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Podsumowanie wyników ankiety, badającej odczucia lokalnej społeczności 

Stalowej Woli, dotyczące różnych aspektów funkcjonowania miasta 
 

Ankieta, badająca odczucia lokalnej społeczności Stalowej Woli, dotyczące różnych aspektów 

funkcjonowania miasta, została przeprowadzona w formie elektronicznej w okresie 3-5 lipca 2019 r.  

 

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE 

ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej 

Woli”, w ramach programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-

2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez 

podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców.  

 

W ankiecie wzięło udział 1181 osób, w tym 66,3% kobiet. Wśród ankietowanych było  

2,62% osób poniżej 18 roku życia, 14,82% osób w wieku 19-30 lat, 67,91% osób w wieku od 31-60 lat 

oraz 14,65% seniorów w wieku 61 lat i więcej. Badani byli w głównej mierze osobami bardzo dobrze 

wykształconymi (58,51% z nich posiadało wykształcenie wyższe) i aktywnymi zawodowo  

(66,72% ankietowanych wskazało, iż jest zatrudnionych, a 7,11%, iż prowadzi własne 

przedsiębiorstwo). Osoby na rencie lub emeryturze stanowiły 13,38% objętych badaniem. 

 

Odpowiedzi respondentów powiązane z WYMIAREM ŚRODOWISKOWYM 

Sprawy związane ze środowiskiem były bardzo istotne dla respondentów. Niemal wszyscy 

ankietowani (93,56%) dostrzegali potrzebę wdrażania w Stalowej Woli różnego rodzaju przedsięwzięć 

o charakterze ekologicznym i podnoszenia świadomości mieszkańców miasta w zakresie ekologii 

(94,58%). Równocześnie, 82,30% badanych wskazało na konieczność realizacji szkoleń 

specjalistycznych dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań ekologicznych w biznesie,  

a 96,10% respondentów zauważyło, że ekologiczne rozwiązania w przedsiębiorstwach mogą być 

korzystne dla Stalowej Woli.  

 

Odpowiedzi respondentów powiązane z WYMIAREM SPOŁECZNYM I PRZESTRZENNYM  

Ankietowani dostrzegali także potrzeby rozwoju usług na rzecz starzejącego się społeczeństwa. 

Aż 86,28% badanych wskazała na konieczność rozwoju różnego rodzaju usług dla seniorów ze Stalowej 

Woli (np. w zakresie komunikacji, oferty zajęć, pomocy w drobnych naprawach domowych itp.),  

a 87,89% wskazała na potrzebę utworzenia hospicjum. 

W kontekście rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych, aż 79,93% respondentów wskazało, że inwestycja 

związana z ewentualnym utworzeniem w Stalowej Woli Centrum Nauki na wzór Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie, mogłaby przyczynić się do rozwoju powyższych kompetencji i stać się atrakcją 

regionu. Z powyższych odpowiedzi wynika więc ogromne społeczne poparcie dla tego rodzaju 

przedsięwzięcia.   

Wyniki ankiety potwierdziły również potrzebę kreowania i rozwoju tożsamości lokalnej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych ze Stalowej Woli, na co wskazało aż 88,06% ankietowanych.   

Ponadto, znaczna część respondentów - 80,02% dostrzegła potrzebę budowy mieszkań przez Gminę 

Stalowa Wola oraz miejsc parkingowych, których niedostatek zauważyło 80,44% badanych.  

 

Odpowiedzi respondentów powiązane z WYMIAREM GOSPODARCZYM 

Ankietowani, dostrzegli również konieczność realizacji działań wspierających rozwój 

przedsiębiorczości w Stalowej Woli. 70,28% badanych zwróciło uwagę, iż istnieje potrzeba 

dostosowania lokali w centrum miasta na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej/lokalizacji 

biznesu. Respondenci - 80,52% zauważyli również potrzebę realizacji szkoleń i doradztwa dla osób 

planujących rozpocząć działalność gospodarczą w Stalowej Woli. Ponadto, na potrzebę realizacji 



szkoleń specjalistycznych dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań IT i związanych  

z nowoczesnymi technologiami wskazało aż 85,86% respondentów. 

