
WYKAZ ZASOBÓW 
W ich ocenie wzięło udział 29 przedstawicieli ZR i ZS 

Lp. Nazwa zasobu 

Średnia ocena 
możliwości 

wykorzystania zasobu 
do tworzenia 

produktów lokalnych 
(ocena w skali 0-10) 

Średnia ocena 
unikalności 

zasobu 
(ocena w skali 0-

10) 

Opis zastosowanych połączeń między zasobami 
zgłoszonymi przez mieszkańców  

(dotyczy tylko tych pól gdzie łączono różne zasoby) 

1 

Tożsamość historyczna miasta związana  
z Centralnym Okręgiem Przemysłowym  
i tradycjami przemysłowymi miasta 
(m.in. produkcją wojskową, maszyn 
budowlanych itp.) 

8,52 8,39 

Połączono: 

• Historia powstania Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, powiązana ze Stalową Wolą 

• Huta Stalowa Wola S.A. i rozpoznawalność miasta w 
związku z produkcją wojskową 

• Tradycje związane z produkcją maszyn budowlanych 
(część HSW przejęta przez Liugong Dressta 
Machinery Sp. z o.o., MISTA) 

• Tradycje przemysłowe miasta 

• Eugeniusz Kwiatkowski 

• Bronisław Chudzyński (jeden z "ojców założycieli" 
Zakładów Południowych, kierownik budowy 
Zakładów Południowych w Stalowej Woli, po wojnie 
dyrektor naczelny Huty Stalowa Wola) 

• Zdzisław Malicki (inżynier, polityk, w latach 1965–
1982 dyrektor naczelny Huty Stalowa Wola, poseł na 
Sejm PRL VIII kadencji) 

• Konkurs Innowator COP 

2 

Infrastruktura/miejsca do uprawiania 
sportu i rekreacji (np.: stadiony: m.in. 
PCPN/lekkoatletyczny, baseny, boiska 
przyszkolne, siłownie, w tym terenowe, 
place zabaw, Skate Park, korty tenisowe, 
lodowisko, obiekty MOSIR itp.) i 
realizowane w oparciu o nią wydarzenia 
sportowe 

8,34 7,21 

Połączono: 

• Stadion Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej 
• Stadion lekkoatletyczny 

• Infrastruktura/miejsca do uprawiania sportu i 
rekreacji np.: stadiony, baseny, boiska przyszkolne, 
siłownie terenowe, place zabaw, itp. 

• Skate Park 

• Korty tenisowe 

• Obiekty MOSIR 

• Lodowisko 

• Siłownie na świeżym powietrzu 

• Ścianka wspinaczkowa u Kapucynów 

• Memoriał sportowy im. Jana Pawła II (cykliczna 
impreza) 

• Siłownia Fabryka Zdrowia 

• Fabryka Zabawy – miejsce zabaw dla dzieci 

3 

Instytucje Kultury (Muzeum Regionalne 
wraz z Muzeum Alfonsa Karpińskiego 
Miejski Dom Kultury z kinem Wrzos i 
Amatorskim Teatrem Dramatycznym w 
Stalowej Woli im. Józefa Żmudy, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Spółdzielczy Dom 
Kultury) oraz wydarzenia organizowane 
przez te instytucje (w tym Majówka w 
Stalowej Woli, Noc Muzeów, Jarmark 
Bożonarodzeniowy itp.) 

8,32 7,93 

Połączono: 

• Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego 

• Muzeum Regionalne wraz z Muzeum Alfonsa 
Karpińskiego 

• MDK z kinem Wrzos 

• Alfons Karpiński (malarz) 

• Noc Muzeów 

• Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy 

• Orkiestrę Dętą przy MDK 

• Biblioteki 

• Spółdzielczy Dom Kultury 

• Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich (znajduje się na 
nim Muzeum Regionalne) 

• Majówka w Stalowej Woli  

• Jarmark Bożonarodzeniowy 

4 

Rzeka San i położone nad nią zielone 
tereny rekreacyjne (m.in. Błonia) oraz 
tereny cenne przyrodniczo z unikalną 
roślinnością i gatunkami chronionymi 

8,07 6,22 

Połączono: 

• Tereny rekreacyjne nad rzeką San 

• Cenne przyrodniczo tereny (np. Rezerwat Topoli 
Czarnej), obszar Natura 2000, pomniki przyrody, 
unikalna roślinność i gatunki chronione - ptaki, 
zwierzęta i inne 

