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Woda jest nieodzownym elementem stara-
chowickiego krajobrazu. Kąpielisko Piachy rok-
rocznie cieszy się dużą popularnością wśród 
mieszkańców i gości z okolicznych miejscowo-
ści. Zalew Lubianka, którego końca remontu 
tak wyczekujemy, niebawem rozkwitnie na 
nowo. Rzeka Kamienna dzieląca nasze miasto 
to miejsce spotkań wędkarzy, a od niedawna, 
także miłośników kajakarstwa. Zalew Paster-
nik z dumnymi łabędziami jest idealny na nie-
dzielny spacer. Jeśli dodamy to tego pobliskie 
Brody pod palmami, skąpany w słońcu zalew 
w Wąchocku czy Puczkę w okolicach Lipia, to 
klaruje nam się pełen wachlarz wodnych, let-
nich atrakcji. 

Woda. Żywioł, życie i dar natury. Znajdziemy ją 
wszędzie: w kranie, powietrzu, ziemi, jedzeniu, 
w każdym żywym organizmie, także w naszym. 
Jest nam niezbędna do życia. 
Jako starachowiczanie mamy szczęście, że 
nasze miasto nie tylko lasami, ale i  wodą 
stoi. Ba! Wodą, którą jako jedni z nielicznych 
w  kraju, możemy kosztować prosto z  kranu. 
Schłodzoną, bezpieczną, czystą i  smaczną – 
na zdrowie!
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,Anna Zieba 

W  tym numerze wybierzecie się Państwo 
z nami na spływ kajakowy po rzece Kamien-
nej, poleżakujecie na Piachach pod czujnym 
okiem ratowników, zagracie w siatkówkę pla-
żową i  piłkę nożną na otwartych boiskach, 
a  później zrelaksujecie się w  parkowym am-
fiteatrze, rozkoszując się cukiniowym brownie 
nad artykułem o najnowszych modowych let-
nich trendach. 
Rozsiądźcie się więc wygodnie na parkowej 
ławeczce i  płynnie przemierzcie nasze do-
broadresowe mokre strony, w  poszukiwaniu 
letnich wodnych inspiracji.
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MODERNIZACJA  
W TROSCE O ŚRODOWISKO

P
rzedsiębiorstwo Wodocią-
gów i  Kanalizacji w  Stara-
chowicach realizuje inwe-
stycję „Modernizacja części 
osadowo - biogazowej 

oczyszczalni ścieków w  Staracho-
wicach” w ramach działania 2.3 go-
spodarka wodno-ściekowa.

PWiK działa w trosce o zapewnienie do-
brego stanu środowiska przez właściwą 
przeróbkę osadów ściekowych powstają-
cych na oczyszczalni ścieków i ich właści-
we końcowe zagospodarowanie. Realiza-
cja inwestycji pozwoli przedsiębiorstwu 
obniżyć koszty eksploatacyjne ponoszo-
ne przez oczyszczalnię przy oczyszcza-
niu ścieków i przeróbce osadów, a także 
umożliwi nowym użytkownikom korzysta-
nie z sieci kanalizacji sanitarnej.

Dotacja unijna

Inwestycja finansowana jest w  części 
z  dotacji unijnej oraz ze środków wła-
snych PWiK. Wartość całego projektu 
wynosi: 33 919 006,48 zł brutto, z czego 

17  579  972,86 zł pochodzi z  dofinan-
sowania. Prace związane z  rozruchem 
technologicznym które obecnie trwają 
w oczyszczalni ścieków, w związku ze zbli-
żającym się zakończeniem prac w obiek-
cie przebiegają bez problemów.

Harmonogram realizacji projektu 
„Modernizacja części osadowo-
-biogazowej oczyszczalni ścieków 
w Starachowicach”

 · 26 września 2016 roku nastąpiło 
podpisanie Umowy o  dofinansowanie 
nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Pro-
jektu „Modernizacja części osadowo-
-biogazowej oczyszczalni ścieków w Sta-
rachowicach” w  ramach działania 2.3 
gospodarka wodno-ściekowa w  aglo-
meracjach oś priorytetowa II ochrona 
środowiska, w  tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko 2014-2020, po-
między Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie - Instytucją Wdrażającą,  
a  beneficjentem - Przedsiębiorstwem 

Wodociągów i  Kanalizacji spółka z  o.o. 
Inwestycja finansowana  jest w  znacznej 
części z  dotacji unijnej oraz ze środków 
własnych PWiK.
 · 11 sierpnia 2017 roku nastąpiło pod-

pisanie Kontraktu nr 2/POIS/2017 Pełnie-
nie funkcji Inżyniera dla zadania pn.: „Mo-
dernizacja części osadowo-biogazowej 
oczyszczalni ścieków w  Starachowicach” 
z firmą OTS-IP Sp. z o.o. z siedzibą w Kra-
kowie przy ulicy Juliusza Lea 112.
 · 12 kwietnia 2018 roku nastąpiło 

podpisanie Kontraktu nr 1/POIS/2018 na 
wykonanie modernizacji części osadowo-
-biogazowej oczyszczalni ścieków w Sta-
rachowicach” z  firmą Control Process 
EPC Environmental Protection 4 Spółka 
z  o. o. z  siedzibą w  Krakowie przy ulicy 
Obrońców Modlina 16.
 · W  styczniu 2020 roku Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Warszawie zaakceptował 
rozszerzenie zakresu realizowanego Pro-
jektu o budowę kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Mirzec.
 · 7 września 2020 roku nastąpiło pod-

pisanie Umowy Nr 3/POIS/2020 na roboty 

budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Gminie Mirzec” z przedsiębiorcą 
Mirosławem Cieplakiem prowadzącym 
działalność gospodarczą o nazwie: „Miro-
sław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-
-Produkcyjna TRAK-KOP”.

Współpraca z Laboratorium
laboratorium@pwik.starachowice.pl
tel. 41 275 23 85.

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

www.pwik.starachowice.pl

Pogotowie wodociągowe 
czynne 24 godziny na dobę

nr telefonu: 994

Zamknięte komory fermentacyjneZbiornik osadu przefermentowanego Maszynownia komór fermentacyjnych zbiornik biogazu

Artykuł sponsorowany

Trwa modernizacja części osadowo - biogazowej Oczyszczalni Ścieków 
w Starachowicach. Będzie ekologicznie.
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LUBIANKA. 
BĘDZIESZ TO LUBIĆ      

To będzie niezwykła atrakcja na turystycznej mapie regionu i kraju
Iwona Tamiołło

Wizualizacja zagospodarowania brzegu zbiornika Lubianka, Urząd  Miejski Obecnie teren zbiornika Lubianka to wielki plac budowy.