 

Odpowiedzi respondentów powiązane z WYMIAREM DOBREGO ZARZĄDZANIA MIASTEM 

Osoby objęte ankietą, w znacznym stopniu wskazywały również na potrzebę poprawy 

komunikacji na linii władze miasta – społeczność lokalna. Aż 81,02% badanych wskazało na potrzebę 

prowadzenia e-konsultacji społecznych (konsultacji z wykorzystaniem sieci Internet) w sprawach dot. 

rożnych aspektów rozwoju miasta. 

 

Ankietowani zostali także poproszeni o ocenę różnych aspektów funkcjonowania miasta w skali  

od 1 do 5, gdzie: 

• 1 oznacza ocenę bardzo złą 

• 2 ocenę złą 

• 3 ocenę średnią 

• 4 ocenę dobrą  

• a 5 ocenę bardzo dobrą 

Średnie oceny respondentów w danych kategoriach zostały przedstawione na poniższym wykresie.  

 

 
 

Warto zauważyć, iż średnie oceny, we wszystkich zaprezentowanych obszarach, ukształtowały się 

poniżej oceny 4,0 oznaczającej poziom DOBRY. Najsłabiej ocenione zostały kategorie takie jak: dostęp 

do badań/wizyt lekarskich, dostęp do usług prozdrowotnych, dostęp do zasobów mieszkaniowych, 

jakość środowiska naturalnego, jakość przestrzeni publicznej wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej  

i głównej siedziby Poczty oraz aktywność społeczna mieszkańców, dla których średnie oceny nie 

przekroczyły 3, a więc zostały ocenione gorzej niż ŚREDNIO.  
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Na koniec respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 2 pytania otwarte,  

z których pierwsze dotyczyło wskazania maksymalnie 5 największych problemów społecznych,  

a drugie wskazania maksymalnie 5 największych problemów architektonicznych/przestrzennych  

w mieście. Odpowiedzi te, tam gdzie było to możliwe, zostały odpowiednio pogrupowane.  

Wśród problemów społecznych, obserwowanych w Stalowej Woli najczęściej wymieniano: 

• Alkoholizm (116 odpowiedzi). 

• Problemy dotyczące szeroko rozumianej edukacji (85 odpowiedzi) 

• Problemy związane ze starzejącym się społeczeństwem (82 odpowiedzi) 

• Wandalizm (76 odpowiedzi). 

• Brak dostępu do lekarzy specjalistów (64 odpowiedzi). 

• Zanieczyszczenie powietrza (46 odpowiedzi). 

• Bezdomność (42 odpowiedzi). 

• Brak miejsc pracy dla kobiet (35 odpowiedzi). 

• Zbyt mało linii autobusowych i zbyt niska częstotliwość jazdy autobusów  

(31 odpowiedzi). 

• Odpływ młodych ludzi z miasta (25 odpowiedzi). 

• Brak form opieki dla młodych dzieci do lat 12 (24 odpowiedzi). 

Ponadto, część osób zasygnalizowała szczególne nasilenie różnego rodzaju problemów społecznych  

w konkretnych lokalizacjach, głównie na Osiedlu Fabrycznym (5 odpowiedzi) i w centrum miasta  

(6 odpowiedzi). 

Z kolei, wśród problemów architektonicznych/przestrzennych, obserwowanych w Stalowej 

Woli najczęściej wymieniano: 

• Wycinanie zieleni, drzew (159 odpowiedzi). 

• Brak centrum miasta (99 odpowiedzi). 

• Brak mieszkań lub terenów pod ich budowę (94 odpowiedzi). 

• Brak dostosowania dla wózków - wysokie krawężniki, kostka brukowa, brak 

podjazdów, wind i poręczy (68 odpowiedzi). 

• Chodniki złej jakości lub ich brak (67 odpowiedzi). 

• Brak estetyki w zabudowie (64 odpowiedzi). 

• Brak placów zabaw lub ich niedostosowanie (62 odpowiedzi). 

• Brak ławek lub zniszczone ławki (48 odpowiedzi). 

• Niedostosowane do potrzeb mieszkańców ścieżki rowerowe (47 odpowiedzi). 

• Brak koszy na śmieci (42 odpowiedzi). 

• Brak miejskich toalet (42 odpowiedzi). 

• Przestarzały dworzec PKS (40 odpowiedzi). 

• Brak dworca PKP (25 odpowiedzi). 

