
 

 

Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych  

z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice  

na lata 2016-2025 za okres 01.05.2018 - 31.05.2018 

1. Teleopieka dla osób niesamodzielnych 

Od 1 maja 2018 r. w Starachowicach realizowany jest projekt pn. "Teleopieka szansą dla 

osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER". Od 14 maja prowadzona 

będzie rekrutacja dla 130 osób niesamodzielnych, którzy zostaną objęci nieodpłatną 

teleopieką medyczną. Ponadto działaniami projektu objęci zostaną opiekunowie, którzy będą 

mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, lekarza kardiologa, lekarza 

psychiatry, samopomocowych grup pomocowych, infolinii o prawach i przywilejach osób 

niesamodzielnych. 

Teleopieka to 24-godzinny monitoring stanu zdrowia. Urządzenie w postaci opaski na rękę 

zapewni bezpieczeństwo w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu 

zdrowia (zaburzenie pracy serca, utrata świadomości, gorączka). Automatycznie powiadomi 

opiekuna w sytuacji zagrożenia. Naciskając na opasce przycisk SOS będzie można 

automatycznie skontaktować się z opiekunem. Dodatkowo urządzenie przypomni o porach 

zażywania leków, przeliczy dzienną ilość kroków, posłuży jako barometr. 

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro - Partner. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3181-teleopieka-w-starachowicach 

https://starachowice.eu/aktualnosci/3181-teleopieka-w-starachowicach


 

 

 

2. Wiem czym oddycham – lekcje proekologiczne 

Inicjatywa proekologiczna ZEC "Wiem czym oddycham - lekcja ciepła" zyskała uznanie  

w oczach Ministerstwa Środowiska, a w szczególności Departamentu Edukacji i Komunikacji. 

Akcja jest skierowania do dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów młodszych klas szkół 

podstawowych. Projekt ma na celu kształtowanie podstaw proekologicznych u dzieci, 

edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła jak również zrozumienie procesu 

produkcji ciepła. 

 

Podczas zajęć prowadzący przybliżają dzieciom tematykę produkcji energii cieplnej  

w życiu codziennym oraz podkreślają konieczność dbania o środowisko naturalne.  

Podczas Lekcji Ciepła dzieciaki mogą się dowiedzieć jak powstaje ciepło, w jaki sposób ciepło 

trafia do ich domów i co robi zakład by dbać o środowisko. 

Do chwili obecnej w Lekcji Ciepła wzięło udział 1138 dzieci, w tym:  

507 dzieci ze szkół podstawowych, 604 dzieci z przedszkoli oraz 27 dzieci ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Starachowicach. 



 

 

 

3. Stary na 70-lecie Stara 

5 zabytkowych Starów ma stanąć na terenie 5 wjazdów do Starachowic. Te wyjątkowe 

witacze mają stworzyć ścieżkę, która upamiętni przypadającą na ten rok 70 rocznicę 

powstania Fabryki Samochodów Ciężarowych. Wśród pojazdów ma pojawić się m.in.: star 

pożarniczy i dźwig. 

W tym roku przypada 70 rocznica rozpoczęcia produkcji w Fabryce Samochodów 

Ciężarowych "Star" w Starachowicach. Z tej okazji ma powstać "Ścieżka Stara", składająca się 

z kilku różnych modeli ustawionych przy wjazdach do miasta. Działanie jest wspólną 

inicjatywą Telewizji Starachowice oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Otwarcie plenerowej 

ekspozycji planowane jest w październiku. W projekt zaangażowały się 2 starachowickie 

firmy. 

Źródło: http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/3819,starachowickie-ciezarowki-

powitaja-przyjezdnych 

 

http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/3819,starachowickie-ciezarowki-powitaja-przyjezdnych
http://www.tv.starachowice.pl/wiadomosci/3819,starachowickie-ciezarowki-powitaja-przyjezdnych


 

 

 

4. Łącznik ulic Batalionów Chłopskich i Szkolnej oddany do użytku 

Od połowy maja można korzystać z nowej drogi, czyli łącznika wybudowanego pomiędzy ul. 

Batalionów Chłopskich i Szkolną. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 

ostatnim czasie w naszym mieście. 

Łącznik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji i ma znaczący wpływ 

na usprawniene komunikacji w tej części miasta. 

- Mieszkańcy o budowę tej drogi zabiegali od wielu lat, jest ona ważna ze względu na 

trwające utrudnienia w ruchu związane z zakorkowaną ulicą Radomską, budowa nowej drogi 

powinna w pewnym stopniu odciążyć i usprawnić ruch w tej części miasta – mówi Prezydent 

Marek Materek. - Zakończona inwestycja obejmowała budowę nowej drogi gminnej o 

długości blisko kilometra z chodnikiem lewostronnym i ścieżką rowerową. W ramach tego 

przedsięwzięcia wykonano m.in. odwodnienie pasa drogowego, kanalizację deszczową, 

wybudowano również oświetlenie. 

