
 

 

Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - 

Stargardzkie Centrum Nauki 

 

 

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.  informuje o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja 

budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”, 

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna”, Działanie 9.3 

„Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i 

obszarów miejskich i wiejskich”.  

 

Wnioskodawca (partner wiodący): Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 

o.o. 

Partnerzy projektu: Stargardzkie Centrum Kultury, Gmina Miasto Stargard 

 

BUDŻET PROJEKTU: 

Budżet projektu: 7 797 792,66 zł 

Kwota dofinansowania: 4 000 000,00 zł 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 

2018-2020 

 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 21 

w Stargardzie (rozbiórka kamienicy znajdującej się w fatalnym stanie technicznym i jej odtworzenie) 

i utworzenie w niej Stargardzkiego Centrum Nauki. 

 

Stargardzkie Centrum Nauki (planowane otwarcie: 2020 rok) będzie nowoczesną placówką 

edukacyjną i kulturalną adresowaną przede wszystkim do dzieci. W SCN na powierzchni ok. 700 m2 

znajdzie się ok. 60 eksponatów - stanowisk interaktywnych. Dzięki każdemu z nich zwiedzający 

w atrakcyjnej i przystępnej formie będą mogli rozbudzić swoją aktywność i ciekawość świata. To także 

doskonała okazja do wzbogacenia wiedzy z zakresu nauk ścisłych i technicznych, takich jak: 

matematyka, fizyka, informatyka oraz wybrane zagadnienia techniczne. 

Do niezmiennych elementów programu będą należeć: wystawa stała, zajęcia warsztatowe w pracowni 

informatyczno-robotycznej oraz pokazy i prezentacje popularnonaukowe. Ich fabuła ma się odwoływać 

do historii Stargardu i jego mieszkańców. Przybliżony zostanie region z tradycjami kupieckimi i 

warowne miasto słynące z gotyckiej architektury – aktywny członek Hanzy. 



 

Zwiedzający będą mogli odkryć matematyczne i fizyczne strony najciekawszych miejsc i wydarzeń 

w dziejach Stargardu. Zrobią to wcielając się w rolę dawnych, ale również współczesnych 

mieszkańców i pracowników miasta. Goście SCN wezmą aktywny udział w wystawach podzielonych 

na obszary tematyczne: kupcy, wojowie, budowniczowie i innowatorzy. 

KUPCY: 

W dziale „Kupcy” zwiedzający pozna źródło potęgi dawnego Stargardu, jakim był handel zbożem. 

Jako kupiec będzie musiał być sprawny rachunkowo, by przeliczyć jedne waluty na inne. Zwiedzający 

będzie musiał dobrze znać mapy i wytyczanie optymalnych szlaków transportowych po Pomorzu, na 

tereny Niemiec i do Skandynawii (Ina, Odra, Bałtyk). 

WOJOWIE: 

W dziale „Wojowie” zwiedzający będzie miał okazję uczestniczyć w grach logicznych i strategicznych 

zapoznających go w głównej mierze z działaniami fizyki. Dział nawiązujący tematyką poszczególnych 

zadań do legendarnych stargardzkich wojów. 

BUDOWNICZOWIE: 

Dział „Budowniczowie” pozwoli na zapoznanie się m.in. z metodami inżynierskimi stosowanymi 

obecnie i w dawnych czasach. 

INNOWATORZY: 

Współczesny Stargard to ośrodek innowacyjnego przemysłu. Zwiedzający będzie miał za zadanie 

skonstruować roboty przemysłowe, programować je i sterować nimi. Zdobędzie wiedzę na temat tego, 

jak działają produkowane w Stargardzie siłowniki, a gra symulacyjna pozwali mu zaplanować logistykę 

transportu towarów na cały świat. 

 

Wspólna realizacja projektu polega na wniesieniu przez partnerów do projektu zasobów ludzkich, 

organizacyjnych, technicznych i finansowych – stosownych do zakresu wykonywanych zadań. 

Udział partnerów w projekcie jest uzasadniony z punktu widzenia efektów projektu oraz konieczny 

i niezbędny. Przyczynia się do osiągnięcia zakładanych celów projektu: 

 poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej, poprzez rewitalizację istniejącej kamienicy 

wzniesionej na przełomie XIX i XX wieku, tj. odtworzenie zgodnie z historyczną formą oraz 

przebudowa usługowej kamienicy wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzenie w niej 

Stargardzkiego Centrum Nauki,  

 integracja społeczna mieszkańców rewitalizowanego obszaru Stargardu. 

 


