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Analiza ankiety dla mieszkańców w sprawie identyfikacji zasobów i produktów Stalowej Woli 

 

Ankieta dla mieszkańców w sprawie identyfikacji zasobów i produktów Stalowej Woli została 

przygotowana przez członków Zespołu Miejskiego z wykorzystaniem narzędzia Formularze Google. 

Przeprowadzono ją w formie elektronicznej, w okresie od 17 do 24 kwietnia 2020 r. Informacje  

o ankiecie zostały: 

• zamieszczone na stronie internetowej miasta (www.stalowawola.pl),  

• zamieszczone na Facebooku miasta, 

• przesłane drogą mailową do wszystkich członków Zespołu Roboczego, Zespołu Sterującego  

i Rady Rozwoju,  

• zostały przekazane z wykorzystaniem chatu aplikacji MS Teams wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta Stalowej Woli. 

oraz ukazały się w lokalnych mediach na portalu www.stalowka.net (link do ogłoszenia o ankiecie: 

https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=23021). 

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.  

Ankieta opatrzona została słowem wstępu od Prezydenta Miasta Stalowej Woli – Lucjusza 

Nadbereżnego, które wyjaśniało znaczenie i cel ankiety oraz zachęcało mieszkańców do włączenia się 

w proces wspólnego tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta.  

W ankiecie wzięło udział 278 osób (w tym 199 kobiet i 78 mężczyzn, 1 osoba nie określiła płci). 

Znaczna większość ankietowanych to osoby w wieku do 60 lat (89,93%), głównie produkcyjnym. 

Ponadto, w badaniu wzięło udział 9,71% seniorów wieku 61 lat i więcej. Strukturę wiekową badanych 

przedstawiono poniżej: 

• osoby do 10 roku życia – 1 os. (0,36%) 

• osoby w wieku 11-20 lat – 7 os. (2,52%) 

• osoby w wieku 21-30 lat – 25 os. (8,99%) 

• osoby w wieku 31-40 lat – 86 os. (30,94%) 

• osoby w wieku 41-50 lat – 76 os. (27,34%) 

• osoby w wieku 51-60 lat – 55 os. (19,78%) 

• osoby w wieku 61-70 lat – 27 os. (9,71%) 

• osoby w wieku 71 i więcej – 0 os. 

• Brak odpowiedzi – 1 os. (0,36%) 

 

Respondentami były głównie osoby z wykształceniem wyższym. Stanowiły one aż 88,85% 

badanych. Innego rodzaju wykształcenie było rzadko wskazywane. Wykształcenie badanych 

przedstawiało się następująco: 

• Wykształcenie wyższe – 247 os. (88,85%) 

• Wykształcenie ponadpodstawowe – 21 os. (7,55%) 

• Wykształcenie podstawowe – 2 os. (0,72%) 

• Wykształcenie średnie – 5 os. (1,80%) 

• Wykształcenie średnie techniczne – 1 os. (0,36%) 

• Wykształcenie techniczne – 1 os. (0,36%) 

• Brak odpowiedzi – 1 os. (0,36%) 

Sytuacja zawodowa przeważającej części ankietowanych wskazuje na aktywność zawodową. 

Badani, to przeważnie osoby zatrudnione lub przedsiębiorcy. Grupa ta stanowiła aż 86,33% 

http://www.stalowawola.pl/


ankietowanych. Poniższe dane prezentują szczegółowy rozkład odpowiedzi osób, które wypełniły 

ankietę: 

• Jestem uczniem – 6 os. (2,16%) 

• Jestem studentem – 8 os. (2,88%) 

• Jestem zatrudniony/przedsiębiorcą – 240 os. (86,33%) 

• Jestem na rencie/emeryturze – 9 os. (3,24%) 

• Jestem bezrobotny/a – 10 os. (3,59%) 

• Jestem nauczycielem – 3 os. (1,08%) 

• Emerytka oraz umowa zlecenie – 1 os. (0,36%) 

• Brak odpowiedzi – 1 os. (0,36%) 

 

Ankieta składała się z dwóch głównych pytań, z których pierwsze zachęcało do identyfikacji 

lokalnych zasobów miasta, a drugie do wskazania produktów lokalnych Stalowej Woli.  

