
 

 

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. Kolejne zmiany Na Szlakowisku i działka na sprzedaż 

Prezydent Miasta Marek Materek podpisał akt notarialny w sprawie nabycia przez Gminę 

Starachowice nieruchomości położonej przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach. 

Gmina od lat wykorzystywała wymieniony teren, organizując masowe imprezy plenerowe, 

takie jak: koncerty zespołów muzycznych, występy zespołów tanecznych, kino plenerowe, 

zabawy noworoczne „Sylwester pod gwiazdami”. Jednak od czasu powstania samorządu 

terytorialnego toczyło się postępowanie o zwrot niniejszej nieruchomości. Jego finałem była 

decyzją Starosty Starachowickiego z dnia 6 grudnia 2010 r. orzekająca o zwrocie 

nieruchomości na rzecz spadkobierców jej byłych współwłaścicieli. 

Uregulowanie kwestii własnościowych wymienionego terenu i zakup nieruchomości 

oznaczonej na mapce kolorem żółtym umożliwia Gminie sprzedaż innej gminnej działki 

zlokalizowanej na tym terenie i oznaczonej kolorem czerwonym. Na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

przez Gminę Starachowice m.in. działka oznaczona kolorem czerwonym o pow. 3955 m2. 

Cena wywoławcza wystawiona do przetargu nieograniczonego to 1,5 mln zł netto. 

- Mam nadzieję, że powstanie w tym miejscu budynek mieszkalny lub mieszkano - usługowy. 

Teren jest bardzo atrakcyjny – informuje prezydent - Liczę na zainteresowanie ze strony 



 

 

potencjalnych nabywców. Niewątpliwie plusem jest to, że sąsiednie działki gminne nie będą 

zabudowane. Rozwijać się natomiast będzie tam strefa rekreacji i wypoczynku. Kolejny plus 

to przepiękne widoki na Wielki Piec, Szlakowisko i Góry Świętokrzyskie. 

 

2. Dyrektor Generalny w Komisji Europejskiej w Starachowicach. 

Przyjazd Dyrektora Generalnego, który kieruje komórką odpowiedzialną za przygotowanie 

nowego budżetu UE na lata 2020 – 2027 to dla Starachowic, jak podkreślił prezydent, 

ogromne wyróżnienie. 

Tematem wiodącym wizyty przedstawiciela Komisji Europejskiej była Modelowa 

Rewitalizacja Starachowic. Przypomnijmy, że Starachowice, jako jedno z 240 miast, wzięły 

udział w konkursie Ministerstwa Rozwoju - Modelowa Rewitalizacja Miast. 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. 

- Mówiliśmy o środkach europejskich które Gmina Starachowice już pozyskała i o które się 

stara. Rozmawialiśmy o problemach z jakimi borykamy się w naszym mieście. - informuje 

Prezydent Miasta Marek Materek - Dyskutowaliśmy o emigracji, o bezrobociu, o 

zapóźnieniach infrastrukturalnych. Mówiliśmy także o tym co dobre, o ogromnym kapitale 

społecznym, o ludziach, którzy aktywnie uczestniczą procesie zmian, który się rozpoczął i 

będzie się rozwijać w kolejnych latach. Pokazaliśmy Starachowice takimi jakimi są naprawdę. 

Starachowice, które są miastem kontrastów. Nowoczesną fabrykę MAN - a i totalnie 

niedoinwestowane budynki wielorodzinne kilkaset metrów dalej. Nowo budowaną drogę do 

szpitala i drogi w fatalnym stanie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowych: zagospodarowania terenu osiedla Wzgórze wraz z 

przebudową i termomodernizacją 9 budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych” 

W dniu 13.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych: zagospodarowania terenu osiedla Wzgórze wraz z przebudową 

i termomodernizacją 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. 

Przedmiotem  zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych: 

zagospodarowania terenu osiedla Wzgórze wraz z przebudową i termomodernizacją 9 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację robót 

budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub 

ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę) w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Starachowice OD nowa”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach programu Operacyjna Pomoc Techniczna 2014 –2020. 

4. Konsultacje społeczne ścieżek rowerowych 

Ścieżki rowerowe - to temat kolejnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic. 

Jak powinna wyglądać sieć dróg dla rowerów? Gdzie ich najbardziej brakuje? Konsultacje 

prowadzone były w okresie od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 marca 2018 r. do godz. 15:00. 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących ścieżek rowerowych w 

Starachowicach. W ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami. Pierwsze 

spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny i odbyło się 16 marca o godz. 17:00, a 

drugie to warsztaty z entuzjastami rowerowymi i organizacjami zajmujących się tematyką 

zrównoważonego transportu. Odbyło się ono w Starachowickim Centrum Kultury w Sali 

Klubowej 17 marca 2018 r. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

5. Nowoczesny sprzęt komputerowy dla starachowickich szkół 

128 nowoczesnych zestawów komputerowych o wartości blisko 500 tysięcy złotych trafiło do 

8 starachowickich szkół podstawowych, w których utworzono nowoczesne pracownie 

komputerowe. Fundusze na ten cel pochodziły w większości z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, podobnie jak na realizację drugiego projektu 

pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” na realizację którego 

Starachowice dostały dofinansowanie w wysokości blisko 12 mln. zł. Nowoczesne pracownie 

komputerowe to jeden z elementów realizowanego w Starachowicach projektu: „Poprawa 

dostępności infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej placówek oświatowych Gminy 

Starachowice” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 Priorytet: VII Sprawne usługi publiczne Działanie: 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Wartość zakupionego sprzętu do pracowni informatycznych to blisko 500 tysięcy złotych, 

natomiast wartość całego projektu to 1 mln. 208 tys. zł, na jego realizację Gmina otrzymała 

dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w wysokości 75 procent. 