Zbiornik Lubianka ma niezwykłe walory przyrodniczme. Zdjecie archiwalne 
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Trwają prace przy zagospoda-
rowaniu otoczenia zbiornika 
wodnego Lubianka. Wykona-
no infrastrukturę podziemną - 

między innymi kanalizację deszczową  
oraz  przyłącza elektryczne. Aktualnie 
powstają ścieżki pieszo - rowerowe 
wzdłuż brzegu zbiornika. Efekt fi nalny 
poznamy w przyszłym roku. 

Koszt trwającej rewitalizacji zbiornika Lubian-
ka to blisko 19 milionów złotych.  Gmina Stara-
chowice z budżetu na ten cel wyda tylko pięć  
procent  tej kwoty. Możliwe jest to dzięki mon-
tażom fi nansowym i pozyskanym przez miasto 
funduszom unijnym oraz rządowym. Połowa 
niezbędnych środków na zagospodarowanie 
Lubianki to pieniądze unijne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego, drugą część stanowi dotacja 
z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Pogłębiona inwestycja

Dziś teren zbiornika przypomina ogromny 
plac budowy. Inwestycje realizuje Zakład Re-
montowo – Budowlany Wojtczak z Masłowa. 
Na terenie dawnego akwenu, pracuje sprzęt 

oczyszczający, na brzegu jest także sprzęt 
ciężki a pracownicy uwijają się przy budowie 
ścieżek pieszo – rowerowych. Zakończono 
prace związane z wykonaniem infrastruktury 
podziemnej. Po poprowadzeniu kilometrów 
przewodów i położeniu rur kanalizacji desz-
czowej przyszedł czas na prace naziemne. 
Niewątpliwe przed pracującymi tu ekipami 
jeszcze wiele do zrobienia. 

Plac zabaw dla aktywnych

Jednak już dziś jest wiadomo, co takiego 
zobaczymy  udając się za rok na teren zbior-
nika Lubianka. I tak - na brzegu akwenu po-
wstanie budynek z wypożyczalnią sprzętu 
wodnego. To dobra wiadomość dla amatorów 
sportów wodnych, ale także dla tych z miesz-
kańców, którzy wspólnie z rodzinami wybiera-
ją aktywne formy spędzania czasu wolnego. 
Z myślą o nich także powstaną rampy do 
wodowania sprzętu wodnego, kładki pieszo 
– rowerowe, boiska do siatkówki i boisko 
wielofunkcyjne, siłownia plenerowa i ścieżka 
zdrowia. Nad bezpieczeństwem kąpiących 
czuwać będą ratownicy na wieżach, których 
budowę również uwzględniono w projekcie.
Najmłodsi będą mogli spędzać czas na placu 

zabaw. Zwolennicy kąpieli słonecznych czy 
leniuchowania w promieniach słońca będą 
mieli do swojej dyspozycji także dwu i jedno-
poziomowe pomosty. Natomiast osoby szu-
kające odrobiny cienia będą mogły  schować 
się w altanach, których budowę zaplanowano 
przy dwóch pomostach. Fanów grilla  - a tych 
nie brakuje - już dziś zapraszamy do jednej 
z czterech altan grillowych, których lokalizację 
zaplanowano nad zbiornikiem. 
Nie zabraknie ławek, koszy na śmieci, siedzisk, 
stojaków na rowery. Powstanie budynek sani-
tarny, altany śmietnikowe, wiata przystanko-
wa, parking. Teren zostanie oświetlony, przez 
co w nocy będzie tam bezpieczniej.

Przyroda i rekreacja

- Realizacja projektu zagospodarowania oto-
czenia zbiornika Lubianka spowoduje, że 
rozwinie się oferta rekreacyjna i turystyczna 
miasta wykorzystująca niezwykłe walory przy-
rodnicze i krajobrazowe  tego miejsca – mówi 
Prezydent Miasta Starachowice Marek Mate-
rek – Jestem przekonany, że będzie to znów 
tętniące życiem miejsce letniego wypoczynku 
tak chętnie wybieranie nie tylko przez miesz-
kańców naszego miasta. 
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LETNIA PRZYGODA 
Z NURTEM RZEKI KAMIENNEJ

Czasem spokojna, tajemnicza, łagodna, leniwa. Miejscami kapryśna, zmienna, 
porywająca, pracowita. Kusząca, czarująca, pełna niespodzianek. Taka jest, po-
dobnie jak sama rzeka, letnia przygoda kajakowa na Kamiennej.
Krzysztof Szczygieł i Jerzy Materek
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Kamienna, rzeka pod względem 
turystycznym, rekreacyjnym, 
wypoczynkowym, bywa tro-
chę pomijana i  niedocenia-
na. A  wystarczy wiosło, coś 

do pływania i  otwartość na przygodę, 
by doświadczać niezwykłych chwil na 
spływie nurtem rzeki Kamiennej.

Slalom aktywności

Kamienna mimo swych sezonowych i miej-
scowych ograniczeń, takich jak dość niski 
stan wody na kilku odcinkach czy jazy wod-
ne, daje wiele powodów do dobrej zabawy, 
sporych emocji, zachwytu pięknem, lekcji 
o naturze oraz sposobności na dobry mate-
riał fotografi czny i  fi lmowy. Codzienna do-
stępność spływu wynika z  niewielkiej ilości 
czasu potrzebnego na przepłynięcie rzeką 
pomiędzy Piachami a  zalewem Brody. To 
dość krótki, około sześciokilometrowy odci-
nek samej rzeki i  około czterokilometrowy 
zalewu w  Brodach. W  sam raz na popołu-
dniowy spływ. To trzy godziny przyjemnej 
aktywności w  naturalnym środowisku, na 
świeżym powietrzu, dostarczanym między 
innymi przez piękny starodrzew staracho-
wickich lasów.  Kajakarstwo to doświad-
czenie planowanych i  niechcianych kąpieli, 
brodzenia po mulistym i kamienistym dnie, 
przeciąganie i przenoszenie sprzętu, slalom 
nurtem i między przeszkodami. To przygo-
da warta przeżycia i  w  dodatku dostępna 
na wyciągnięcie wiosła. Miejsc do podjęcia 
kajaków z  wody i  zakończenia spływu jest 
wiele.  Możemy go zakończyć przy boisku 
w  Michałowie, przy moście w  Dziurowie, 
w Stykowie czy za mostem na lewym brze-
gu zalewu Brody. Stopień trudności spływu 
według skali trudność rzek górskich „WW” 
można określić na I – II.

