
 

 

Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych  

z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025 za okres 01.04.2018 - 30.04.2018 

1. Półmaraton Starachowicki 

W dniu 8 kwietnia odbyła się druga edycja wydarzenia pn. Hotel Senator Bricomarche II 

Półmaraton Starachowicki. Impreza odbywała się pod patronatem Prezydenta Miasta 

Starachowice Marka Materka, a głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 

Zabiegane Starachowice. 

 

 

 



 

 

2. Stowarzyszenie "Otwórzmy Świat" działa już 10 lat. 

Starachowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi 

"Otwórzmy Świat" świętowało w kwietniu 2018 r. jubileusz 10 - lecia działalności. "Otwórzmy 

Świat" od 10 lat działa na rzecz poprawy jakości życia osób z autyzmem i zaburzeniami 

pokrewnymi. W tym celu Stowarzyszenie podejume szereg działań są to m.in;  tworzenie 

grup wsparcia, punktu konsultacyjnego, poradnictwa prawnego dla osób autystycznych, ich 

rodzin i prawnych opiekunów, współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami i 

placówkami działającymi na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnym, 

upowszechnianie wiedzy o autyzmie i chorobach pokrewnych w środkach masowego 

przekazu, organizowanie imprez integracyjnych, spotkań okazjonalnych, wyjazdów 

rekreacyjno-kulturalnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz turnusów 

rehabilitacyjnych. Na początku swojej działalności organizacja skupiała 11 dzieci, obecnie 

liczy ona 34 podopiecznych w różnym wieku. 

Występ artystyczny przygotowali młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi. 

 



 

 

3. Starachowice otrzymały ponad 6 mln zł na wymianę oświetlenia 

Ponad 4 tysiące lamp ulicznych na terenie miasta zostanie wymienionych na nowe i 

energooszczędne w ramach projektu pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 

Starachowice”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7,5 mln zł, gmina na ten cel otrzymała 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w wysokości 85% 

wartości inwestycji. Celem głównym wymienionego projektu jest poprawa warunków życia 

mieszkańców Gminy Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia 

publicznego i obniżenie zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3088-starachowice-otrzymaly-ponad-6-mln-zl-

na-wymiane-oswietlenia 

 

4. Zajęcia ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. Współpracy z NGO. 

Dzieci i młodzież z terenu naszego miasta mogą korzystać z ogólnodostępnych, bezpłatnych 

zajęć pozalekcyjnych. Zadania te realizowane są w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. 

Gmina Starachowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z podpisanymi 

umowami, realizuje zadania publiczne dotyczące realizacji zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te 

skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu miasta Starachowice, a udział w tych zajęciach 

https://starachowice.eu/aktualnosci/3088-starachowice-otrzymaly-ponad-6-mln-zl-na-wymiane-oswietlenia
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jest bezpłatny. W 2018 roku realizatorami tego typu zajęć jest 16 organizacji pozarządowych. 

Zajęcia finansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 

Wsparcie prowadzone jest m.in. na obszarze rewitalizacji - 10 spośród 16 organizacji oferuje 

tam swoje wsparcie. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3087-zajecia-ogolnodostepne 

 

 



 

 

5. Ruszyła modernizacja placu targowego w Starachowicach 

Ruszyły prace przy modernizacji Miejskiej Targowicy, potrwają one do końca września i będą 

realizowane etapami. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 3 mln zł. Inwestycja znacząco 

poprawi warunki pracy osób prowadzących handel na miejskim placu targowym a także 

uprzyjemni zakupy osobom odwiedzającym targ. 

- Rozpoczęliśmy pierwszy etap modernizacji miejskiej targowicy, środki na ten cel zostały 

zabezpieczone w gminnym budżecie, część tej kwoty pozyskaliśmy dzięki sprzedaży 

fragmentu terenu położonego po drugiej stronie wiaduktu, od strony galerii handlowej – 

informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Remontowana część placu handlowego od ul. 

Targowej jest najstarsza, najbardziej zdewastowana i chyba najczęściej uczęszczana przez 

mieszkańców robiących na targu zakupy. To tu - po deszczu brodziliśmy w wodzie, to tu - nie 

było odwodnienia, to tu - oświetlenie wymagało naprawy i konieczna była wymiana starej 

nawierzchni. To wszystko zostanie zrobione w ramach inwestycji, której realizacja właśnie 

ruszyła. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3091-ruszyla-modernizacja-placu-targowego-

w-starachowicach 
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6. Kurs brydża dla seniorów 

Seniorzy ze Starachowic uczestniczyli w kursie brydża sportowego, który odbywał się w 

ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za 

pośrednictwem Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy deklarują, że chętnie podejmą samodzielną kontynuację gry, 

która daje dużą satysfakcję.  