• Zaniedbany Rozwadów (25 odpowiedzi). 

• Park Jordanowski (23 odpowiedzi). 

• Brak nowoczesnego basenu (21 odpowiedzi). 

Ponadto, część osób zasygnalizowała szczególne nasilenie różnego rodzaju problemów 

architektonicznych i przestrzennych na Osiedlu Fabrycznym (69 odpowiedzi) oraz w okolicach Miejskiej 

Biblioteki Publicznej (50 odpowiedzi).  

 

KLUCZOWE WNIOSKI, WYNIKAJĄCE Z ANKIETY 

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów, stwierdzono, iż mieszkańcy Stalowej Woli 

dostrzegają potrzebę: 

• dbałości o środowisko naturalne i czyste powietrze w mieście (np. podnoszenie świadomości 

mieszkańców i firm odnośnie różnych rozwiązań ekologicznych, dbałość o zieleń w mieście, 



zmniejszanie emisji substancji szkodliwych, wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie 

itp.), 

• poprawy jakości przestrzeni publicznej wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej i głównej siedziby 

Poczty, 

• utworzenia/zagospodarowania centrum miasta, 

• dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/o szczególnych 

potrzebach, 

• zapewnienia dbałości o estetykę przy zabudowie miasta, 

• rozwoju/poprawy obiektów małej architektury na terenie miasta, 

• dostosowania ścieżek rowerowych do potrzeb mieszkańców, 

• rozbudowy/poprawy sieci chodników, 

• poprawy rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta (większa liczba linii, częstotliwość 

jazdy autobusów), 

• przeciwdziałania negatywnym tendencjom demograficznym, zmniejszaniu się liczby 

mieszkańców miasta, a w szczególności odpływowi ludzi młodych, 

• kreowania i rozwoju tożsamości lokalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze Stalowej Woli, 

• rozwoju budownictwa mieszkaniowego i inwestycji z nim związanych np. parkingów dla 

mieszkańców miasta, 

• rozwoju wsparcia/usług na rzecz starzejącego się społeczeństwa (np. w zakresie opieki nad 

osobami starszymi/schorowanymi - hospicjum, komunikacji, oferty zajęć, pomocy w drobnych 

naprawach domowych itp.), 

• przeciwdziałania różnym problemom społecznym tj. np. alkoholizm, wandalizm, bezdomność, 

szczególnie na obszarze Os. Fabrycznego i w centrum miasta, gdzie obserwowane jest ich 

znaczne nasilenie, 

• zwiększenia dostępu do usług prozdrowotnych, 

• zwiększenia dostępu do badań/wizyt lekarskich u specjalistów,  

• wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Stalowej Woli, 

• wspierania rozwoju przedsiębiorstw dających zatrudnienie dla kobiet, 

• dostosowania lokali w centrum miasta na potrzeby lokalizacji biznesu, 

• realizacji szkoleń specjalistycznych dla pracowników przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań IT  

i związanych z nowoczesnymi technologiami, 

• rozwoju szeroko rozumianej edukacji, 

• poprawy komunikacji na linii władze miasta – społeczność lokalna i włączania społeczności 

lokalnej w proces planowania inicjatyw istotnych dla rozwoju miasta (np. poprzez  

e-konsultacje), 

• stymulowania aktywności społecznej mieszkańców. 

 

Ponadto, ankietowani wyrazili ogromne społeczne poparcie dla ewentualnego utworzenia w Stalowej 

Woli Centrum Nauki na wzór Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

  



ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OTWARTE ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE PONIŻEJ. 

 

Ankietowani, zapytani o 5 NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH w mieście wskazali 

następujące odpowiedzi: 
1. W odniesieniu do Osiedla Fabrycznego wskazano 5 odpowiedzi: 

• Marginalizacja dzielnic miejskich głównie Osiedla Fabrycznego, w którym kumulują się 

problemy społeczno - gospodarcze, niski poziom bezpieczeństwa z uwagi na 

sąsiedztwo przy Placu Piłsudskiego bloku socjalnego (tak zwany "Perszing"), niski 

poziom przedsiębiorczości lokalnej na Osiedlu Fabrycznym. 

• Zaśmiecanie (szczególnie lasku przy ul. Orzeszkowej). 