Kajakiem, pontonem lub łodzią

Płynąć po rzece trzeba czymś. Wielu pasjo-

cają do lotów dronami, a  nawet balonami, 
czy motoparalotniami. Nad Kamienną znaj-
dziemy również odpowiednie okoliczności 
do obserwowania dzikich ptaków i zwierząt.

Wszystko z poszanowaniem natury

Zachowanie odrębności i wzajemnej suwe-
renności tych przestrzeni przy okazji ak-
tywności jest bardzo ważne.  W  okolicach 
Kamiennej każdy znajdzie miejsce do speł-
niania swoich pasji. Korzystając z dóbr rzeki 
trzeba pamiętać o  poszanowaniu natury, 
potencjale drzewostanu, odrębności miejsc 
i  różnorodności zainteresowań korzysta-
jących. Działamy oraz zachęcamy do dzia-
łania, by poprawiać i  rozwijać możliwości 
korzystania z różnorodności doliny Kamien-
nej. Wszystko to z  szacunkiem do natury, 
siebie nawzajem i dbałością  o wspólne bez-
pieczeństwo oraz zdrowie.

  Sportowy akcent 
  na Kamiennej

Poniżej zapory przy Pasterniku 
organizowano zawody w kajakar-
stwie górskim, z wykorzystaniem 

możliwości regulacyjnych zapory. Kto wie, 
może te wydarzenia na nowo zagoszczą 
w naszym mieście? Zwłaszcza że to wła-
śnie ze Starachowic pochodzi Władysław 
Wagner – pierwszy Polak, który opłynął 
glob na jachcie „Zjawa”. Czy był inspiracją 
dla legendarnej łączniczki „Zjawy” - Ludmiły 
Stefanowskiej? Wielce prawdopodobne. 
Bogactwo wątków historycznych w samym 
powiecie starachowickim, to skarb wart 
odkrywania.

natów ma własny kajak, łódź, różnego typu 
canoe czy tak zwane urządzenia pneuma-
tyczne, w  tym pontony. Dobrym rozwią-
zaniem jest też kajak pompowany. Każdy 
sprzęt pływający powinien mieć jednak 
wzmacniany spód tak, aby przypadkowy 
i nieunikniony kontakt z kamienistym dnem 
czy korzeniami nieprzyjemnie nie zakoń-
czył przygody na wodzie.  Dla zwolenników 
wygodniejszych rozwiązań jest możliwość 
wypożyczenia kajaka z dostawą do miejsca 
startu i  odbiorem z  miejsca zakończenia 
spływu.

Wypożyczysz kajak w Starachowicach

Firmy zajmujące się wynajmowaniem ka-
jaków już funkcjonują w  naszym mieście. 
W  drugiej połowie lipca również Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie udostęp-
niał kajaki do spływów rzeką Kamienną na 
odcinkach powiatu starachowickiego: Wą-
chock – Marcinków, Wąchock - Starachowi-
ce Pasternik i Starachowice Piachy – Brody.

Świętokrzyskie pojezierze

W  okolicach Starachowic jest wiele miejsc, 
w  których z  powodzeniem możemy upra-
wiać różnorodne aktywności, w tym sporty 
wodne. Kilkanaście dostępnych zbiorników 
w  promieniu zaledwie kilkunastu kilome-
trów, to znaczna część, rzec można, swo-
istego „Pojezierza Świętokrzyskiego”. Na-
szym zdaniem, jest to mocny element do 
wykorzystania w  promocji regionu. W  naj-
lepszych czasach funkcjonowania Staropol-
skiego Okręgu Przemysłowego w  naszym 
okręgu było około 150 zbiorników wodnych. 
Do aktywności zachęcają również liczne 
półdzikie ścieżki spacerowe i  rowerowe, 
miejsca do wędkowania, odzyskany teren 
po „wyrobiskach” przy torach kolejowych 
wzdłuż Kornatki wykorzystywany obecnie 
przez pasjonatów pojazdów terenowych do 
treningów. Otwarte przestrzenie łąk zachę-
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Słoneczne leżakowanie i orzeźwiające kąpiele to atrakcje, które zapewne 
znów przyciągną na Piachy tłumy. O  tym jak bezpiecznie korzystać 
z wodnych przyjemności, piszą Leszek Kowalski i Anna Zięba

Sezon wypoczynkowy na kąpieli-
sku Piachy ma być przede wszyst-
kim bezpieczny. To jest dla nas 
najważniejsze – przyznaje Patryk 

Bebelski, prezes Klubu Płetwonurków 
Ligii Obrony Kraju Kalmar, który latem 
będzie należał do armii  ludzi dbających 
o nasze bezpieczeństwo nad wodą

Podobno jednej niedzieli przebywało na Pia-
chach ponad 6 tysięcy osób. To prawdziwy 
rekord starachowickiego kąpieliska – dodaje 
Bebelski.  

Piachy dla początkujących i zaawanso-
wanych

Starachowiczanie oraz goście z  okolicznych 
miejscowości mogą czuć się tutaj bezpiecznie. 
Kąpielisko jest chronione przez ratowników. 
Lata doświadczeń, godziny treningów i  całe 
pokłady wiedzy oraz spokoju potrzebnego 
każdemu ratownikowi powinny być gwaran-
tem bezpiecznego wypoczynku w  tym miej-
scu.
- Zabezpieczamy kąpielisko w  godzinach 
pracy ratowników, czyli w godzinach od 10 do 
18. Zawsze jesteśmy jednak przy kąpielisku 
wcześniej, już kilka minut po godzinie ósmej. 
Przygotowujemy nasze stanowisko pracy i je-
steśmy gotowi do dbania o bezpieczny wypo-
czynek – zapewnia Patryk Bebelski, instruktor 
ratownictwa wodnego MSW. 
Kąpielisko na Piachach wyznaczają boje sy-
gnałowe. Boje występują w  dwóch kolorach: 
żółtym i  czerwonym. Strefa czerwona, czyli 
obszar od linii brzegowej do czerwonych boi 
to tak zwany brodzik, czyli miejsce do wypo-

czynku dla nieumiejących pływać. Strefa żółta, 
czyli obszar pomiędzy czerwoną, a żółtą boją 
przeznaczona jest dla osób posiadających już 
odpowiednie umiejętności pływackie. 