Brydż łączy w sobie wiele pozytywnych walorów. Jest to sport, rozrywka i ćwiczenie 

intelektualne. W brydża można zacząć grać w każdym wieku. A co ważne buduje również 

więzi międzypokoleniowe. 

 

7. Starachowicka Karta za Jeden Uśmiech 

Prezydent Starachowic Marek Materek i Agnieszka Polak prezes Fundacji Nasze Zdrowie 

podpisali w piątek porozumienie w sprawie realizacji programu partnerskiego pod nazwą: 

„Starachowicka Karta za Jeden Uśmiech”. Program skierowany jest do osób 

niepełnosprawnych i oferuje pakiet ulg i zniżek na towary i usługi oferowane przez 

starachowickie firmy. 

 



 

 

- Wiele spotkań i rozmów z osobami niepełnosprawnymi i od dziś karta funkcjonuje w 

naszym mieście – mówi Prezydent Marek Materek - Starachowicka Karta za Jeden Uśmiech 

jest inicjatywą Fundacji Nasze Zdrowie, która zwróciła się do mnie z propozycją abyśmy 

wspólnie taką kartę wprowadzili. Osoby niepełnosprawne, pomimo swoich trudności mają 

pełne prawo do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta. Należy 

wsłuchiwać się w ich potrzeby i tworzyć różne płaszczyzny współpracy. Karta ta adresowana 

jest do dzieci i dorosłych, osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym i 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkujących na terenie Gminy Starachowice 

i jest wydawana bezpłatnie. Dzięki posiadaniu karty osoby te będą mogły korzystać z 

promocji przygotowanych przez partnerów programu. Dotyczy to zniżek na usługi i produkty 

w instytucjach kultury, sportu, sklepach, punktach gastronomicznych i usługowych. 

- Osoby niepełnosprawne stanowią około 10% liczby mieszkańców naszego miasta, a według 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz komisji ds orzekania o niepełnosprawności 

liczba ich stale rośnie - informuje Agnieszka Polak prezes Fundacji „Nasze zdrowie”. - W 2017 

r. PCPR rozpatrywał 1280 wniosków o pomoc złożonych przez osoby niepełnosprawne, w tym 

większość z terenu Starachowic. Cieszę się, że inicjatywa utworzenia karty spotkała się z 

życzliwością i poparciem Prezydenta Miasta Marka Materka. Funkcjonowanie Starachowickiej 

Karty za Jeden Uśmiech może przyczynić się do większej aktywności osób 

niepełnosprawnych. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3131-starachowicka-karta-za-jeden-usmiech 



 

 

 

 

8. Wypożyczalnia rowerów rehabilitacyjnych 

Wypożyczalnia trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową ruszyła przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Szkolnej w 

Starachowicach. - Rowery będą nieodpłatnie wypożyczanie osobom niepełnosprawnym z 

terenu naszego miasta i powiatu – informuje Prezydent Marek Materek. - Jeżeli rowery będą 

cieszyły się dużym zainteresowaniem pośród wypożyczających wówczas istnieje możliwość, 

że do Starachowic trafi jeszcze więcej tego typu urządzeń umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym czynny wypoczynek połączony z rehabilitacją. 

Jest to pięć kolejnych trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową, które trafiły do Starachowic. Pierwsze 4 rowery w miniony 

wtorek Fundacja Eco Textil ze Skarżyska Kamiennej przekazała Szkole Podstawowej nr 10 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach, gdzie odbywała się akcja ekologiczna podczas 

której uczniowie zebrali ponad pół tony niepotrzebnej odzieży. 

Prezydent Marek Materek podziękował pani Monice Lipnickiej prezes Zarządu Fundacji Eco 

Textil za przekazany sprzęt. Wypożyczany sprzęt to specjalistyczne rowery rehabilitacyjne 



 

 

przeznaczone do korzystania przez osoby niepełnosprawne, których stopień 

niepełnosprawności oraz rodzaj schorzenia umożliwia ich użytkowanie. Trzy rowery są 

przeznaczone do użytkowania przez osoby dorosłe a dwa przez osoby niepełnoletnie. 

Przekazane rowery są nowe i mają 2 – letnią gwarancję, są także ubezpieczone i specjalnie 

oznakowane. Po stronie Fundacji jest nieodpłatne ich serwisowanie i naprawa. 

 

 



 

 

9. Nowa droga dojazdowa przy ul. Konstytucji 3 Maja 

Opłaca się decydować. Przekonali się o tym mieszkańcy bloków przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 

i 31, przy których powstała nowa droga dojazdowa do garaży i bloków. Inwestycja 

zrealizowana została na wniosek zgłoszony przez mieszkańców w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Starachowice. 