• Osiedle Fabryczne (duża ilość patologii). Ludzie, którzy nie chcą pracować, siedzą  

na zasiłkach i często nadużywają alkoholu. 

• Duża ilość osób spożywających alkohol pod blokami, siedzących całymi dniami  

ul. Poniatowskiego 80, 86, "Fontanna" Dom Kultury. 

• Brak nadzoru nad Parkiem Jordanowskim. 

2. W odniesieniu do centrum miasta wskazano 6 odpowiedzi: 

• 1. Hałasy i burdy na  "placu zabaw" obok SM Okulickiego - niszczenie zadaszenia nad 

sceną. 

2. Brak nadzoru  na "placu zabaw". 

• Brak monitoringu w parku 24. 

• Nieczynny monitoring i brak nocnych patroli na Centralnym Placu zabaw. 

• 1. Teren przy ZUS. 

2. Park Miejski -> czystość na placu zabaw. 

• Mało przyjazna w kontakcie Biblioteka Międzyuczelniana. 

• Kina plenerowe - brak. 

3. W odniesieniu do seniorów wskazano 82 odpowiedzi: 

• Ćwiczenia dla Seniorów (Joga, Nordic Walking). 

• Gry i kawki dla seniorów. 

• Angielski dla emeryta. 

• Brak Centrum Seniora. 

• Brak zajęć dla ludzi starszych. Powinny być utworzone ośrodki pobytu dziennego  

z obiadem i zapewniony dowóz seniorów. 

• Brak dostępu do usług opiekunek MOPS dla starszych, mieszkających w Stalowej Woli, 

ale oddalonych od centrum miasta. Zbyt mało osób do opieki. Braki kadrowe. 

• Starzenie się społeczeństwa i brak miejsc opieki dla osób starszych. 

• Samotność seniorów. 

• Klub dla Seniora. 

• Opieka nad seniorami w domu. 

• 1. Brak oferty dotyczącej rozrywki, zajęć sportowych lub rekreacyjnych dla seniorów. 

2. Seniorzy nie mają możliwości poznania - nauczenia się korzystania z usług 

elektronicznych dotyczących funkcjonowania różnych instytucji. 

3. Handel przeniósł się do galerii i sklepów wielkopowierzchniowych - seniorzy nie 

mają możliwości zakupu np. odzieży, butów itp. w sklepach, które byłyby dostępne dla 

nich bez konieczności proszenia o pomoc np. rodziny (aby ich dowieźć np. do galerii). 

Potrzebne są sklepy, w których senior mógłby zaopatrzyć się sam w dowolnym dla 

niego czasie. 

• 1. Brak opieki nad osobami starszymi.  

2. Brak placówek całodobowych dla osób starszych. 



• Brak miejsc opieki dla ludzi starszych. 

• Centrum seniora (3 osoby udzieliły takiej odpowiedzi). 

• Brak miejsc wypoczynkowo - rekreacyjnych w mieście dla seniorów (Błonia za daleko). 

• Pusty plac będący trawnikiem, służący za wybieg i toalety dla psów, między parkingiem 

busów przy ul. Okulickiego a blokiem nr 6 przy Okulickiego, które mogłoby być 

miejscem spacerów i odpoczynku dla seniorów, dla matek z wózkami dziecięcymi,  

z ławeczkami, a może i kilkoma przyrządami służącymi poprawieniu sprawności. 

• Kluby seniora ze spotkaniami i „dansingami". 

• Brak równowagi jeśli chodzi o inwestycje dla młodych i dla seniorów (tych praktycznie 

brak, czyli miejsc cichego, spokojnego wypoczynku, rozrywek odpowiednich do wieku 

itp.) 

• Brak miejsc opieki nad osobami starszymi (37 odpowiedzi). 

• Starzenie się społeczeństwa (27 odpowiedzi). 

4. W odniesieniu do edukacji wskazano 85 odpowiedzi: 

• 1. Przestarzałe metody nauczania w szkołach. 
2. Pozorna możliwość nadzoru nad edukacją dzieci (niski poziom nauczania  
w podstawówkach i brak możliwości poprawy). 
3. Pozorne realizowanie programów dodatkowych dla uczniów szkoły podstawowej 
nr 7 w Stalowej Woli. 
4. Brak możliwości nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci w placówkach opiekuńczych. 

