
 

 

Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych  

z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025 za okres 01.02.2018 - 28.02.2018 

1. Preumowa na projekt rewitalizacyjny podpisana! 

Pre - umowę na dofinansowanie w wysokości 23 mln. zł do realizacji projektu pn. 

„Rewitalizacja – lepsze życie w Starachowicach, mieście które znalazło pomysł na siebie” 

podpisali 8 lutego 2018 r. Marszałek Województwa Adam Jarubas oraz Prezydent 

Starachowic Marek Materek. - To historyczny moment dla Starachowic i najwyższe 

dofinansowanie, jakie Gmina w historii swego istnienia uzyskała ze środków europejskich – 

podkreślił prezydent. 

Prace przygotowawcze do przeprowadzenia rewitalizacji w Starachowicach rozpoczęły się już 

w 2015 roku. Gmina Starachowice wzięła udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju - 

Modelowa Rewitalizacja Miast. Do konkursu przystąpiło 240 miast z całej Polski. 

Starachowice ze swoim projektem „Starachowice OD nowa” znalazły się w gronie 20 

najlepszych projektów w Polsce i otrzymały dofinansowanie na przygotowanie programu 

rewitalizacji w wysokości 2 485 380,00 zł.  

- Środki finansowe pozyskane w ramach projektu „Starachowice OD nowa” przeznaczone 

zostały na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanie dokumentów 

planistycznych, dokumentację techniczną, ekspertyzy, strategie, wsparcie eksperckie, 

wsparcie merytoryczne, szkolenia, badania, koncepcje oraz wszelkie opracowania, niezbędne 

do przeprowadzenia procesu rewitalizacji w mieście. - poinformował Prezydent Miasta 

Marek Materek - Bez dokumentów planistycznych i bez opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasto nie mogłoby ubiegać się o środki unijne na realizacje inwestycji 

infrastrukturalnych. 

Prace obejmą obszar: Lubianka, Pasternik, Pałacyk, Starachowice Dolne, Osiedle Wzgórze, 

Park Miejski oraz Starachowickie Centrum Kultury. 

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2637-rekordowe-pieniadze-dla-

miasta 
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2. Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji. 

Do 28 lutego 2017 r. mieszkańcy Wierzbnika i Osiedla Stadion oraz przedsiębiorcy z obszaru 

rewitalizacji i działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej mogli zgłaszać swoje kandydatury 

do Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji docelowo będzie liczyć 14 osób, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele 

Urzędu Miejskiego, młodzież oraz seniorzy. Kadencja pierwszego Komitetu potrwa 3 lata. 

Pierwsze spotkanie Komitetu w niepełnym – 10-osobowym składzie odbyło 8 stycznia 2018 r. 

Więcej informacji: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2760-nabor-uzupelniajacy-do-

komitetu 

 

3. Przetargi na opracowanie dokumentacji dla obszaru Starachowic 

Dolnych oraz Starachowic Wschodnich 

W lutym zostały ogłoszone przetargi na Opracowanie dokumentacji w zakresie obszaru 

Starachowice Dolne w ramach projektu „Starachowice OD nowa” oraz Opracowanie 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenu Dworca Wschodniego w Starachowicach. 
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4. Modernizacja grobli na zbiorniku wodnym – Pasternik -  

w Starachowicach. Etap I. 

W dniu 28.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Modernizacja grobli na zbiorniku 

wodnym – Pasternik - w Starachowicach. Etap I.” Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 

grobli na zbiorniku wodnym – Pasternik - w Starachowicach. 



 

 

 

5. Konsultacje społeczne oferty Starachowickiego Centrum Kultury. 

Od 12 lutego do 12 marca 2018 r. w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy miasta 

mogą wypowiedzieć się o tym, jak powinna wyglądać oferta kulturalna Starachowickiego 

Centrum Kultury. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących oferty 

kulturalnej Starachowickiego Centrum Kultury. W lutym odbyło się: spotkanie konsultacyjne 

w formule „World Cafe”, Indywidualne pogłębione wywiady z osobami korzystającymi  

z oferty SCK oraz Warsztat konsultacyjny z przedstawicielami instytucji kultury. Dodatkowo 

mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi poprzez formularz konsultacyjny.  

Konsultacje odbywają się w ramach projektu „Starachowice OD nowa” współfinansowanego 

z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Potrzeba przeprowadzenia Konsultacji wynika z Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Starachowice na lata 2016-2025, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach  

w dniu 31 marca 2017 r. 



 

 

 

6. Harmonogram prac nad Lubianką. 

Rewitalizacja Zbiornika Wodnego Lubianka w Starachowicach nabiera tempa. Wspólne 

działania Powiatu i Gminy Starachowice zmierzające do wyremontowania zbiornika wkraczają 

w decydującą fazę. "Kąpielisko Lubianka to latem jedno z najczęściej wybieranych przez 

starachowiczan miejsc do wypoczynku nad wodą. Tak jednak nie będzie w nadchodzącym 

sezonie letnim z powodu planowanych tam prac. Będą tam realizowane dwutorowe 

działania. Planowana przez miasto rewitalizacja zbiornika i podejmowany przez powiat 

remont urządzeń hydrologicznych." 

Więcej: http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/3352,latem-nie-wykapiemy-sie-w-

zalewie-lubianka 
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