
 

 

Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych  

z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025 za okres 01.07.2017 - 31.07.2017 

1. Wakacyjna akcja „Lato na Wzgórzu”. 

W lipcu 2017 r. rozpoczęła się wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieży z Osiedla Wzgórze 

(Kolonia Robotnicza). W ramach „Lata na Wzgórzu” odbyły się warsztaty tematyczne w tym: 

warsztaty rowerowe, fotograficzne, filmowe, spotkania motywacyjne, animacyjne  

i socjoterapeutyczne oraz zajęcia garncarskie. We wszystkich spotkaniach uczestniczyło 150 

dzieciaków! Partnerem strategicznym akcji była Świetlica Środowiskowa „Sukces”. 

Więcej informacji: http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1880-lato-na-osiedlu-wzgorze  

 

http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1880-lato-na-osiedlu-wzgorze


 

 

 

2. Małe inwestycje na Osiedlu Majówka oraz Osiedlu Stadion 

Na Osiedlu Majówka przy budynkach wielorodzinnych przy ulicach Staszica 9, Majówka 26 b 

oraz Majówka 26 c rozpoczęły się prace budowlane dotyczące chodników, parkingów oraz 

dojazdów. Inwestycje realizowane są w ramach środków finansowych z budżetu 

obywatelskiego. Natomiast na Osiedlu Stadion, Gmina Starachowice ogłosiła przetarg na 

modernizację ul. Harcerskiej. Prace obejmują wykonanie ul. Harcerskiej  do ul. Szkolnej. 

Zostanie wymieniona nawierzchnia ulicy na kostkę brukową, przebudowana zostanie 

kanalizacja deszczowa oraz powstanie nowe oświetlenie. Po wykonaniu tych robót 

rozpoczną się przygotowania do kolejnego etapu, który obejmuje wykonanie wymiany 

nawierzchni chodników na ciągach pieszych wokół budynku mieszkalnego przy ul. 

Harcerskiej 1. Planuje się także montaż obiektów małej architektury (ławeczki, kosze, stoły 



 

 

do gier, urządzenia rekreacyjne - w postaci urządzeń siłowni zewnętrznej na powietrzu),  

a także budowę nowego oświetlenia. 

 

Więcej informacji: 

http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1940-zmiany-przy-ulicy-harcerskiej 

http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1904-inwestycje-wybrane-przez-mieszkancow 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Decyzją Zarządu Województwa do Gminy Starachowice trafi prawie 13 mln zł na realizację 

projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap 

III”. To największa dotacja w regionie na termomodernizację i obejmie następujące obiekty 

oświatowe: 

Przedszkole Miejskie nr 2 (obszar rewitalizacji), 

Przedszkole Miejskie nr 11, 

Szkoła Podstawowa nr 9 (obszar rewitalizacji), 

Kompleks edukacyjny na Południu w tym: Przedszkole Nr 10, Szkoła Podstawowa nr 13, 



 

 

Gimnazjum nr 4 i Miejska Hala Sportowa. 

Dzięki temu zmniejszone zostaną koszty utrzymania obiektów, a co za tym idzie poprawa 

stanu środowiska naturalnego oraz poprawią się warunki nauki i pracy w powyższych 

placówkach. 

 

Więcej: http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1945-kolejne-srodki-dla-gminy-starachowice 

4. Rozpoczyna się projekt Asystent Aktywności 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie PROREW pozyskało dla Gminy 

Starachowice ponad 400 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój wysokiej 

jakości usług społecznych. Projekt "Asystent Aktywności" zakłada zwiększenie dostępu do 

usług społecznych dla 30 osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi  

z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice. Wsparcie zostanie 

udzielone w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych  

w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego  

i edukacyjnego.  



 

 

Nową usługą planowaną do realizacji w ramach projektu jest nabycie kompetencji 

niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi, opiekunów faktycznych Osób 

Niepełnosprawnych.  

Projekt rozpoczął się 1 lipca 2017 r. 

Więcej informacji: http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1943-projekt-asystent-

aktywnosci-w-starachowickim-mops 

 

5. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Kolonii 
Robotniczej oraz Szlakowiska 

 
W lipcu 2017 r. odbywały się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Kolonii 

Robotniczej na Osiedlu Wzgórze oraz Szlakowiska.  

Proces zasięgania opinii, zbierania uwag i propozycji przeprowadzono w sposób 

umożliwiający szerokie zaangażowanie się społeczności lokalnej, przyjęto następujące formy:  

Szlakowisko: 

a) W dniu 14 lipca 2017 r. na Placu przy Szlakowisku zorganizowany został wywiad  

http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1943-projekt-asystent-aktywnosci-w-starachowickim-mops
http://starachowice.eu/en/aktualnosci/1943-projekt-asystent-aktywnosci-w-starachowickim-mops


 

 

z mieszkańcami. 

b) W dniach od 4 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r., w godzinach 10:00-15:00 w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Starachowicach zbierano uwagi ustne. 

Kolonia Robotnicza: 

a) W dniu 4 lipca 2017 r. zorganizowany został warsztat dla młodzieży w Starachowickim 

Centrum Kultury połączony ze spacerem studyjnym 

b) W dniu 28 lipca 2017 r. zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne na ul. Zakładowej 

połączone z Piknikiem Profilaktycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Jakość Energia 

Starachowice. 

W lipcu dodatkowo zbierano uwagi, propozycje i opinie w postaci papierowej i elektroniczne 

za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego. Formularz konsultacyjny był 

dostępny na stronie internetowej Gminy – www.rewitalizacja.starachowice.eu oraz na 

stronie BIP Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Formularz dostępny był ponadto w wersji 

papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. 

 

 