• Brak zajęć dydaktycznych dla młodzieży od lat 13 w okresie wakacyjnym. 

• Szkoły są zaniedbywane, ich gmachy nieraz są wręcz w ruinie. W salach lekcyjnych 

brakuje technologii, m.in. rzutników i chociażby nawet zmiany tablic z kredowych na 

pisakowe (pył kredowy niszczy struktury naskórka, także w płucach). W salach 

chemicznych brakuje odczynników. Uczniowie czują się zaniedbani. 

• Zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich, nie tylko z dysfunkcyjnych rodzin, dzieci. 

• Słaba oferta edukacyjna studiów wyższych - brak nowoczesnych kierunków studiów, 
po których można znaleźć pracę w swoim zawodzie bez konieczności wyjeżdżania. 

• Uboga oferta edukacyjna (policealna) powoduje ucieczkę młodzieży. 

• Niedostateczny poziom edukacji. 

• Postępujące obniżanie się poziomu nauczania w szkołach. 

• BRAK OFERTY POZALEKCYJNEJ DLA DZIECI W SZKOŁACH (ZAJĘCIA RUCHOWE, 
WYRÓWNAWCZE, KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ ITP.) CO POWODUJE KONIECZNOŚĆ 
WYSYŁANIA DZIECI NA RÓŻNEGO TYPU ZAJĘCIA DO PRYWATNYCH  PLACÓWEK. 

• Brak zajęcia dla dzieci po szkole (oferty szkół na zajęcia dodatkowe - nawet częściowo 
płatne). 

• Brak zajęcia dla młodzieży. 

• 1. Brak perspektyw dla młodzieży. 
2. Kadra nauczycielska w szkołach na marnym poziomie już teraz dzieci biorą korki od 
podstawówki !!!  
3. Brak szkół wyższych z ciekawymi kierunkami. 

• Brak efektywnych kontroli nad nauczycielami (oraz pedagogami) w przedszkolach  
i szkołach podstawowych, co prowadzi do patologii motywowanych bezkarnością 
osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne i w konsekwencji spycha prawdziwy cel 
edukacji na drugi plan. 

• Brak poszanowania nauczycieli i doceniania pracy nauczycieli tak przez ludność jak  
i władze (niskie płace). 

• Bezrobocie - szukam pracy od pół roku (nauczyciel). 

• Szkoły "produkujące" dyplomowiczów. Niestety często można spotkać się  
z niekompetentnymi osobami, które wyższe wykształcenie kupiły w lokalnych 
prywatnych szkołach wyższych o wątpliwej jakości nauczania. To blokuje miejsca 
wyedukowanym młodym i zniechęca ich do powrotu do swojego miasta. 



• Przepełnienie w części szkół, skutkujące złymi warunkami nauki (zmianami 
popołudniowymi dla dzieci). 

• Skonstruować park technologiczno - badawczy który wkomponowałby się w teren nie 
niszcząc ekologii, podobny jak jest w Krakowie (technologiczno - badawczo - 
odkrywczy). 

• Za mała liczba żłobków (38 odpowiedzi). 

• Za mała liczba przedszkoli (29 odpowiedzi). 

5. W odniesieniu do usprawnień wskazano 3 odpowiedzi: 

• Płatności w Urzędzie Miasta – kasowe - powinno być to dużo sprawniejsze. Proszę 

wziąć przykład ze Starostwa Stalowowolskiego. 

• Urządzenia do zwrotu plastikowych opakowań za kaucją (butelkomaty). 

• Poprzez olbrzymią ilość butelek plastikowych zakupić bankomaty do skupu 

plastikowych butelek na wzór sąsiednich miast. 

6. Pozostałe odpowiedzi ogólne, na które wskazało najwięcej ankietowanych: 

• Alkoholizm (116 osób). 

• Wandalizm (76 osób). 

• Brak dostępu do lekarzy specjalistów (64 osoby). 

• Zanieczyszczenie powietrza (46 osób). 

• Bezdomność (42 osoby). 

• Brak miejsc pracy dla kobiet (35 osób). 

• Zbyt mało linii autobusowych i zbyt niska częstotliwość jazdy autobusów (31 osób). 

• Odpływ młodych ludzi z miasta (25 osób). 