Pytanie pierwsze ankiety poprzedzone zostało wyjaśnieniem, co należy rozumieć przez zasoby 

lokalne. Definicja ta brzmiała: 

„ZASOBY LOKALNE to materialne i niematerialne zasoby miasta, które mogą przyczyniać się do jego 

rozwoju. Mogą to być na przykład zasoby:  

• NATURALNE (krajobraz, flora, fauna, powietrze, woda, gleby itp.),  

• LUDZKIE (historyczne postacie związane z miastem, ludzie którzy teraz stanowią o potencjale 

miasta, unikalne umiejętności i reputacja mieszkańców itp.), 

• SPOŁECZNE (tożsamość, więzi i relacje społeczne, wartości spajające lokalną społeczność, 

organizacje pozarządowe, aktywni mieszkańcy i liderzy społeczni itp.) 

• GOSPODARCZE (przedsiębiorczość mieszkańców, lokalne firmy i przedsiębiorcy, rynek pracy, 

instytucje otoczenia biznesu, klastry itp.), 

• EDUKACYJNE (sieć szkół i placówek oświatowych, system edukacji itp.), 

• KULTUROWE (dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalne w mieście obiekty historyczne  

i współczesne, wydarzenia historyczne i aktualne, które skupiają mieszkańców/przyjezdnych 

oraz budują tożsamość i rozpoznawalność miasta, marka lokalna itp.), 

• INSTYTUCJONALNE (instytucje publiczne itp.), 

• NIERUCHOMOŚCI (grunty, budowle, obiekty mieszkańców firm i instytucji na terenie miasta), 

• MATERIALNE i ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI (infrastruktura techniczna, przestrzeń 

publiczna itp.)”. 

Następnie, respondenci zostali poproszeni o podanie ISTOTNYCH dla rozwoju miasta 

ZASOBÓW LOKALNYCH Stalowej Woli. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi spośród podanych 

przykładów i/lub wskazać własne. Tabela 1 poniżej prezentuje rozkład odpowiedzi na pytanie nr 1 

niniejszej ankiety. 

 

Tabela 1 

Lp. Nazwa zasobu 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 
Rozpoznawalność miasta w związku z produkcją wojskową Huty 
Stalowa Wola S.A. 

152 54,68% 

2 Zieleń w mieście (np. skwery, parki, inna zieleń miejska) 137 49,28% 

3 
Historia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
powiązana ze Stalową Wolą 

134 48,20% 

4 Tradycje przemysłowe miasta 128 46,04% 

5 Lasy w granicach miasta 125 44,96% 

6 Tereny rekreacyjne nad rzeką San 123 44,24% 

7 Ścieżki rowerowe 122 43,88% 



8 
Infrastruktura/miejsca do uprawiania sportu i rekreacji (stadiony, 
baseny, boiska przyszkolne, siłownie terenowe, place zabaw, itp.) 

98 35,25% 

9 Instytucje kultury 97 34,89% 

10 Uzbrojone tereny inwestycyjne 94 33,81% 

11 Rzeka San przebiegająca przez miasto 

89  
(88 odp. do 

wyboru+1  
z wolnych 

odp.) 

32,01% 

12 
Duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie miasta 

85 30,58% 

13 Uczelnie wyższe 83 29,86% 

14 Dziedzictwo kulturowe powiązane z Lasowiakami 77 27,70% 

15 Niezagospodarowana przestrzeń w centrum miasta  73 26,26% 

16 Instytucje otoczenia biznesu 41 14,75% 

17 Środowiska senioralne 40 14,39% 

18 
THORGAL – postać z komiksu, rysowana przez Grzegorza 
Rosińskiego ze Stalowej Woli 

40 14,39% 

19 
Lokalni bohaterowie okresu II wojny światowej np. Eugeniusz 
Łazowski i dr Stanisław Matulewicz 

38 13,67% 

20 Środowisko Flisaków  33 11,87% 

21 Rodzina Steczkowskich (jeden z Ambasadorów Stalowej Woli) 26 9,35% 

22 NGOsy (organizacje pozarządowe) 22 7,91% 

23 

Cenne przyrodniczo tereny, obszar Natura 2000, pomniki przyrody, 
unikalna roślinność i gatunki chronione (ptaki, zwierzęta i inne): 
1. Pomniki przyrody cenne przyrodniczo. 
2. Tereny duże drzewa, ptaki gatunki chronione wiewiórki, którym 