Czujność nad wodą

- Nasza praca polega na czuwaniu nad bez-
piecznym wypoczynkiem w  wyznaczonych 
miejscach, ale oczywiście, jeśli tylko widzimy 
jakieś niebezpieczne sytuacje na miejscach 
niestrzeżonych,  to również reagujemy. 
W  trakcie naszej służby pływamy po całym 
zbiorniku łodzią motorową i patrolujemy cały 
teren – przyznaje ratownik.
Zespół ratowników dbających o nasze bezpie-
czeństwo doskonale radzi sobie z  wszelkimi 
problemami. Tych niestety nie brakuje. Wypo-
czywający nie zawsze podporządkowują się 
podstawowym zasadom bezpiecznego wypo-
czynku. Przebywając nad wodą należy pamię-
tać, aby nie wchodzić do niej pod wpływem 
alkoholu, kąpać się w miejscach strzeżonych, 
nie przeceniać swoich umiejętności pływac-
kich oraz zapoznać się z regulaminem kąpie-
liska, który jasno określa co możemy a czego 
nie możemy robić na Piachach. Dodatkowo 
rodzice proszeni są o  wzmożoną czujność 
i opiekę nad dziećmi, zwłaszcza tymi do siód-
mego roku życia, które w wodzie powinny być 
prowadzone za rękę.

Bezpłatne parkowanie

Nad kąpielisko, w  zależności od zapotrzebo-
wania, będą kursowały dodatkowe autobusy. 
Ci, którzy zdecydują się dotrzeć na Piachy 
własnym autem będą mogli zaparkować na 
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NA PIACHACH. BIKINI, KĄPIELÓWKI 
I ZDROWY ROZSĄDEK

PLAŻÓWKA W GRZE 
W KAŻDĄ SOBOTĘ

Siatkarskie turnieje plażowe to 
starachowicka tradycja sięga-
jąca swoją historią ubiegłego 
wieku. Już ponad 20 lat w  róż-
nych częściach miasta rozgry-

wane są turnieje „plażówki”. Organizo-
wane wcześniej przez Miejskie Centrum 
Rekreacji i  Wypoczynku, a  teraz przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tur-
nieje to okazja do wspaniałej zabawy 
i sportowej rywalizacji na dobrze przy-
gotowanych boiskach.

Z historią w tle...

Od kilku lat turnieje odbywają się już tylko na 
„Piachach”, choć w przeszłości sympatycy pla-
żówki grali jeszcze na Lubiance czy na terenie 
rekreacyjnym przy ulicy Szkolnej. Od lat za or-
ganizację turniejów odpowiedzialni są człon-
kowie Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki 
„Absolwenci”. Przez starachowickie turnieje 
przewinęło się wielu zawodników. Najwięcej 
sukcesów na swoim koncie mają z pewnością 
Jacek Rejczak, Tomasz Banasik, Arkadiusz Ko-
sterski, Bartosz Skurski, Marcin Bąk czy Paweł 
Płatek.
- Siatkarskie Grand Prix to znakomity sposób 
na aktywne spędzenie wakacji. W  tym roku 
znów zagramy na plaży nad kąpieliskiem 

Piachy. Boiska są już gotowe. Wspólnie z pra-
cownikami MOSiR-u  przygotowaliśmy je do 
nowego sezonu. Świeżo przywieziony piasek, 
postawione słupki, zawieszone siatki, boiska 
wyznaczone liniami i możemy zaczynać – za-
powiada Arkadiusz Kosterski, prezes „Absol-
wentów”.

Gramy w wakacyjne soboty

W tym roku planowana jest organizacja sporej 
liczby turniejów w siatkówce plażowej. Turnie-
je odbywać się będą w soboty i  jeśli pogoda 
pozwoli, a chętnych do gry nie zabraknie mi-
łośnicy siatkówki zagrają na Piachach co ty-
dzień.
- Turnieje rozpoczynamy zawsze o  godzinie 
dziewiątej. Kilkanaście minut wcześniej prze-
prowadzamy losowanie grup, robimy krótką 
odprawę techniczną i  możemy zaczynać grę 
parami na dwóch boiskach. Nasze turnieje są 
bezpłatne. Wystarczy tylko ochota na spraw-
dzenie swoich umiejętności, aby spędzić kilka 
godzin na sportowej rywalizacji w znakomitej 
atmosferze. Oczywiście nie wykluczamy, że 
wzorem ostatnich lat nie zorganizujemy tur-
niejów charytatywnych, z których wpisowe bę-
dziemy przekazywać na potrzebujące dzieci 
lub zwierzaki – dodaje Krystian Wrzesień, 
jeden z organizatorów wakacyjnego cyklu gra-

jący na co dzień w  trzecioligowym Cerradzie 
SMS.

Turnieje dla kobiet i mężczyzn

W ubiegłym roku wakacyjny cykl odbywał się 
pod patronatem starosty oraz prezydenta 
miasta. W ramach cyklu Grand Prix odbyły się 
cztery turnieje. Trzy z nich zostały rozegrany 
na Piachach, czwarty w  Wąchocku. Do tego 
jeszcze odbyły się turnieje plażówki dziewcząt, 
turniej mikstów oraz rywalizacja o puchar Dy-
rektora MOSiR-u. W  tym roku liczba turnie-
jów będzie podobna. Wszystkie odbędą się 
jednak na boiskach przy kąpielisku „Piachy”.
- Starachowickie turnieje plażówki zawsze 
cieszą się popularnością wśród miłośników 
tej dyscypliny sportu. W tym roku wiele osób 
jest spragnionych sportowej rywalizacji i liczy-
my na udział w naszych turniejach wielu par. 
Jeśli ktoś chce dołączyć do turnieju musi tylko 
skontaktować się z  nami, zgłosić swój udział 
w  turnieju i  w  sobotni poranek dołączyć do 
nas – dodaje Kosterski.