• Rzeka San przebiegająca przez miasto  
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5 Lokalne autorytety i lokalni bohaterowie 7,62 6,82 

Połączono: 

• Ambasadorzy Stalowej Woli - wszyscy  

• Konrad Mastyło (ambasador) 

• Ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski zmarły historyk, etnograf 
i regionalista, twórca pojęcia "regionu 
dolnosańskiego" - zasłużony dla miasta 

• Zasłużeni dla Miasta Stalowa Wola np. Stanisław 
Szymonik - znany nauczyciel fizyki, Janina 
Sagatowska - senator RP 

• Honorowi obywatele Stalowej Woli (wszyscy) 

• Lokalni bohaterowie okresu II wojny światowej (np.: 
Eugeniusz Łazowski, dr Stanisław Matulewicz, 
żołnierze weterani, żołnierze AK ze Stalowej Woli 
itp.) 

• Anna Garbacz (zasłużony działacz kultury, 
dziennikarka, dokumentalistka) 

• Michał Bajor (polski aktor i piosenkarz, członek 
Akademii Fonograficznej, związany rodzinnie ze 
Stalową Wolą) 

• Dionizy Garbacz (lokalny dziennikarz, publicysta, 
wydawca) 

• Lucyna Mizera (wieloletni Dyrektor Muzeum 
Regionalnego w St. Woli) 

• Tomasz Czajka (pochodzący ze St. Woli, członek 
elitarnej ekipy firmy SpaceX, przygotowującej lot 
rakiety w kierunku Marsa) 

• Elżbieta Jaworowicz (polska dziennikarka, autorka 
programu interwencyjnego „Sprawa dla reportera” 
emitowanego przez TVP, wychowana w Stalowej 
Woli) 

• Marek Wróblewski (Prezes Fundacji „Kedyw”, 
upowszechniający informacje o działalności AK m.in. 
w Rozwadowie) 

• Ks. Marian Wolicki (zmarły Dziekan Wydziału 
Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w 
Stalowej Woli) 

• Zbigniew Partyka wieloletni działacz ZHP 

• Bożena Wodka-Micał (pediatra ze Stalowej Woli) 

• Katarzyna Pisera (pedagog muzyczny, prowadzi Chór 
Puellarum Cantus w PSP11 w Stalowej Woli) 

• Ryszard Wójtowicz (polonista, recenzent i krytyk 
literacki wielu publikacji stalowowolskich autorów, 
laureat Nagrody Literackiej Miasta Stalowa Wola 
„Gałązka Sosny” 2001) 

• Byli prezydenci/zastępcy prezydenta Stalowej Woli 
(np.: Jacek Koralewski, Andrzej Gajec, Andrzej 
Szlęzak, Stanisław Cisek, Janusz Cisek) 

• Mariusz Bajek (stalowowolski artysta, rysownik) 

6 
Strefa przemysłowa z uzbrojonymi 
terenami inwestycyjnymi i dużymi 
przedsiębiorstwami 

7,61 6,30 

Połączono: 

• Uzbrojone tereny inwestycyjne 

• Strefa przemysłowa 

• Duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie miasta 

• Przemysł związany z uczelnią (Politechniką 
Rzeszowską) 

7 
Założenia urbanistyczne  
i architektoniczne Stalowej Woli  7,48 7,46 

Połączono: 

• Założenia urbanistyczne i architektoniczne Stalowej 
Woli z lat 50 i 60- tych 

• Zabudowa miasta 

• Szlak architektury Art Déco 
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8 

Park Miejski (z Parkiem Wodnym, Parkiem 
Linowym, Street Workout) i pozostała 
zieleń w mieście np. skwery, parki  
(np. Ogród Jordanowski, Park 
Lubomirskich w Charzewicach), inna 
zieleń miejska, ogrody działkowe 

7,46 7,19 

Połączono: 

• Park Wodny 

• Park Linowy 

• Park Miejski 

• Street Workout 

• Park 24 

• Pozostała zieleń w mieście np. skwery, parki, inna 
zieleń miejska 

• Ogród Jordanowski 

• Park Lubomirskich w Charzewicach 

• Skarpa na Pławie 

• Ogrody działkowe 

9 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 7,43 6,89  

10 

Placówki oświatowe i ich baza lokalowa 
oraz zatrudniona w nich kadra (żłobki, 
przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły 
ponadpodstawowe, uczelnie wyższe, 
Uniwersytet III wieku, szkoła muzyczna) 

