
„Rewitalizacja budynku 
przy ul. Bolesława Chrobrego 21 

w Stargardzie - Stargardzkie 
Centrum Nauki” 

   



Partnerzy projektu: 

Gmina Miasto Stargard  
- inicjator projektu, partner 
Stargardzkie TBS Sp. z o.o. 
- partner wiodący - realizator 
Stargardzkie Centrum Kultury 
- „operator” projektu, partner 



Regionalny Program Operacyjny 

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” 



 
 
 

Budżet projektu:      7 797 792,66 zł 

Dotacja RPO WZ:  4 000 000,00 zł  





DANE OGÓLNE 

liczba kondygnacji naziemnych:  4 
liczba kondygnacji podziemnych:  0 
wysokość budynku:    do kalenicy 18,32 m 
      do okapu 14,40 m 
szerokość budynku:    14,79 m 
długość budynku:    27,50 m 
powierzchnia zabudowy:   310,00 m2 
kubatura:     4 982,24 m3 
powierzchnia tarasu technicznego:  38,38 m2 
powierzchnia użytkowa    987,52 m2 



ETAPY INWESTYCJI 

• Roboty rozbiórkowe - etap I 

• Badania archeologiczne 

• Roboty rozbiórkowe - etap II 

• Palowanie 

• Roboty odtworzeniowe  

• Wyposażenie obiektu 

 



Fryz w sieni wejściowej 

Sień wejściowa 

Konsola sklepienia w sieni 
wejściowej 

Detal fryzu w sieni 
wejściowej 



Narożne pole posadzki 
w sieni wejściowej 

Środkowe pole posadzki 
w sieni wejściowej 

Środkowe pole posadzki 
w sieni wejściowej 

Narożne pole posadzki 
w sieni wejściowej 



Drzwi z klatki schodowej 
na 1 piętrze 

Drzwi z klatki schodowej 
na 2 piętrze 

Ościeże z naświetlem 
w sieni parteru 



Drzwi zewnętrzne w sieni 
na parterze 

Stolarka okienna 2 piętra 

Stolarka okienna w klatce 
schodowej 



Stolarka okienna 2 piętra na elewacji 
południowej 

Stolarka okienna 2 piętra na elewacji wschodniej 



Ornament w naczółku 
okien 1 piętra 

Rozeta na narożniku gzymsu 

Konsola gzymsu koronującego 



ROBOTY ROZBIÓRKOWE 



ROBOTY ROZBIÓRKOWE 



ROBOTY ROZBIÓRKOWE 



ROBOTY ROZBIÓRKOWE 



Koncepcja programowa i rekomendacje dotyczące 
działalności operacyjnej 

Stargardzkiego Centrum Nauki  
 

Opracowano: 15 grudnia 2017 r.  

 

Wykonawca: Konsorcjum Logico Grzegorz Adamowicz - 
Neuron.edu Ltd 

 

Autorzy: Grzegorz Adamowicz i Piotr Kossobudzki 



Oferta programowa SCN:  
w głównej mierze wystawiennicza – różnorodne formy działań edukacyjnych 
realizowanych zarówno w budynku SCN,  jak i poza nim. 

 
Do stałych elementów programu należą:   
wystawa stała, zajęcia warsztatowe w pracowni informatyczno - robotycznej 
oraz pokazy i prezentacje popularnonaukowe. 