• Brak form opieki dla młodych dzieci do lat 12 (24 osoby). 

• Niesprzątanie po psach (17 osób). 

• Brak miejsc pracy dla osób wykształconych (9 osób). 

 

Ankietowani, zapytani o wskazanie maksymalnie 5 NAJWIĘKSZYCH PROBLEMÓW 

ARCHITEKTONICZNYCH/PRZESTRZENNYCH w mieście wskazali następujące odpowiedzi: 
1. W odniesieniu do Osiedla Fabrycznego wskazano 69 odpowiedzi: 

• Brak centrum/"rynku" w którym może się toczyć życie społeczne. Taki potencjał ma 

obszar wokół MDK, ale sama kostka i ławki nie wystarczą - musiałyby powstać 

atrakcyjne lokale gastronomiczne, związane z rozrywką itp. 

• Niewystarczające zagospodarowanie  zielonych terenów miejskich w starej części 

miasta - skwery od MDK do PSP4, niefrasobliwe betonowanie podwórek  wraz  

z wycinką drzew (2 osoby udzieliły tej odpowiedzi). 

• Plac Piłsudskiego wymagający odnowy. 

• Niewykorzystana przestrzeń wokół Domu Kultury. 

• Rewitalizacja Placu Piłsudzkiego. 

• "Plac przed MDK" (2 osoby udzieliły tej odpowiedzi). 

• Zły stan przestrzeni publicznej przy Miejskim Domu Kultury, Plac Piłsudskiego. 

• Brak zagospodarowania przestrzeni obok MDKu. 

• Niezagospodarowanie placu po zlikwidowanych pawilonach przy MDK. 

• MDK stan fatalny. 

• 1. Brak miejsc parkingowych, brak balkonów w blokach na Osiedlu Fabrycznym,  

np. ul. Ofiar Katynia. 

2. Zaniedbane, zniszczone i nieużywane od dłuższego czasu budynki np. po sklepie, 

które szpecą ogólny wizerunek miasta (np. przy ul. Metalowców).        



• Nieujednolicona przestrzeń wokół MDK, istnieje potrzeba zagospodarowania placu  

i terenów wokół, który służyć będzie mieszkańcom przez cały rok i zachęcał do 

przebywania w tej przestrzeni (plac zielony, punkty usługowe np. kawiarnie, miejsca 

rekreacji, miejsca na lokalizację biznesu). 

• Brak placów zabaw, miejsca rekreacji np. fontanny przy placu między blokami na  

ul. Dmowskiego, Podleśna. 

• Plac Piłsudskiego, Rynek w Rozwadowie, Park Miejski, Plac Śródmiejski - ZUS, Poczta, 

Sąd. 

• Okropna fontanna obok MDK. 

• Brak przejść dla pieszych na Ofiar Katynia np. przy przedszkolu obok „Ogródka 

Jordanowskiego". 

• Brak kanalizacji deszczowej w strefie zamieszkania - zatapianie ulicy Metalowców. 

• Plac Piłsudskiego (12 odpowiedzi). 

• Teren przy Placu Piłsudskiego. 

• Brak zagospodarowanych przestrzeni publicznych w okolicy MDK przyjazdach dla 

rodziców z małymi dziećmi. 

• Brak ławek w okolicach MDK w cieniu. 

• Źle ulokowane lokale socjalne („Perszing" znajdujący się w centrum miasta). 

• Źle usytuowane lokale socjalne („Perszing"). 

• Fontanna obok MDKu - miejsce głównych spotkań imprez, a taka brzydka fontanna. 

Może zainspirować się fontanną multimedialną w Rzeszowie na alejach Lubomirskich 

obok zamku. 

• BRAK ZIELENI PRZY MDK. 

• Plac przy MDK. 

• Odnowienie fontanny pod MDK. 

• Bezmyślna pseudo rewitalizacja terenów zielonych - Osiedle Skarpa, Błonie, plac 

Piłsudskiego. 

• Brak zagospodarowania drugiej części placu Piłsudskiego. 

• Brak podjazdów dla wózka do MDK. Brak miejsc do karmienia i przewijania  

w miejscach takich jak dom kultury, czy miejska biblioteka, 

• Brak miejsca przyjaznego dla matki z niemowlęciem w okolicy MDK. 