7,41 6,43  

11 
Lotnisko w Turbi pod Stalową Wolą  
i tradycje lotnicze z nim związane 7,41 7,93  

12 
Dziedzictwo kulturowe powiązane  
z Lasowiakami 7,36 7,37  

13 

Rower jako charakterystyczny środek 
transportu dla mieszkańców (miasto 
rowerów, tradycje rowerowe, rajdy 
rowerowe, sposób postrzegania miasta) 
wraz ze ścieżkami rowerowymi, w tym 
leśnymi na terenie miasta 

7,31 5,86 

Połączono: 

• Rower jako charakterystyczny środek transportu dla 
mieszkańców 

• Ścieżki rowerowe, w tym leśne 

• Rajdy organizowane cyklicznie (np. rowerowy Rajd 
honoru) 

• System rowerów miejskich (wypożyczalnia) 

• Usługi serwisu rowerowego CYKLOŚWIAT (naprawy 
przeglądy, konserwacje rowerów) 

14 

Kluby sportowe (np.: Klub Sportowy 
Victoria, Klub Balonowy) i ludzie sportu, 
związani ze Stalową Wolą m.in. 
sportowcy, trenerzy oraz stałe 
wydarzenia sportowe realizowane z ich 
udziałem (np. Balonowe Babie Lato itp., 
Bieg Konstytucji 3-go Maja) 

7,25 6,63 

Połączono: 

• Kluby sportowe 

• Ludzie sportu 

• Klub Sportowy ZKS Stal 

• Balonowe Babie Lato 

• Bieg Konstytucji 3-go Maja 

15 
Dobrze wykształcona kadra inżynieryjno-
techniczna 7,21 5,81  

16 
Osiedle Rozwadów - historyczne serce 
Stalowej Woli 7,10 6,00  

17 Rozwój i nowoczesność (cecha miasta) 7,03 6,21  

18 
Zabytki Stalowej Woli (wszystkie, wpisane 
do rejestru zabytków) 6,97 7,00 

Połączono: 

• Zabytki Stalowej Woli (wszystkie, wpisane do rejestru 
zabytków) 

• Szlak architektury Drewnianej (w tym zabytkowy 
kościół św. Floriana) 

19 
Osiedle Fabryczne, jako kulturalne serce 
miasta, z Placem Piłsudskiego i Miejscem 
Aktywności Lokalnej - Dmowskiego 11 

6,93 6,00  

20 
Lasy w granicach miasta (w tym miejsce 
na „Ciemnym Kącie”) 6,76 5,43 

Połączono: 

• Lasy w granicach miasta 

• Miejsce w lesie na „Ciemnym Kącie” 

• Ścieżki edukacyjne dla dzieci 
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21 
Osiedle Centralne, centrum miasta,  
w tym niezagospodarowana przestrzeń 
na tym obszarze 

6,54 5,89 
Połączono: 

• Osiedle Centralne, centrum miasta 

• Niezagospodarowana przestrzeń w centrum miasta 

22 

Postacie komiksowe związane ze Stalową 
Wolą (np. THORGAL - postać z komiksu, 
rysowana przez Grzegorza Rosińskiego ze 
Stalowej Woli, MARZI – dziewczynka z 
komiksu Marzeny Sowy, opowiadającego 
o Polsce z lat 80.) 

6,48 7,11  

23 

Lokalne kafejki, puby, kluby, lokale 
gastronomiczne oraz Lokalne kawiarnie, 
cukiernie, lodziarnie i znane restauracje 
sieciowe 

6,43 5,15 

Połączono: 

• Lokalne kafejki, puby, kluby, lokale gastronomiczne 
np.: Pijalnia piw niebanalnych „Kadź”, „Chyba To Tu”, 
„Heaven & Hell”, „Czarno na białym”, „Frytunia”, 
„Mamma Mia”, kebab „Emre”, pizzeria „Fiori”, 
pizzeria „Avati”, pizzeria „Rustica”, pizzeria 
„Numerato”, Karczma „Biesiada” – swojskie jadło, 
Restauracja A&J, Lokal „Widzimisię”, ogródek pubu 
RST, Klub Bila, Pub RETRO, Piwiarnia Warka – 
Stalowa Wola 