grozi wyginięcie. 
3. Zielona infrastruktura pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, 

natura 2000. 
4. Duże drzewa pomniki przyrody, rezerwaty przyrody, natura 

2000. 
5. Natura 2000,pomniki przyrody, rezerwaty przyrody. 
6. Zielona infrastruktura, unikalna roślinność i gatunki chronione 

(ptaki, zwierzęta i inne). 
7. Duże drzewa, pomniki przyrody, rezerwaty przyrody ptaki 

czarny bocian i inne cenne gatunki chronione, rude wiewiórki i 
inne zwierzątka. 

8. Natura 2000, pomniki przyrody, rezerwaty. 
9. Unikatowe cenne tereny przyrodnicze, pomniki przyrody, 

rezerwaty przyrodnicze. 
10. Rzadkie ptaki np. dzięcioły pomniki przyrody rezerwaty. 
11. Drzewa, pomniki przyrody, dzięcioły, wiewiórki, czarny bocian. 
12. Cenne przyrodniczo tereny, pomniki przyrody, ptaki, zwierzęta. 
13. Natura 2000 cenne pod względem przyrodniczym miasto (x 2). 

14 5,04% 

24 Szlak architektury Drewnianej (z kościołem Św. Floriana) 3 1,08% 

25 Park Lubomirskich w Charzewicach 2 0,72% 

26 Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich 2 0,72% 

27 Szlak architektury Art Deco 2 0,72% 

28 Założenia urbanistyczne i architektoniczne St. Woli z lat 50 i 60- tych 2 0,72% 

29 
Bardzo dobry stan infrastruktury miejskiej (drogi, chodniki, ścieżki 
rowerowe) 

1 0,36% 



30 
Linia kolejowa 68 biegnąca przez środek miasta z północy na 
południe (słabo wykorzystana) 

1 0,36% 

31 Oświata, przedszkola 1 0,36% 

32 Przemysł związany z uczelnią (Politechniką Rzeszowską) 1 0,36% 

33 Baza lokalowa dla uczelni wyższych 1 0,36% 

34 Szkolnictwo muzyczne kształcące uczniów na wysokim poziomie 1 0,36% 

35 Dobrze wykształcona kadra inżynieryjno-techniczna 1 0,36% 

36 
Styl art deco - uporządkowana architektura, a także elementy 
charakterystyczne takie jak  okładzina elewacyjna z ciemnobrązowej 
cegły klinkierowej, mozaiki na klatkach schodowych 