• Zagospodarowanie terenu wokół MDK. 

• „Perszing" (4 odpowiedzi). 

• Brak kawiarenki w MDK. 

• Brak zagospodarowania Placu Piłsudskiego (dramat!) - budynek dawnej Arkadii, 

„Perszing". 

• Brak placów zabaw na Os. Fabrycznym. 

• Budynki KUL przy ul. Ofiar Katynia. 

• Fatalna komunikacja miejska - szczególnie na linii St. Wola - Nisko - St. Wola -  dojazd 

z Osiedla Fabrycznego - ta sytuacja powoduje zakorkowanie ww. trasy, szczególnie  

w godzinach szczytu komunikacyjnego. 

• Brak przejść dla pieszych na ul. Ofiar Katynia. 

• Zagospodarowanie terenu przyblokowego przy ul. Metalowców 13. 

• Jako rowerzystę, denerwuje mnie, że ścieżki rowerowe przeplatane są wjazdami na 

posesje, drogami, i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że krawężniki nie są 

zniwelowane do poziomu ścieżki rowerowej, i przejazd przez miasto to czasami jedna 

wielka walka o to, żeby się nie przewrócić – np. ul. Ofiar Katynia, Niezłomnych.  



• Brak w wielu miejscach chodników rowerowych (np. ul. Niezłomnych). 

• Niezagospodarowany park przy ul. Ofiar Katynia. 

• Może ktoś zlikwiduje „Perszing" bo strach przechodzić obok (Policja wlepia mandaty 

jak ktoś przechodzi wcześniej). 

• Perszing przy MDK. 

• Perszing obok MDK. 

• Brak miejsc pod parasolami przed MDK. 

• Brak toalet w miejscu publicznym np. koło domu kultury, na placach zabaw np. ten 

nowy na przy ul. KEN. 

• Niezagospodarowany park przy ul. Ofiar Katynia. 

• Plany na ul. Dmowskiego niedokończone (można zainstalować siłownię na dworze). 

• Brak koszy na śmieci w okolicach Domu Kultury. 

• Brak rynku, kawiarenek przy MDK. 

• Brak miejsc parkingowych w okolicy MDK i ul. Okulickiego. 

2. W odniesieniu do terenu w okolicy Miejskiej Biblioteki Publicznej wskazano 50 odpowiedzi: 

• Źle zorganizowana przestrzeń przy Bibliotece Międzyuczelnianej, ZUS, Sąd, Poczta. 

• Zaniedbany teren w centrum miasta przy Bibliotece. 

• Zagospodarowanie terenu przy Poczcie Głównej. 

• Brak zagospodarowania okolic budynku Sądu i Prokuratury. 

• Teren bez drzew przy bibliotece miejskiej. 

• Poczta Główna - brak podjazdu dla niepełnosprawnych. 

• Zaniedbany teren w środku miasta - koło poczty/biblioteki, tereny wymagające 

modernizacji-rewitalizacji przy MDK. 

• Słabe zagospodarowanie terenu wokół biblioteki obok ZUSu oraz Sądu. 

• Zaniedbana przestrzeń w sąsiedztwie budynków Sądu Rejonowego i Poczty Polskiej. 

• Parking przy poczcie głównej w opłakanym stanie, brak zieleni w tamtych okolicach, 

zero drzew i krzewów! 

• Brak pomysłu na zagospodarowanie placu przy poczcie polskiej, gdzie przechodnie 

muszą oglądać wątpliwy obraz śmietników mieszkańców bloku (tego z Biedronką), 

a po ulewach plac ten tonie w błocie. 

• Miszmasz architektoniczny na ul. Popiełuszki (ZUS, sąd, Florian i Biblioteka). 

• Brak parkingów w centrum - ZUS, Poczta, Biblioteka, Sąd. 

• Plac Piłsudskiego, Rynek w Rozwadowie, Park Miejski, Plac Śródmiejski - ZUS, Poczta, 

Sąd. 

• Brzydki budynek poczty. 

• Puste przestrzenie w okolicach ZUS, Sąd. 

• Brak koncepcji zagospodarowania terenu w okolicy Biblioteki Międzyuczelnianej, 

głównej siedziby Poczty w Stalowej Woli i ZUS. Tu jest jeden wielki chaos i brak zieleni. 