 
Do elementów zmiennych należą m.in.: ekspozycje czasowe, wykłady 
i spotkania z przedstawicielami świata nauki i techniki, konkursy, działania 
w przestrzeni miejskiej, szkolenia (przede wszystkim dla edukatorów), 
spotkania kół zainteresowań i zajęcia prowadzone w szkołach 



Priorytetowe grupy celowe SCN: 
 - dzieci w wieku 6-10 lat (zwiedzanie głównie w grupach zorganizowanych) 
 - młodzież w wieku 11-15 lat (zwiedzanie w grupach zorganizowanych, 
indywidualny udział w zajęciach w ramach czasu wolnego) 
 - rodziny (dorośli opiekunowie z dziećmi) (zwiedzający indywidualni, 
nastawieni na „mądrą rozrywkę” – wartościowe spędzanie czasu wolnego) 
 

Cele: 
- poznawania nauki i techniki w nowoczesny, atrakcyjny i angażujący sposób 
- zwiększanie szans rozwoju mieszkańców Stargardu, wzmacnianie ich 
samodzielności i kreatywności przez aktywny kontakt z nauką i techniką oraz 
innymi osobami o podobnych zainteresowaniach 
- zapewnienie mądrej, międzypokoleniowej rozrywki opartej o wspólne 
odkrywanie naukowych aspektów świata 



 
Fabuła wystawy odwołuje się do historii Stargardu i jego mieszkańców   
 
Takie rozwiązanie wykorzystuje silne strony Stargardu i całego regionu: 
historię kupieckiego, warownego miasta, aktywnego członka Hanzy, słynącego 
z gotyckiej architektury  

 
Bazuje również na promowanych już markach i produktach turystycznych: 
Stargard – Gwiazdozbiór Gotyku, Szlak Gotyku Ceglanego, czy Szlak 
Turystyczny „Stargard – Klejnot Pomorza” 



Dział 1 „Kupcy”   

W dziale „Kupcy” zwiedzający pozna źródło potęgi dawnego Stargardu jakim był handel zbożem. Jako kupiec 
będzie musiał sprawnie liczyć (liczydłem, ale i na palcach), umieć przeliczyć jedne waluty na inne. Ponadto 
będzie musiał poradzić sobie ze słynną zagadką o ziarnach zboża układanych na szachownicy – na każdym polu 
dwukrotnie więcej, niż na poprzednim (potęgowanie). Zwiedzający będzie musiał dobrze znać mapy  
i wytyczanie optymalnych szlaków transportowych po Pomorzu, na tereny Niemiec i do Skandynawii (Ina, Odra, 
Bałtyk).   

 

Dział 2 „Wojowie”  

W dziale „Wojowie” zwiedzający będą mieli okazję uczestniczyć w grach logicznych i strategicznych 
zapoznających ich w głównej mierze z działaniami fizyki. Dział nawiązujący tematyką poszczególnych zadań  
do legendarnych stargardzkich wojów.  

 

Dział 3 „Budowniczowie”  

Imponujące budowle to wyróżnik Stargardu w skali dawnej Polski i Europy. To wszystko efekt pracy znakomitych 
architektów  i budowniczych. Dział „Budowniczowie” pozwoli na zapoznanie się m.in. z metodami inżynierskimi 
stosowanymi obecnie i w dawnych czasach. 

 

Dział 4 „Innowatorzy”  

Współczesny Stargard to ośrodek innowacyjnego przemysłu. Zwiedzający będzie miał za zadanie skonstruować 
roboty przemysłowe, programować je i sterować nimi. Zdobędzie wiedzę jak działają produkowane  
w Stargardzie siłowniki, a gra symulacyjna pozwali mu zaplanować logistykę transportu towarów na cały świat. 



PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 



RZUT PARTERU 



RZUT I PIĘTRA 



RZUT II PIĘTRA 



RZUT III PIĘTRA 



ELEWACJA WSCHODNIA – UL. KASZTELEŃSTA 



ELEWACJA POŁUDNIOWA – UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 



ELEWACJA ZACHODNIA – OD STRONY DZIAŁKI 161/2 



ELEWACJA PÓŁNOCNA – OD STRONY DZIAŁKI 161/2 





 

 

Planowane przekazanie budynku 

Stargardzkiego Centrum Nauki 

do użytkowania III/IV kwartał 2020 r. 

 



 

Dziękuję za uwagę. 

Natalia Czajkowska-Rzeszut 

 

 

 