1 0,36% 

37 

Zabytki Stalowej Woli 
(Założenie pałacowo- ogrodowe w Stalowej Woli - Charzewicach; 
oficyna pałacowa w Stalowej Woli - Charzewicach; cmentarz rzymsko 
- katolicki (XIX w) ul. Klasztorna w Stalowej Woli; zespół kościoła 
parafialnego p.w. św. Floriana przy ul. Floriańskiej 5 w Stalowej Woli 
(drewniany kościół i dzwonnica); budynek "Zamek Lubomirskich" 
Stalowa Wola - Rozwadów ul. Sandomierska 1; zespół klasztorny 
Ojców Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie, cmentarz z I i II 
wojny światowej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli; Zespół 
kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej szkaplerznej w Stalowej Woli 
z przełomu XIX i XX wieku; kuźnia drewniana ze znajdującymi się 
wewnątrz urządzeniami ogniowymi przy ul. Rozwadowskiej 11 w 
Stalowej Woli - Rozwadowie; zbiorowe mogiły wojenne z 1943 r 
żołnierzy NOW-AK i partyzantów radzieckich rozstrzelanych przez 
Niemców położone w lesie w Stalowej Woli; Dom Gościnny Dyrekcji 
Zakładów Przemysłowych obecnie hotel i restauracja "Hutnik" w 
Stalowej Woli; zespół mieszkalno-gospodarczy (dom i piwnica) przy 
ul. Dąbrowskiego 18 w Stalowej Woli; budynek dawnego zajazdu z 
przełomu XVIII i XIX w przy ul. Rozwadowskiej i Ks. Ściegiennego w 
Stalowej Woli; budynek dawnych warsztatów szkolnych przy ulicy 
Hutniczej w Stalowej Woli; budynek Zakładowego Domu Kultury 
Huty Stalowa Wola (obecnie MDK) ul. 1 sierpnia Stalowa Wola; 
zespół budynków C.K Sądu Powiatowego (budynek Sądu i aresztu - 
obecnie użytkowany przez Muzeum Regionalne) przy ulicy 
Rozwadowskiej 12; budynek Towarzystwa gimnastycznego "Sokół" 
ul. Rozwadowska 21, wyposażenie kościoła i klasztoru Braci 
Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli ; stanowiska archeologiczne 
- cmentarzysko kultury łużyckiej Stalowa Wola - Charzewice ul. 
Posanie) 

1 0,36% 

38 

Ambasadorzy Stalowej Woli 
(Jakub Woynarowski - artysta, Szymon Jędruch - tenor; Ewa 
Strusińska- dyrygentka, Izabela Sowa- pisarka, Konrad Mastyło—
muzyk, Bartosz Hadała – muzyk, Grzegorz Rosiński- rysownik 
komiksowy: Marcin Łabaziewicz- pianista; Andrzej Stec- tenor 
liryczny; Maciej Zakościelny- aktor; Edward Durda - komentator 
sportowy;; Marzena Sowa- scenarzystka komiksowa; Omar Sangare- 
aktor; Mariusz Szwedo- inżynier; Modest Ruciński- aktor; Jacek 
Tarkowski- dyrygent, Robert Gwiazda-ornitolog, Tomasz Darocha- 
lekarz; Jerzy Butryn- bas; Jerzy Kwieciński- sekretarz stanu w 
Ministerstwie Rozwoju 20 marca 2017 r.)  

1 0,36% 



39 

Honorowi obywatele Stalowej Woli 
(Marian Marek Drozdowski; Edward Frankowski; Robert Grudzień; 
Alicja Grześkowiak; Jan Paweł II; Władysław Janowski; Zbigniew 
Niemczycki; Ignacy Tokarczuk)  

1 0,36% 

40 
Ludzie sportu związani ze Stalową Wolą 
(Joanna Jóźwik, Artur Partyka, Jacek Żemantowski, Lucjan Trela) 

1 0,36% 

41 Eugeniusz Kwiatkowski 1 0,36% 

42 Alfons Karpiński (malarz) 1 0,36% 

43 Janina Sagatowska - senator RP 1 0,36% 

44 
Rafał Weber- sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
od 2019r. 

1 0,36% 

45 Miasto rowerów (tradycje rowerowe, sposób postrzegania miasta) 1 0,36% 

46 Produkty OSM (nabiał, masło, krówki) – to jest produkt 1 0,36% 

47 
Jedno z najczystszych i najładniejszych miast w Polsce - to nie jest 
zasób ani produkt – to jest hasło promocyjne 

1 0,36% 

48 
Utworzenie Rezerwatu Przyrody w Charzewicach - to nie jest zasób 
ani produkt – to jest postulat 

1 0,36% 

49 
Skomunikowanie miasta przez autobusy miejskie MZK z ościennymi 
gminami powiatu (wymagające poprawy) - to nie jest zasób ani 
produkt – to jest deficyt 

1 0,36% 

 

Ankietowani, wśród lokalnych zasobów Stalowej Woli najczęściej wskazywali rozpoznawalność 

miasta w związku z produkcją wojskową Huty Stalowa Wola S.A. (54,68%). Ponadto, do bardzo 

istotnych zasobów miasta zaliczali bardzo często: zieleń w mieście, historię powstania Centralnego 

Okręgu Przemysłowego, tradycje przemysłowe miasta, lasy w granicach miasta, tereny rekreacyjne nad 

rzeką San, ścieżki rowerowe, które uzyskały bardzo dużą liczbę wskazań mieszkańców, kolejno od 

49,28% do 43,88%. Część respondentów, jako zasoby wskazała produkty, lub sformułowania, które nie 

wskazywały ani na konkretny zasób, ani na konkretny produkt. Odpowiedzi te zostały odpowiednio 

opisane w tabeli powyżej.  