• Lokalne kawiarnie, cukiernie, lodziarnie np.: 
„Konesso Caffe”, „Lokomotycze”, „Motycze”, „Prima 
Caffe”, z lodami z Sandomierskiej Manufaktury 
Lodów, „Cuda Wianki Słodkie” – Hurtownia 
piekarsko-cukiernicza, „Kwiaty ze smakiem” – 
połączenie kwiaciarni z kawiarnią, cukiernia JUGO, 
CAFE Rodzinna, Lodziarnia Pod Trampoliną, 
kawiarnia Grzybek pod sosnami w Parku Miejskim, 
cukiernia w City Parku 

• Znane restauracje sieciowe np.: McDonald’s, KFC 

24 

Tradycje kupieckie w oparciu  
o obiekty/przestrzeń miasta (np. targ 
miejski w soboty, hala targowa, hala 
warzywno-owocowa, Targ staroci w 
Rozwadowie) 

6,43 5,41 
Połączono: 

• Targ Miejski, hala targowa, hala warzywno-owocowa 

• Targ staroci w Rozwadowie - cykliczny targ, którego 
formułę wypracowano w ramach rewitalizacji 

25 
Dobra dostępność komunikacyjna 
(drogowa, kolejowa) i system 
komunikacji miejskiej 

6,41 5,11 

Połączono: 

• Dobry system komunikacji miejskiej 

• Linia kolejowa 68 biegnąca przez środek miasta z 
północy na południe) z węzłem kolejowym Stalowa 
Wola – Rozwadów 

• Dworzec PKS 

26 

Instytucje otoczenia biznesu wraz z 
sektorem usług dla przedsiębiorstw m.in. 
bankowych, pożyczkowych, doradczych, 
obsługowych itp. (w tym ARP, RIG, CECH, 
SSG z Laboratorium i Inkubatorem, banki, 
firmy usługowe dla biznesu itp.) 

6,41 4,73  

27 
Środowiska senioralne i realizowane z ich 
udziałem cykliczne inicjatywy (np. Dni 
Seniora, Seniorada Sportowa itp.) 

6,39 5,70 
Połączono: 

• Środowiska senioralne  
• Spotkania z cyklu "Szanujmy wspomnienia” 

28 Budynek Mostostalu 6,21 4,33  

29 Młode miasto (cecha) 6,18 6,37  

30 
Zakłady/firmy i obiekty 
stosujące/wykorzystujące EKO 
rozwiązania 

6,18 6,04 

Połączono: 

• Zakłady recyclingowe (np. Zakład Mechaniczno - 
Biologicznego Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych, Wtór – Steel Sp. z o.o.) 

• Oczyszczalnia ścieków 

• Wysypisko śmieci 

• Drzewko solarne 

• Elektrownia 

• MZK Sp. z o.o. 
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31 Zakłady pracy 6,00 5,00  

32 NGO-sy (organizacje pozarządowe) 5,93 5,41  

33 Hotele (np. „Hutnik”, „Stal”) 5,39 4,22  

34 
Kościoły i obiekty kultu religijnego oraz 
przedstawiciele lokalnych 
parafii/kościołów  

5,29 4,74 
Połączono: 

• Przedstawiciele lokalnych parafii/kościołów  

• Kościoły i obiekty kultu religijnego 

35 
Galerie (np. Galeria VIVO z kinem Helios)  
i duże obiekty handlowe (np. E. Leclerc, 
Biedronka, Stokrotka, Rossmann) 

5,18 4,04 

Połączono: 

• Galerie (np. Galeria VIVO) 

• Kino Helios 
• Duże sklepy (np. E. Leclerc, Biedronka, Stokrotka, 

Rossmann) 

36 
Infrastruktura miejska (np.: drogi, 
chodniki) 5,14 4,41  

37 

Podmioty z branży IT i wdrażające nowe 
technologie multimedialne (np. LedLIVE 
Sp. z o.o., UP LED Sp. z o.o., I-BS.pl Sp. z 
o.o.) 

5,11 4,81  

38 
Zakłady opieki zdrowotnej publiczne  
i prywatne (np. szpitale, SP ZOZ, gabinety 
prywatne) 

5,0 3,0  

39 

Ośrodki świadczące usługi pomocy 
społecznej oraz wsparcia dla osób 
starszych, schorowanych, zagrożonych 
wykluczeniem (np. MOPS, DPS, ŚDŚ, DOM 
Senior+, SOWIK itp.) 

5,0 3,0  

40 
Murale/freski osiedlowe (np. z sylwetką 
rotmistrza Witolda Pileckiego, Eugeniusza 
Kwiatkowskiego) 

4,61 4,93  

 

*DEFINICJE 

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.). 

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. 