Wybudowany przez gminę łącznik to wspólnie z wybudowanym przez powiat u zbiegu ulic 

Iglastej i Szkolnej rondem sposób włodarzy na odkorkowanie tej części miasta. Istniejący 

układ komunikacyjny w tym rejonie miasta jest ściśle powiązany z drogami wojewódzkimi i 

powiatowymi. Obciążenie komunikacyjne przekracza wszelkie dopuszczalne normy związane 

z natężeniem ruchu. W tej części miasta znajduje się infrastruktura krytyczna - Powiatowy 

Zakład Opieki Zdrowotnej, do którego jedyny dojazd dotychczas był możliwy tylko ulicą 



 

 

Radomską. Sytuacja taka przyczyniała się do powstawania zatorów i korków, uniemożliwiając 

często dojazd do Szpitala Powiatowego oraz wydłużała czas reakcji innych służb w sytuacjach 

kryzysowych. 

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3216-lacznik-ulic-batalionow-chlopskich-i-

szkolnej-oddany-do-uzytku-mieszkancow 

 

5. Kurs obsługi komputera z Internetem dla seniorów 

W kawiarence internetowej organizowane są szkolenia, gdzie seniorzy mogą nauczyć się 

pracować na plikach i folderach, poznać obsługę podstawowych programów, nauczyć 

korzystać się przeglądarek internetowych oraz zdobyć wiedzę z zakresu działania i pojęć 

związanych z Internetem. 

 

 



 

 

Cel szkolenia: 

Zdobycie umiejętności wykorzystania komputera w życiu prywatnym i zawodowym. 

Zwiększenie efektywności codziennej pracy administracyjno-biurowej. Nauczenie się 

podstawowej obsługi komputera (m.in. pracy na plikach i folderach, korzystanie z Internetu, 

poczty elektronicznej). 

 

6. Innowacyjna edukacja w CKP 

Ponad 260 tys. zł na realizację innowacyjnego modelu kształcenia pt. „Kształcenie w 

środowisku pracy. Szkoła – CKP - Pracodawca” trafi do Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Starachowicach. Nasza placówka jest jednym z siedmiu grantobiorców projektu „Innowacyjna 

edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie 

w ramach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co 

najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu 

modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce, również w oparciu o doświadczenia 

partnera zagranicznego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu 

Wiedzy, partnerem międzynarodowym–Instytut Szkolenia Zawodowego – 



 

 

Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria), a jednym z jego 

beneficjentów – Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, które opracowało  

innowacyjny model kształcenia praktycznego na poziomie technikum dla uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach w zawodzie technik budownictwa oraz dla 

uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach w zawodzie technik żywienia i 

usług gastronomicznych. Będą oni odbywali naukę zawodu u dwóch pracodawców z branży 

(w przypadku branży hotelowej będzie to Hotel Senator i Hotel Europa, a jeśli chodzi o 

budownictwo - PPUH „DEMAX” sp. z o.o., Biuro Obsługi Inwestycji) w wymiarze 40 proc. 

podstawy programowej oraz w pracowniach Centrum i wyspecjalizowanych pracowniach 

szkolnych (10 proc. podstawy programowej). 

Źródło: http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3342 

 

 

http://www.powiat.starachowice.pl/?pid=1&ca=show&id=3342


 

 

7. Biała niedziela 

Bezpłatne badania, konsultacje i porady medyczne, rejestracja dawców szpiku, Marsz 

Różowej Wstążeczki, pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy, zbiórka krwi, muzyka na 

żywo, pokazy fitness i kulturystyczne w wykonaniu Klubu Fitness Endorfina i Klubu Wiking, 

turniej boulles dla seniorów – to wszystko odbyło się w niedzielę 20 maja na Placu pod 

Skałkami w Starachowicach w ramach Białej Niedzieli. 

Organizatorami Festynu Profilaktycznego byli Prezydent Miasta Marek Materek wraz z 

partnerami Starostwem Powiatowym w Starachowicach, Powiatowym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej i Starachowickim Klubem Amazonek. Niedziela, 20 maja w Starachowicach 

upłynęła pod znakiem profilaktyki zdrowia i uzależnień. Plac pod Skałkami zgromadził tłumy 

mieszkańców Starachowic i powiatu.  

Więcej: https://starachowice.eu/aktualnosci/3245-biala-niedziela-w-starachowicach 

 

https://starachowice.eu/aktualnosci/3245-biala-niedziela-w-starachowicach