Drugie pytanie ankiety poprzedzone zostało wyjaśnieniem, co należy rozumieć przez produkty 

lokalne. Definicja ta brzmiała: 

„PRODUKTY LOKALNE to rzeczy/usługi wytworzone z użyciem zasobów lokalnych, przyczyniające się 

do rozwoju miasta/lokalnej gospodarki np.: produkty firm ze Stalowej Woli, flagowe wydarzenia  

w mieście, wydarzenia oparte na twórczości znanej osoby z miasta, wystawa w muzeum, szlak 

turystyczny itp.”. 

Następnie, respondenci zostali poproszeni o podanie ISTOTNYCH dla rozwoju miasta 

PRODUKTÓW LOKALNYCH Stalowej Woli. Można było zaznaczyć kilka odpowiedzi spośród podanych 

przykładów i/lub wskazać własne. Tabela 2 poniżej prezentuje rozkład odpowiedzi na pytanie nr 2 

niniejszej ankiety. 

 

Tabela 2 

Lp. Nazwa produktu 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 Produkty wojskowe Huty Stalowa Wola S.A. 214 76,98 

2 
Produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli 

• Cukierki Krowki ze Stalowej Woli 

204 
(203 odp. do 

wyboru+1  
z wolnych odp.) 

73,38 

3 
Maszyny budowlane produkowane przez Liugong Dressta 
Machinery Sp. z o.o. 

129 46,40 

4 
Kuchnia lasowiacka (np. pierogi lasowiackie, kotlety po 
lasowiacku itp.) 

111 39,93 



5 Specjalna Strefa Ekonomiczna 110 39,57 

6 Wystawa dot. Centralnego Okręgu Przemysłowego 101 36,33 

7 Majówka w Stalowej Woli – to jest zasób 88 31,65 

8 
Szlak Architektury Drewnianej – obiekty do zwiedzania na terenie 
Stalowej Woli (np. Kościół Świętego Floriana) 

82  
(80 odp. do 

wyboru+2  
z wolnych odp.) 

29,50 

9 
Stal produkowana w Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli 
(wcześniej Huta Stali Jakościowych) 

74 26,62 

10 
„Chyba To Tu” - lokal gastronomiczny popularny wśród młodzieży 
– to jest zasób 

30 10,79 

11 Architektura Art Deco – to jest zasób 19 6,83 

12 

Pijalnia piw niebanalnych „Kadź” – to jest zasób: 

• "Kadź" - lokal z kuchnią lasowiacką i pijalnią lokalnych piw 

• Pijalnia piw niebanalnych „Kadź” - posiadają w swojej 
ofercie produkty regionalne, przede wszystkim pyszna 
kuchnia 

