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1. CZAS REALIZACJI, ZAŁOŻONY CEL I ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH. 

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.  Jedną z zastosowanych form konsultacji był wywiad z mieszkańcami. 

 

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 – Wywiad z mieszkańcami 

Wywiad z mieszkańcami terenu Szlakowiska przeprowadzony został 14 lipca 2017 r. 

w godzinach od 19:00 do 20:30 na Placu przy Szlakowisku. 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? 

 

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.  

http://www.rewitalizacja/
http://www.bip/


 

 

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. 

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. 
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