Szczegółowe informacje oraz 
zapisy do turniejów przyjmowa-
ne są pod numerem telefonu: 
790-235-588. Zachęcamy wszystkich 

do aktywnego wypoczynku!
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Sezon letni na starachowickich „Piachach” to nie tylko słoneczna kąpiel na plaży, ale rów-
nież sportowa aktywność na wodzie oraz piasku. Jedną z nich są turnieje siatkówki plażo-
wej. W tym roku znów nie zabraknie okazji do udziału w turniejach. Organizatorzy zapo-
wiadają sporo emocji, a udział w turniejach będzie bezpłatny. Leszek Kowalski
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Ratownicy są w pełni gotowi na rozpoczęcie sezonu na Piachach

parkingu pomiędzy ul. Składową a  kąpieli-
skiem.  Jak informuje dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i  Rekreacji Krzysztof Szczy-
gieł, w tym roku mieszkańcy będą mogli sko-
rzystać z  darmowego parkingu bezpośred-
nio przy Piachach - Z powodu słabego stanu 
technicznego nawierzchni, a  co za tym idzie 
przygotowanego remontu parkingu przy zale-
wie Piachy, w tym roku korzystanie z parkingu 
jest bezpłatne. Remont zaplanowany jest od 
września 2021 roku  i może potrwać do końca 
listopada. 

Czynne  toalety

Toalety znajdujące się w budynku sanitarnym 
pomiędzy budynkiem WOPR a obiektami ga-
stronomicznymi są czynne od 26 czerwca. 
Jest możliwość skorzystania także z  mobil-
nych toalet typu TOI TOI ustawionych pomię-
dzy gastronomią a miejscem na ognisko oraz 
przy boiskach do siatkówki plażowej.

Wypożyczalnia sprzętu

Nad kąpieliskiem uruchomiono prywatną wy-
pożyczalnię sprzętu pływającego. Są to głów-
nie rowery wodne. Ponadto do dyspozycji 
wypoczywających jest zjeżdżalnia, kule wodne 
i mobilne punkty małej gastronomii.

Nauka pływania  

KP LOK Kalmar zaprasza dzieci od 
6-tego roku życia na kurs pływacki. 
Więcej informacji pod numerem  te-
lefonu:   609-352-242
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Wracamy do Lipia

W  kwietniowym wydaniu gazety space-
rowaliśmy leśnym szlakiem do Lipia. Ta 
mała miejscowość jest pięknie położona, 
ma ciekawą historię, w tym wiele miejsc 
powiązanych z  powstaniem stycznio-
wym i  II wojną światową, a  także obfi -
tuje w  unikatowe przyrodnicze miejsca. 
Jednym z nich jest zbiornik przeciwpoża-
rowy na małej rzece Kotyzka, zwany też 
Tamą. Jest to niewielki, około 2,7 hekta-
rowy zalew o  maksymalnej głębokość 
do czterech  metrów, gęsto porośnięty 
pałkami wodnymi. Ze względu na czystą 
wodę rzeki, czystość którą zawdzięcza 
swoim źródłom ciągnącym się aż ki-
lometr w  głąb lasu, można tu spotkać 

siedlisko rosiczki. Tama to także często 
odwiedzane miejsce przez wędkarzy. Do 
zbiornika dojdziemy, podążając szlakiem 
czerwonym ze Starachowic. 

Płuczka

Kolejny malowniczy i zdecydowanie rza-
dziej odwiedzany zbiornik to Płuczka lub 
Kotyzka - Płuczka. Aby do niego dotrzeć 
trzeba uzbroić się w cierpliwość. Nie jest 
łatwo do niego trafi ć, ale zdecydowanie 
jest wart przebytej drogi. Musimy minąć 
wspomnianą już Tamę, aby później ma-
szerować ponad 40 minut drogą przez 
las. Płuczka znajduje się na wysokości wsi 
Jasieniec i  jest pozostałością po dawnej 
kopalni rudy żelaza. Kilkunastohektaro-

wy zbiornik położony jest pośrodku mie-
szanego lasu i liczy około 10 m w najgłęb-
szych miejscach. Spotkany przy Płuczce 
wędkarz przekonuje, że z powodzeniem 
można złowić tu dorodne karpie i szczu-
paki, warto więc dopisać to miejsce na 
listę miejsc wędkarskich.

Ludowe mądrości

Pamiętajcie, że zgodnie z  ludową mą-
drością kąpiele w wodzie dozwolone są 
dopiero po 24 czerwca. Dzień ten sym-
bolizuje chrzest Świętego Jana i  letnią 
równonoc. Według pradawnych wierzeń 
dopiero wtedy woda jest odpowiednio 
nagrzana i bezpiecznie można się kąpać. 
Najlepiej z kapokiem.

„Trzeba mi wielkiej wody...”, brzmią początkowe słowa słynnej piosenki napisanej 
dla Maryli Rodowicz przez Agnieszkę Osiecką i jest w nich dużo prawdy. Nie od dziś 
wiadomo, że woda działa na człowieka kojąco. Dlatego zabieram Was na wycieczkę 

nad pobliskie skrzące w słońcu niebieskości...
Aleksandra Sarzyńska

NAD WODĘ W POWIECIE

Powiat Starachowicki nie może 
narzekać na brak atrakcyjnych 
miejsc do wypoczynku nad 
wodą. W  samych tylko Stara-
chowicach mamy trzy prze-

piękne akweny, z  czego dwa są obec-
nie dostępne dla ogółu mieszkańców. 
Zalew Lubianka przechodzi rewitaliza-
cję. Mieszkańcy będą mogli z niego ko-
rzystać po zakończeniu prac. Do tego 
czasu mają do dyspozycji Pasternik lub 
Piachy
. 
Piachy – jedyne kąpielisko w powiecie

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde miejsce 
gdzie chodzimy popływać ma status kąpie-
liska. Ofi cjalne kąpieliska są miejscami bez-
piecznymi. Woda jest tu regularnie badana, 
a  ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem. 
W powiecie starachowickim mamy tylko jedno 
takie kąpielisko – Piachy w  Starachowicach. 
Sezon kąpielowy rozpoczął się tu 26 czerwca 
i potrwa do 31 sierpnia br. Kąpielisko dostęp-
ne jest od godz. 10:00 do 18:00. Nad bezpie-
czeństwem plażowiczów czuwa 4 ratowników. 
Kontrole przeprowadzane przez służby Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego potwier-
dzają dobrą jakość wody. 

Dla osób korzystających z kąpieliska dostępne 
są zestawy leżaków wraz z parasolami, rower-
ki wodne, kajaki i  przebieralnia. W  tym roku 
ma przybyć wodnych atrakcji, prowadzonych 
przez operatorów zewnętrznych, takich jak 
ślizg wodny, kula na wodzie czy dmuchane 
zjeżdżalnie.