2 0,72 

13 Piwo STALOVE 2 0,72 

14 Szlak Rodowych Gniazd Lubomirskich – to jest zasób 2 0,72 

15 
Założenia urbanistyczne i architektoniczne Stalowej Woli z lat 50 i 
60- tych – to jest zasób 

2 0,72 

16 Maszyny budowlane i wojskowe produkowane w MISTA 1 0,36 

17 Felgi 1 0,36 

18 Miasto jako perla i stolica COP 1 0,36 

19 Potencjał spawalniczy m.in. Klaster Spawalniczy KLASTAL 1 0,36 

20 Heaven & Hell – to jest zasób 1 0,36 

21 Fryturnia – to jest zasób 1 0,36 

22 Usługi serwisu rowerowego CYKLOŚWIAT – to jest zasób 1 0,36 

23 
Rower jako charakterystyczny środek transportu dla mieszkańców 
– to jest zasób 

1 0,36 

24 Ścianka wspinaczkowa u Kapucynów – to jest zasób 1 0,36 

25 Ścieżki edukacyjne dla dzieci – to jest zasób 1 0,36 

26 Muzeum Regionalne – to jest zasób 1 0,36 

27 
Wydarzenia organizowane przy współpracy z Miejskim Domem 
Kultury – to jest zasób 

1 0,36 

28 
Amatorski Teatr Dramatyczny w Stalowej Woli im. Józefa Żmudy – 
to jest zasób 

1 0,36 

29 Spotkania z cyklu "Szanujmy wspomnienia" – to jest zasób 1 0,36 

30 
Balonowe Babie Lato (zawody sportowe zaliczane do Pucharu 
Polski. Impreza balonów na ogrzane powietrze, organizowana 
cyklicznie od 1986 roku we wrześniu w St. Woli) – to jest zasób 

1 0,36 

31 Węzeł kolejowy Stalowa Wola-Rozwadów – to jest zasób 1 0,36 

32 
Tereny zielone jako miejsce organizacji dużych imprez o 
charakterze krajowym, a nawet ponadregionalnym – to jest zasób 

1 0,36 

33 
Lato Muzyka Zabawa (impreza w Stalowej Woli w ramach 
wakacyjnej trasy Dwójki) – to nie jest ani zasób ani produkt – to 
jest narzędzie promocji 

1 0,36 

34 
Lato z Radiem (impreza w Stalowej Woli) – to nie jest ani zasób ani 
produkt – to jest narzędzie promocji 

1 0,36 

35 
Trwałość struktur władzy jako gwarant dobrych zmian - to nie jest 
zasób ani produkt – to jest hasło 

1 0,36 

36 
Sukcesywne budowanie tożsamości i wizerunku miasta - to nie jest 
zasób ani produkt – to jest hasło 

1 0,36 



Ankietowani, wśród lokalnych produktów Stalowej Woli najczęściej wskazywali produkty 

wojskowe Huty Stalowa Wola S.A. (76,98%) oraz produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  

w Stalowej Woli (73,38%). Ponadto, do bardzo istotnych produktów miasta zaliczali bardzo często: 

maszyny budowlane produkowane przez Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., kuchnię lasowiacką, 

Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz wystawę dot. Centralnego Okręgu Przemysłowego, które uzyskały 

bardzo dużą liczbę wskazań mieszkańców, kolejno od 46,40% do 36,33%. Część respondentów, jako 

produkty wskazała zasoby, lub sformułowania, które nie wskazywały ani na konkretny zasób, ani na 

konkretny produkt. Odpowiedzi te zostały odpowiednio opisane w tabeli powyżej. 

 

WNIOSKI:  

• Zespół Miejski powinien dokładnie przeanalizować zaproponowane przez mieszkańców 

zasoby i produkty, zastanowić się, do której grupy faktycznie należą poszczególne 

propozycje, a następnie sporządzić ostateczny wykaz odpowiednio przypisanych do danych 

grup zasobów i produktów.  

• Mieszkańcy chętnie dzielili się opiniami na temat zasobów i produktów miasta, 

przedstawiając wiele różnych pomysłów.  

• Na podstawie liczby odpowiedzi danego typu można wywnioskować, jakie zasoby i produkty 

są najbardziej dostrzegane, rozpoznawalne przez mieszkańców. Z jednej strony są to przede 

wszystkim zasoby i produkty związane z położeniem Stalowej Woli (miasto wśród zieleni, 

lasy, odpowiednie tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe itp.) i związanym z nim 

dziedzictwem lasowiackim (kuchnia lasowiacka, produkty nawiązujące do tradycji 

lasowiackich np.: śmietana lasowiacka z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej itp.), a z drugiej 

z przemysłowymi tradycjami i charakterem gospodarki miasta (historia powstania 

Centralnego Okręgu Przemysłowego, Huta Stalowa Wola S.A., produkty wojskowe, maszyny 

budowlane, specjalna strefa ekonomiczna itp.). 

 