• „Pustynia” wokół poczty. 

• Zagospodarowanie centrum Miasta w rejonie Sądu i ZUS. 

• Zagospodarowanie przestrzeni od budynku Sądu do ul. Okulickiego (na obecną chwilę 

koszmar). 

• Plac przy Florianie, brak miejsc parkingowych. 

• Plac przy poczcie i Biedronce jako negatywna wizytówka miasta. 

• Brzydki teren przy ZUS. 

• Obszar koło sądu. 

• Teren przy ZUS (7 odpowiedzi). 



• Wygląd budynków Poczty Głównej i Dworca PKS. 

• Brzydkie centrum miasta - teren wokół kościoła św. Floriana i wzdłuż JP II. 

• Stan parkingu pomiędzy budynkami Poczty Głównej, Biblioteki Międzyuczelnianej  

i ZUS. 

• Zagospodarowanie Placu w centrum miasta przy Bibliotece. 

• Brak zagospodarowania centrum miasta (plac naprzeciwko dworca PKS, parking przy 

Bibliotece, teren między Sądem a Biedronką) - niby centrum miasta, a nie wygląda to 

zbyt korzystnie. 

• Beznadziejny dojazd do ZUS, Biblioteki, sądu, poczty. 

• Makabryczny dojazd do ZUS, poczty, biblioteki, sądu. 

• Źle zagospodarowany teren w centrum miasta (ZUS ,Biblioteka). 

• Chodniki wokół kościoła Floriana, Biblioteki. 

• Plac koło poczty i sądu. 

• "Pustynia" w centrum (okolice ZUS, Biblioteki). 

• Tereny wokół ZUS, Sądu świecą pustkami. A dumnie prężąca się internetowa palma 

stoi sama na pustyni betonowej bo ludzi tam nie ma, codziennie tam przechodzę  

4 razy i nikt tam nie siedzi!!!!! 

• Droga koło Biblioteki. 

• Mało zieleni w okolicy poczty i Biblioteki. 

• Brak miejsc do karmienia i przewijania w miejscach takich jak dom kultury, czy Miejska 

Biblioteka. 

• Budynek oraz plac w okolicy Poczty Polskiej (Głównej). 

• Tragicznie wyglądający budynek poczty głównej. 

• Zagospodarowanie centrum MBP, Poczta, Sąd. 

• Przestrzeń przed Biblioteką - za dużo betonu, za mało drzew. 

3. Pozostałe odpowiedzi ogólne, na które wskazało najwięcej ankietowanych: 

• Wycinanie zieleni, drzew (159 odpowiedzi). 

• Brak centrum miasta (99 odpowiedzi). 

• Brak mieszkań lub terenów pod ich budowę (94 odpowiedzi). 

• Brak dostosowania dla wózków - wysokie krawężniki, kostka brukowa, brak 

podjazdów, wind i poręczy (68 odpowiedzi). 

• Chodniki złej jakości lub ich brak (67 odpowiedzi). 

• Brak estetyki w zabudowie (64 odpowiedzi). 

• Brak placów zabaw lub ich niedostosowanie (62 odpowiedzi). 

• Brak ławek lub zniszczone ławki (48 odpowiedzi). 

• Niedostosowane do potrzeb mieszkańców ścieżki rowerowe (47 odpowiedzi). 

• Brak koszy na śmieci (42 odpowiedzi). 

• Brak miejskich toalet (42 odpowiedzi). 

• Przestarzały dworzec PKS (40 odpowiedzi). 

• Brak dworca PKP (25 odpowiedzi). 

• Zaniedbany Rozwadów (25 odpowiedzi). 

• Park Jordanowski (23 odpowiedzi). 

• Brak nowoczesnego basenu (21 odpowiedzi). 

• Źle działająca kanalizacja deszczowa (15 odpowiedzi). 

• Brak hospicjum (12 odpowiedzi). 

• Brak odpowiedniego dojazdu na Błonia (10 odpowiedzi). 



• Brak terenów inwestycyjnych i niezagospodarowanie terenów po byłej HSW (9 

odpowiedzi). 

• Brak parku dla psów (7 odpowiedzi). 

• Brak pakietów dla psów (6 odpowiedzi). 

• Złe zagospodarowanie okolic ul. Okulickiego (6 odpowiedzi). 