Przedsięwzięcie obejmowało m.in.; prace rozbiórkowe starej nawierzchni wykonanej z 

trylinki, wykonanie podbudowy oraz nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 

powierzchni 271,40 m2 oraz wykonanie odwodnienia terenu. 

 

10. Sprzęt rehabilitacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Szarych Szeregów w Starachowicach odbyło się podsumowanie projektu „Zrób porządek  

w szafie”. Akcję w Starachowicach zainicjowała nauczycielka Aleksandra Kosterna wraz  

z uczniami. Akcja odbyła się we współpracy z Fundacją Eco Textil. Jej celem było 

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród społeczności szkolnej. Efektem projektu było 

pozyskanie 3 rowerków trójkołowych dla szkoły i jednego rowerka dla ucznia placówki. Wśród 

zaproszonych gości byli Prezes Fundacji Pani Monika Lipnicka, Prezydent Miasta Starachowice 

Pan Marek Materek i Prezes ZNP Pani Mariola Gałka. Cała społeczność szkoły była 



 

 

zaangażowana w zbiórkę odzieży używanej. 

 

11. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 

W kolejna placówce przedszkolnej w Starachowicach ruszyły prace termomodernizacyjne. 

Przedszkole Miejskie nr 2, im. Kubusia Puchatka to jeden z najstarszych obiektów 

przedszkolnych, przez lata nieremontowany z przeciekającym dachem po wakacjach, 

odnowiony i ocieplony będzie czekał na nowych przedszkolaków. 

- Jest to jeden z najstarszych budynków, jeśli chodzi o przedszkola i najbardziej 

wyeksploatowanych przez lata użytkowania – mówi Prezydent Miasta Marek Materek.- Dziś 

doczekał się kompleksowej termomodernizacji w ramach której wykonane zostaną m.in.; 

przebudowa dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana centralnego 

ogrzewania, montaż centralnej ciepłej wody użytkowej, montaż paneli fotowoltaicznych, 

ocieplenie fundamentów, ocieplenie ścian wewnętrznych i wiele innych prac, które są 

niezbędne po to, abyśmy mogli poprawić komfort pracy i nauki dzieci i kadry tu zatrudnionej. 

Ważne są spodziewane w przyszłości oszczędności na centralnym ogrzewaniu i na energii 

elektrycznej. 

 



 

 

 

12. Spotkania z przedsiębiorcami ws. CSR. 

W kwietniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z przedsiębiorcami na temat utworzenia Centrum 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Zapraszamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców 

do włączenia się w tą inicjatywę!  

Pierwsze spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. 

Uczestniczyli w nim przedstawiciele takich firm jak: Cerrad, Cersanit, LSC Communications,  

Perfopol, Starpol II, Animex Foods, Cukiernia Heka, Kompan, Envo i Picars oraz przedstawiciel 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Na spotkaniu przedstawiono doświadczenia 

firm w zakresie CSR na terenie Starachowic, zaprezentowano europejskie rozwiązania  

w zakresie sieciowania przedsiębiorstw oraz wskazano podstawowe priorytety współpracy  

w ramach CSR. 

Więcej: http://rewitalizacja.starachowice.eu/blog/3147-spotkania-z-przedsiebiorcami-na-

temat-csr 
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13. Wsparcie powiatu dla Ochotniczych Hufców Pracy 

Starosta Danuta Krępa miała okazję podziwiać nowo wybudowany budynek warsztatów 

Ochotniczych Hufców Pracy w Starachowicach. Wspólnie z Jackiem Sabatem, komendantem 

wojewódzkim OHP, posłem Krzysztofem Lipcem, a także Agnieszką Kuś, kierownik Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach wzięła udział w konferencji prasowej, na której 

poinformowano media o kolejnej transzy rządowego wsparcia, jaka trafić ma do placówki na 

wyposażenie pracowni i zagospodarowanie terenu wokół nowych warsztatów. 

Konferencja poświęcona była budowie nowych warsztatów szkoleniowych dla młodocianych 

uczestników OHP, które powstają przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. 

Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant OHP przedstawił plany  Świętokrzyskiej WK OHP  

w zakresie podnoszenia jakości kształcenia młodocianych uczestników OHP oraz wzmacniania 

ich współpracy ze środowiskiem lokalnym. Sporo uwagi poświęcił też działalności 

Ochotniczych Hufców Pracy w województwie świętokrzyskim oraz zawodom, w jakich 

kształcona jest dzisiaj młodzież. Agnieszka Kuś, kierownik OSiW w Starachowicach mówiła  

o kierunkach rozwoju jednostki, w kontekście rozbudowy bazy warsztatowej. Z kolei poseł 

Krzysztof Lipiec poinformował media o kolejnej transzy rządowego wsparcia, jaka ma trafić 

do tej placówki. 



 

 

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3288 
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