
 

 

Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych  

z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025 za okres 01.08.2017 - 31.08.2017 

1. Kolejne inwestycje na Majówce 

Ruszyła przebudowa drogi pomiędzy garażami w rejonie ulic: Majówka, 8 Maja i Lipowej. 

Dodatkowo trwają prace przy realizacji mniejszych przedsięwzięć takich jak budowa 

chodników i miejsc parkingowych, o które wnioskowali radni i mieszkańcy w tej części 

miasta. 

Przebudowa drogi pomiędzy garażami w rejonie ulic: Majówka, 8 Maja i Lipowa obejmuje 

przebudowę istniejącej drogi wraz z odwodnieniem i budową miejsc postojowych na os. 

Majówka pomiędzy ulicą Lipową i drogą przy przedszkolu łączącą ul. 8 Maja z ul. Majówka. 

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej, powstaną 

nowe miejsca postojowe z płyt ażurowych.   

Ponadto zakończył się remont ciągu pieszego przy budynkach wielorodzinnych Staszica 9, 

Majówka 26 B oraz Majówka 26 C. To realizacja wniosku złożonego w ubiegłym roku w 

ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Ruszyła budowa chodników przy pawilonie handlowym przy ul. Lipowej, nowy chodnik 

powstanie także przy Alei Starów. 



 

 

 

 

2. Zmiany na Szlakowisku 

Na terenie Szlakowiska zamontowane zostały grille oraz ławki, stoliki i kosze na śmieci. Są to 

kolejne zmiany, które zachodzą na tym terenie. W dniu 4 sierpnia 2017 r. zakończone zostały 

także konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania tego terenu.  



 

 

 

 



 

 

3. Nowe inwestycje drogowe – Osiedle Stadion 

Rusza realizacja dwóch ważnych inwestycji drogowych dla Starachowic. Jest to budowa 

połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową - ulicą Szkolną (obszar 

rewitalizacji), przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Starachowice. Druga ważna 

inwestycja to budowa ronda u zbiegu ulic: Iglastej i Szkolnej (obszar rewitalizacji), którą 

finansuje Powiat Starachowicki. Łączny koszt obydwu inwestycji to ponad 5 mln. zł. 

Przedsięwzięcia w całości finansowane są z budżetów miasta i powiatu. W ramach zadania 

przebudowana zostanie też cała infrastruktura podziemna, tj. sieć wodociągowa, sieć 

gazowa, podziemne linie telekomunikacyjne, linie kablowe oraz wykonany zostanie kanał 

deszczowy. Pojawi się nowe oznakowanie i oświetlenie uliczne, na rondzie i przy drogach 

dojazdowych. 

 



 

 

 

 

4. Zakończenie konsultacji na Osiedlu Wzgórze 

W dniu 4 sierpnia 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania 

Kolonii Robotniczej na Osiedlu Wzgórze: 

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. 

Więcej informacji: www.rewitalizacja.starachowice.eu 

 

 

 

http://www.rewitalizacja.starachowice.eu/


 

 

5. Wakacyjna akcja „Lato na Wzgórzu” 

W sierpniu 2017 r. kontynuowana była wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieży z Osiedla 

Wzgórze (Kolonia Robotnicza). W ramach „Lata na Wzgórzu” odbywały się gry animacyjne 

oraz zabawy dla dzieci.  

 


