piją, 
awanturują się i dopuszczają się 
wandalizmu. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

16. Doposażenie placu zabaw Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

17. 
Większe zainteresowanie osiedlem ze 
strony MOPS – dla osób nadużywających 
alkohol itp. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

18. Więcej aktywności dla dzieci – akcja Lato na 
Wzgórzu była super! 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

19. 

Ciekawe atrakcje, wreszcie coś się zaczyna 
dziać na tym Osiedlu – z mojej strony 
proponowałbym tylko więcej zajęć dla tych 
większych dzieci bo ciężko ich 
zaktywizować, może poprzez sport? Jakieś 
zajęcia piłkarskie? 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 
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20. 
Nie mogę doczekać się remontu budynków 
i uporządkowania naszego pięknego 
osiedla. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

21. Powstanie miejsca do spotkań na Osiedlu 
dla dzieci i dorosłych 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

22. 

Fajny pomysł ze świetlicą środowiskową w 
SCK, dużo dzieci z naszego osiedla się tam 
udziela, chciałabym żeby to istniało cały 
czas. 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

Poczynimy wszelkich starań aby świetlica 

funkcjonowała bez problemów. 

23. Super akcja Lato na Wzgórzu – więcej 
takich akcji! 

Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

24. Więcej zajęć sportowych Propozycja zostanie wzięta pod uwagę. 

25. Remont chodnika na ul. Widok 
Propozycja zostanie wzięta pod uwagę  

w miarę dostępności środków finansowych. 

 

Raport opracował:  

Damian Dec 

Data opracowania Raportu: 10.08.2017 r. 

 

Raport zatwierdził: 

Aneta Nasternak-Kmieć 

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji 

 


