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 W ramach konsultacji społecznych projektu Przestrzeń dla Partycypacji 2 jedną  

z form zbierania opinii mieszkańców w sprawie stanu zagospodarowania Osiedla Górna Kolonia 

było badanie ankietowe. Ankiety zostały przeprowadzone w formie internetowej (umieszczone na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej) oraz  w postaci papierowej - 

dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców Osiedla. Wypełnione ankiety mieszkańcy 

mogli zwrócić do punktu zlokalizowanego w osiedlowym sklepie. Na terenie Osiedla 

przeprowadzono również ankietę uliczną w dniach 09 i 10 października 2020 roku. 

 W badaniu internetowym wzięło udział 17 osób, do punktu w osiedlowym sklepie trafiło 

39 ankiet, a w sondzie ulicznej udział wzięło 14 osób. Osoby biorące udział w ankietach  to 

osoby w przedziale wiekowym od 19 do pow.65 lat, w przeważającej części kobiety (43:27). 

Największą grupę ankietowanych osób tworzyły osoby w wieku 36-55 lat. Były to osoby 

mieszkające na Osiedlu Górna Kolonia ponad 10 lat. 

 Jako zalety i największe wartości osiedla wskazywano najczęściej jego położenie wśród 

zieleni na obrzeżach miasta. 

 Jak wynika z ankiet mieszkańcy osiedla spędzają czas na świeżym powietrzu, na terenie 

ogródków działkowych oraz spacerując po otaczającym lesie. 

 Najczęściej wskazywanymi problemami były brak komunikacji miejskiej, bałagan przy 

pojemnikach śmietnikowych -  brak  altan, nietrzeźwe osoby wokół osiedlowego sklepu, brak 

miejsc parkingowych, brak miejsc do spędzania wolnego czasu. 

 Pytanie dotyczące rodzaju projektowanej, nowej zabudowy która mogłaby powstać na 

terenie Osiedla podzieliło mieszkańców  na trzy grupy: 

1. Osoby będące za zabudową mieszkaniową wielorodzinną; 

2. Osoby będące za zabudową usługową ; 

3. Osoby przeciwne powstaniu jakiejkolwiek nowej zabudowy, bądź nie mające zdania. 

Należy nadmienić, że osoby sugerujące powstanie nowej zabudowy optują, aby charakter 

przyszłej ewentualnej zabudowy był podobny do istniejących obiektów.  

 W pytaniu odnośnie potrzeby posiadania własnej działki rekreacyjnej ankietowani  

w większości  odpowiedzieli, że takiej potrzebują lub już ją mają. 

 40% ankietowanych potrzebuje miejsca na własny garaż, kolejne 40% twierdzi że nie ma 

takiej potrzeby, a pozostała część ankietowanych już posiada własny garaż. 

 Zdecydowanej większości ankietowanych nie przeszkadza wygląd osiedla związany z 

obecnym zagospodarowaniem w garaże (blaszane) i tereny działkowe. Pozostałe osoby nie 

pochwalają takiego sposobu zagospodarowania. 

 Podsumowując z ankiet wynika, że mieszkańcy doceniają walory przyrodnicze i 

architektoniczne Osiedla Górna Kolonia. Ankietowani nie są przychylni zmianom w 

zagospodarowaniu Osiedla, ale chcą poprawy warunków  bytowych m.in. poprawy komunikacji, 

infrastruktury technicznej Osiedla, wprowadzenia  przestrzeni publicznej z elementami małej 

architektury, czyli placami zabaw, siłowniami plenerowymi oraz miejscami spotkań dla osób 

starszych. Ankietowani sugerują również, aby zachować jak najwięcej zieleni, nawet wprowadzić 

nowe zielone enklawy. 

 