W Wąchocku – kąpiele słoneczne

Zalew w Wąchocku, choć urokliwy i  z piękną 
plażą, statusu kąpieliska na razie nie ma. 
Wokół jego brzegów biegnie 2,5 km oświe-
tlonej promenady. Spacerowicze mogą sko-
rzystać z  licznych ławek a  dzięki połączeniu 
z  malowniczym mostkiem, jest chętnie wy-
korzystywany przez trenujących biegaczy lub 
rowerzystów. Stworzona też została „Słonecz-
na Plaża”. 20 leżaków czeka na każdego, kto 
kocha opaleniznę i  leniwą formę relaksu. Ci 
bardziej aktywni mogą odwiedzić przystań, 
gdzie czekają na nich kajaki, rowerki wodne, 
a ostatnio nawet żaglówka, lub zagrać w piłkę 
plażową na specjalnie przygotowanym boisku. 
Są też trampoliny, tyrolka, korty tenisowe, 
boiska, największy w województwie skatepark, 
pumptrack, plenerowa siłownia i  street wor-
kout park. Mimo braku możliwości kąpieli, nikt 
nie będzie się tu nudził. 

Pod palmy do Brodów 

Zalew Brodzki to jeden z największych zbior-
ników wodnych w  województwie święto-
krzyskim, ma ponad 250 hektarów. Niestety 
z  uwagi na duże stężenie związków azotu 
i fosforu woda od lat nie nadaje się   do kąpieli. 
Ma jednak inne walory, które co roku przycią-
gają mnóstwo turystów. Odkąd kilka lat  temu 
powiększona została plaża od strony Rudy, 
przybywa tutaj atrakcji. Najpierw pojawiły się 
trzcinowe parasole i betonowe leżaki, w  tym 
roku przybyły palmy. Nowością jest również 
długa na 1,4 kilometra trasa do biegania wy-
konana z  tartanu, oddzielona pasem zieleni 
od ścieżki rowerowej.
Nie lada atrakcją stał się uruchomiony park 
linowy, umożliwiający spacer w  koronach 
drzew. Na miłośników wspinaczki czeka nato-
miast ścianka wspinaczkowa. Pomyślano też 
o miłośnikach caravaningu. Mogą oni skorzy-
stać ze specjalnych stanowisk dla kamperów 
i przyczep z przyłączem prądu, wody i kanali-
zacji, znajdujących się na parkingu oraz stano-
wiska serwisowego. 
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Zalew w Wąchocku

Artykuł sponsorowany

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
www.powiat.starachowice.pl

Ruszył sezon kąpielowy w naszym powiecie. Podpowiadamy, gdzie można spędzić 
czas miło nad wodą, popływać i się poopalać.

KOTYZKA, PŁUCZKA
I LUDOWE MĄDROŚCI
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Letnia pogoda nastraja do spę-
dzania większości czasu na 
świeżym powietrzu, nie tylko 
w domu przed komputerem czy 
telewizorem. Nadeszła zatem 

pora na aktywność dzieci i młodzieży 
poza czterema ścianami. Mogą spędzać 
wakacyjne dni w parku, na placach 
zabaw, skate parkach lub na miejsco-
wych szkolnych boiskach, grając w gry 
zespołowe, czasem trenując lub uczest-
nicząc w specjalnie przygotowanych na 
ten okres zajęciach. 

Z siłownią za pan brat

Plenerowe siłownie za sprawą pandemii, stały 
się jednymi z najczęściej uczęszczanych przez 
młodzież miejsc w naszym mieście. Możemy 
je napotkać w głównych punktach miasta, 
na przykład .przy alei Armii Krajowej, gdzie 
znajdziemy także sprzęty do street worko-
ut’u (miejsce do odbywania treningów na 
zewnątrz). Siłownia plenerowa w towarzy-
stwie mini parku linowego, działa także przy 
Placu na Szlakowisku. Z siłowni pod chmurą 
mogą korzystać także mieszkańcy na wielu 
osiedlach: przy ul. Zakładowej czy Murar-
skiej. Na osiedlu Południe naszego miasta 
siłownia znajduje się przy ulicy Jana Pawła II 
w okolicy Orlika. Jest tam również, często od-
wiedzany przez młodzież, skatepark. Siłownie 
plenerowe zbudowano także w odnowionym 
Parku Miejskim oraz przy pływalni Miejskie-
go Centrum Rekreacji i Wypoczynku przy 
ul. Szkolnej. Została wybudowana również na 

Amfi teatr w  Parku Miej-
skim został ofi cjalnie 
otwarty w  niedzielę 20 
czerwca. Nie wyobrażali-
śmy sobie inauguracji ina-

czej niż koncert z muzyką Chopina. 
Wystąpili soliści: Ludmiła Worobec 
–Witek,   Artur Jaroń i  jego bardzo 
zdolny uczeń, który przygotowuje 
się do kolejnego etapu konkursu 
chopinowskiego – Eryk Parchański.  
Muzyka Chopina, ale też Henryka 
Wieniawskiego i Krzysztofa Pende-
reckiego niosła się wśród drzew. 
Ktoś mi powiedział po tym koncer-
cie, że czuł się hipstersko…

Już następnego dnia amfi teatr roztań-
czyli młodzi tancerze Szkoły Tańca MiM. 
I  tak, mamy nadzieję,  będzie przez cały 
letni sezon. Chcielibyśmy, aby amfi te-
atr w  Parku Miejskim i  dudnił i  kołysał, 
brzmiał dźwiękiem, mamił choreogra-
fi ami, rozkojarzał kinem, bawił dobrymi 
opowieściami  -  po prostu tętnił życiem. 
To ma być miejsce otwarte dla każdego 
i na każdego, tak jak otwarty jest kalen-
darz imprez, które nazwaliśmy po prostu 
„Wakacje w parku”. 