-Główny cel projektu stanowi wsparcie infrastruktury edukacyjnej szkół w Gminie 

Starachowice i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni 

matematycznych i przyrodniczych oraz modernizacja infrastruktury sportowej służącej 

wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów. W ramach tego projektu wybudowaliśmy dwa 

wielofunkcyjne boiska sportowe przy SP nr 10 oraz SP nr 13 i GM nr 4 - informuje prezydent 

Miasta Marek Materek. - Powstały pracownie informatyczne wyposażone w nowoczesne 

terminale we wszystkich szkołach podstawowych na terenie miasta, na ten cel uzyskaliśmy 

75 proc. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

W trakcie realizacji jest także kolejny element tego projektu jet to wyposażenie pracowni 

przedmiotowych do zajęć matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, 

celem jest wyposażenie szkół podstawowych w gminie (SP1, SP2, SP6, SP10, SP11, SP12, 

SP13) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

różnych nowoczesnych technik i form przekazu. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/2973-nowoczesny-sprzet-komputerowy-dla-

starachowickich-szkol 



 

 

6. Program Senior Plus 

Prezydent Starachowic Marek Materek wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą 

Wojtyszek podpisali porozumienie dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach Programu 

Wieloletniego Senior+, podczas konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Kielcach. 

Dotacje przyznane na realizację Programu Senior+ w 2018 r. obejmują: 150 000 zł na 

utworzenie nowego ośrodka wsparcia dla seniorów w formie Klubu Senior+, całkowita 

planowana wartość zadania wynosi 196 600 zł, w tym 46 600 zł stanowi wkład własny Gminy. 

Klub Senior+ utworzony zostanie w Galerii Skałka obok istniejącego Dziennego Domu 

Senior+. Klub po jego utworzeniu będzie oferował 31 miejsc stałych, przyznawanych w 

oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Utworzenie Klubu polega na adaptacji i 

remoncie 4 pomieszczeń Galerii. Po zakończeniu zaplanowanych prac powstanie sala klubowa 

z aneksem kuchennym, przeznaczona do spotkań ogólnych oraz zajęć sportowo - ruchowych, 

wystaw i ekspozycji, pokój kanapowy do kameralnych spotkań i relaksu. Zaplanowano także 

pomieszczenie dla trenerów/animatorów oraz kolejne w którym znajdować się będzie biuro 

klubu. Powstaną 2 odrębne toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych. 

Uzupełnieniem robót budowlanych i adaptacyjnych będzie wyposażenie wymienionych 

pomieszczeń w meble, sprzęt sportowy i elektroniczny niezbędny do prowadzenia działań w 

Klubie oraz zastawę stołową do prowadzenia klubokawiarni, organizacji spotkań i imprez 

okolicznościowych dla klubowiczów. 

Druga dotacja przyznana dla Starachowic w wysokości 126 000,00 zł stanowi dofinansowanie 

do bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+, który w naszym mieście funkcjonuje od 

2015 roku i obecnie skupia on 35 seniorów. 



 

 

 

7. Znamy pełny skład Komitetu Rewitalizacji 

Prezydent Miasta Starachowice - Pan Marek Materek powołał 3 osoby do Komitetu 

Rewitalizacji na kadencję 2017-2020 w związku z zakończeniem naboru uzupełniającego. 

Komitet dotychczas funkcjonował w niepełnym - 10 osobowym składzie 

Skład Komitetu Rewitalizacji został uzupełniony o 3 osoby w związku z brakiem zgłoszeń w 

naborze podstawowym kandydatów reprezentujących mieszkańców Stadionu i Wierzbnika 

oraz przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz 

w SSE. 

W wyniku naboru uzupełniającego, jako przedstawiciel Osiedla Stadion wybrany został Pan 

Tomasz Łebek. Nie wpłynęła żadna kandydatura mieszkańca Wierzbnika oraz przedstawicieli 

przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji oraz działających w SSE. 

Na podstawie § 4. Ust. 5 Uchwały nr VII/19/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 

czerwca 2017 r. dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji, do Komitetu zostały wybrane 2 osoby, które złożyły formularze w ramach 

naboru uzupełniającego tj.: a. Pan Adam Buchelt, b. Pan Jerzy Krawczyk. 

 

 

 



 

 

8. Działania społeczne na Osiedlu Wzgórze 

W marcu odbyły się także konsultacje społeczne dotyczące planowanych działań społecznych 

na Osiedlu Wzgórze. Pierwsze spotkania odbyły się 2 i 3 marca 2018 r. W ramach procesu 

rewitalizacji w Starachowicach planowany jest szereg działań społecznych przeznaczonych dla 

mieszkańców Osiedla Wzgórze. Akcje dla dzieci i młodzieży, warsztaty, utworzenie świetlicy 

środowiskowej czy Centrum Aktywności Społeczne Wzgórze - to tylko niektóre pomysły 

rewitalizacyjne. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących 

planowanych działań społecznych na Osiedlu Wzgórze.  

Więcej: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/2861-dzialania-spoleczne-na-osiedlu-

wzgorze 

 