Na dzień dobry

A w kalendarzu mamy atrakcje dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Lipiec rozpocznie-
my od „Dzień dobry, kocham Cię” – pol-
skiej, lekkiej  komedii, którą w amfi teatrze 
będzie można obejrzeć leżąc wygodnie 
na leżakach. To w piątek 2 lipca. W sobotę 
3 lipca, wspólnie z  Centrum Usług Spo-
łecznych, zaprosimy Państwa na koncert  
„Projekt Volodia gra Grzesiuka”. Muzycy 
zaczerpnęli piosenki ze zbioru utworów 
spopularyzowanych w latach 50 i 60 ubie-
głego wieku przez legendarnego barda 
stolicy Stanisława Grzesiuka. Tematyka 
tych piosenek, nazywanych „szemrany-
mi” a zaaranżowanych w specyfi czny dla 
zespołu sposób, z zachowaniem własne-
go, niepowtarzalnego brzmienia to gwa-
rancja ciekawie spędzonego popołudnia 
i wieczoru. 

osiedlu w pobliżu ul. Zachodniej. Większość 
siłowni plenerowych umiejscowione zostało 
przy sąsiadujących placach zabaw dla dzieci 
a w przypadku osiedla Południe dodatkowo 
w towarzystwie stanowisk do gry w szachy 
lub ping-ponga. Do każdego urządzenia do-
łączona jest tabliczka z nazwą oraz instrukcją 
użytkowania sprzętu, dzięki której prawidłowo 
wykonamy ćwiczenia. 

Park Miejski aktywnie

W odnowionym starachowickim parku przy-
gotowano wiele miejsc, gdzie w ciekawy 
sposób można spędzić czas niezwykle aktyw-
nie. Ścieżki od pewnego czasu służą nie tylko 
do spacerowania, ale również do joggingu 
i przejażdżek rowerowych. Znajdziemy tam 
dwa place zabaw, a także park linowy i - wspo-
mniane wyżej - sprzęty do ćwiczeń na świe-
żym powietrzu. Pojawiły się też miejsca do gry 
w boules oraz nowa muszla koncertowa. Park 
Miejski to miejsce rekreacji, ale też zwykłego 
odpoczynku i uspokojenia. Wiele osób zajmu-
je zadaszone miejsca siedzące, aby porozma-
wiać i spędzić czas ze znajomymi. Spacerując 
ścieżkami parku w weekend, można napotkać 
wielu pasjonatów fotografi i, robiących zdjęcia 
roślinom (i nie tylko) w najróżniejszych pozy-
cjach - siedzących i leżących.

Boiska dostępne dla wszystkich

Większość szkół podstawowych w Staracho-
wicach podczas wakacji ma otwarte dla chęt-

W niedzielę 4 lipca zapraszamy na  piknik 
z  mnóstwem atrakcji: strefą sportową 
(skoki w  dal -  indywidualne i  grupowe, 
bule, „wywijadło”, hula-hop), warsztata-
mi kreatywnymi (rękodzieło, zajęcia pla-
styczne), występami tanecznymi i wokal-
nymi  (Zespół Tańca i Inscenizacji Plejada, 
Wokalne Studio Piosenki, Zespół WiWal-
di, Kapela Fundacji Kukułeczka) oraz po-
kazami akrobatyki Akro Star.  W niedzielę 
czekamy na Was w Parku Miejskim od go-
dziny od 13.00. Piknik potrwa do 18.00.

Rockowy weekend i  spotkanie 
z fi lmem

W  sobotę i  w  niedzielę 10 i  11 lipca do 
amfi teatru zapraszamy miłośników moc-
niejszych dźwięków. Dwudniowy mini 
rock festiwal  rozpocznie  zespół „Noł 
Nejm” z  Parku Kultury oraz „Raincoat” 
ze Skarżyska – Kamiennej. W  niedzielę 
– koncerty zespołów „NOYA”  i  „ANKH”. 
NOYA to zespół ze Starachowic, który ma 
w  mieście ugruntowaną pozycję i  wielu 
fanów. ANKH to legenda polskiej roc-
kowej i  alternatywnej sceny muzycznej, 
zespół który działa od 25 lat. 
16 lipca w amfi teatrze świętować będzie 
Starachowicka Liga Orlikowa a  już na-
stępnego dnia,  w sobotę 17 lipca zapra-
szamy na wyjątkowy wieczór z  fi lmem. 

nych boiska. W Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ulicy 1-go Maja dodatkowo popołudniami 
będzie obecny animator, który zaproponuje 
dzieciom konkretne aktywności, ćwiczenia 
i gry. Szkoła Podstawowa nr 6 udostępnia 
boisko całorocznie, bez ograniczeń godzino-
wych. Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 jest 
również dostępny przez cały rok, za to boisko 
szkolne Szkoły Podstawowej nr 10 jest czynne 
w godzinach pracy szkoły, od 6.30 do 16.00. 
Wszyscy Ci, którzy chcą skorzystać z możliwo-
ści rozegrania meczu, joggingu a nawet jazdy 
na rowerze obowiązuje przestrzeganie regu-
laminu boiska. Szkoły Podstawowe nr 12 oraz 
13 również udostępniają boisko do użytku 
bez żadnych ograniczeń. 

W pogoni za zdrowiem

Każde z miejsc jest chętnie odwiedzane przez 
starachowiczan.
- Gdy tylko pogoda dopisuje, wychodzę spę-
dzić czas na zewnątrz. Po tak długim czasie 
siedzenia w domu przed komputerem to 
dla mnie czysta przyjemność. Spacer z kole-
żankami, rower, nawet korzystam z siłowni 
w parku – mówi Natalia, uczennica trzeciej 
klasy Technikum nr 1 w Starachowicach. Sta-
rachowicka młodzież ma szansę uprawiać 
wiele ciekawych aktywności na zewnątrz, 
z dala od czterech ścian mieszkania ogląda-
nych przez ostatnie miesiące. Czas pokaże, 
czy te aktywności wpiszą się już na zawsze 
w styl życia mieszkańców miasta, czy będzie to 
tylko chwilowy zryw uskuteczniony po miesią-
cach spędzonych w domach.

Najpierw będzie koncert muzyki fi lmowej 
w  wykonaniu zespołu „Chłopcy z  Parku”  
w  składzie: Krzysztof Stanik, Waldemar 
Dziura, Grzegorz Dziamka, Piotr Mrózek 
z  udziałem wielu zaproszonych gości - 
Patrycji Suwary, Małgorzaty Kutrowskiej, 
Łukasza Jarego oraz Mikołaja Dyki. Wie-
czorem wyświetlimy fi lm. Jak przystało na 
wieczór z muzyką i fi lmem będą to „Córki 
dancingu”.

Pejzaż z piosenką

Na koniec miesiąca będziemy mieć dla 
Was kolejną niespodziankę. W niedzielę,  
25 lipca na amfi teatralnej scenie zapre-
zentujemy projekt: „Pejzaż z  piosenką”.   
Zagra i zaśpiewa Tomasz Kordeusz oraz 
zaproszeni goście. Ten koncert będzie 
nagrywać telewizja. Początek godz.19.00.

LATO. PORA NA AKTYWNOŚĆ 
POZA CZTEREMA ŚCIANAMI

S EZ ON NA KULTURĘ
Za nami zakończenie chyba najdziwniejszego roku szkolnego XXI wieku. Uczniowie otrzyma-
li świadectwa i 25 czerwca pełnoprawnie rozpoczęli wakacje. O tym jak spędzać wolny czas 
w plenerze, zamiast na krześle przed komputerem, pisze Natalia Gębura

Piknik, koncerty, kino plenerowe, rekreacja. Gorący lipiec w amfi teatrze 
w Parku Miejskim zapowiada Agnieszka Lasek – Piwarska
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PSYGARNIJ PRZYJACIELA

Okres wakacji to czas, kiedy do wa-
szego schroniska trafi a najwięcej 
porzucanych psów?

Zwierzęta są wyrzucane przez cały rok, 
ale w okresie wakacji problem jest więk-
szy. To nie tylko psy, ale też koty, świnki, 
a nawet żółwie czy ptaki. Zwierzęta często 
są przywiązywane do drzew, te wyrzuco-
ne prosto z samochodu, gonią za opieku-
nem nierzadko ginąc pod innym autem. 
Takie zwierzęta mają małe szanse na 
przeżycie. Nie znają terenu i nie potrafi ą 
zdobyć dla siebie pokarmu.

Dlaczego ludzie pozbywają się 
psów?

Wydaje mi się, że głównym powodem 
jest trudniejszy charakter zwierzaka, nie-
umiejętność lub brak chęci pracy z nim. 
Czasami pies wyrasta na innego, niż tego 
oczekiwał opiekun. Często zwierzę się 
znudzi i zaczyna przeszkadzać.

Co możemy zrobić, jeśli na czas 
urlopu nie mamy nikogo, komu 
moglibyśmy powierzyć opiekę nad 
czworonogiem?

Jeśli chcemy wyjechać na wakacje, wiele 
pensjonatów czy hoteli akceptuje zwie-
rzaki i można udać się z nimi. Jeśli musimy 
je zostawić a nie mamy z kim, to coraz po-
wszechniejszą alternatywą jest tak zwany 
psi hotel, gdzie za opłatą oddajemy swo-
jego pupila na określony czas. Trzeba pa-
miętać, że pies to nie zabawka. Jesteśmy 
za niego w pełni odpowiedzialni.

Jak wygląda procedura adopcyjna 
psiaków? Czy pies czeka na zgłosze-
nie się swojego właściciela, zanim 
dostanie szansę na nowy dom?

Zanim przygotujemy psa do adopcji, wła-
ściciel ma dwa tygodnie, żeby się zgłosić. 
Jeśli tego nie zrobi, pies ma szansę na 
nowy dom. Zanim jednak trafi  do nowych 
właścicieli, sprawdzamy, czy będzie miał 
odpowiednie warunki. Jeśli wszystko jest 
w porządku, sporządzamy umowę adop-
cyjną. Po adopcji zostajemy w kontakcie 

z nowymi właścicielami psa.

Czy zdarza się, że po wakacjach 
ktoś jednak zgłasza się do schroni-
ska po swojego - wcześniej porzuca-
nego – psa?

Niestety tak.  Niestety, bo to bardzo nie-
odpowiedzialne. Wiele psów, zanim trafi  
do schroniska, błądzi, głoduje, wpada 
pod koła samochodów.

Co powinniśmy zrobić, żeby zwie-
rzaki nie trafi ały na ulicę? Możemy 
coś zmienić?

Bardzo ważne jest budowanie wśród 
ludzi świadomości, że sterylizacja i  ka-
stracja nie jest niczym złym. Są jeszcze 
takie domy, gdzie zwierzaki nie są pod-
dawane tym zabiegom. Rodzą co cieczkę 
i rozdawane są wśród znajomych, rodzi-
ny, którzy później uświadamiają sobie, 
że pies to obowiązek, z  którym nie jest 
im po drodze. Wiele gmin ma programy  
darmowych zabiegów, ale niestety, nadal 
niewiele osób z tego korzysta.

Taki porzucony pies na pewno po-
trzebuje odpowiedniej opieki, gdy 
trafi  do schroniska.

Nowy mieszkaniec przez dwa tygodnie 
jest w  izolatce. Jest najczęściej przera-
żony. Musimy zapewnić mu bezpieczeń-
stwo i  zniwelować stres. Obowiązkowo 
przechodzi także badania weterynaryjne. 
Na tym etapie szukamy też jego właści-
ciela.

Jak można wesprzeć schronisko?

Potrzebujemy głównie dobrej jako-
ści karmy. Zbieramy też koce, smycze, 
obroże. Bardzo pomocne jest udostęp-
nianie naszych ogłaszanych psów do ad-
opcji. Robimy też różne zbiórki, czy akcje 
promujące nasze schronisko i  nasze 
bezdomniaki, na które gorąco zawsze 
wszystkich zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę

W wakacje schroniska mierzą się ze wzmożonym problemem porzucania zwierząt. Czwo-
ronogi trafi ają na ulice i są wywożone do lasów. O tym, co możemy zrobić, aby zapobiegać 
takim praktykom, w rozmowie z Anną Ziębą mówi wolontariuszka schroniska dla zwierząt 
w Rudniku, Emanuela Woźniak
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Skoczna suczka MacKenzie chętnie pozowała z innymi uczestnikami wydarzenia do zdjęć
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9czerwca 2021 roku, upał. Kalendarz 
głosi że to Dzień Przyjaźni.  Na placu 
przy starachowickiej fontannie od-
będzie się Dzień PSYjaciela, podczas 

którego  mieszkańcy miasta będą mogli wes-
przeć zwierzaki ze schroniska w Rudniku. 

Para z uroczym pudelkiem

Dopijam ostatni łyk kawy, sprawdzam kartę 
w  aparacie i  stan baterii. Zamykam drzwi 
mieszkania, spoglądam na zegarek. Pięć minut 
spóźnienia. Przyspieszam kroku. Trochę 
nieelegancko, bo pospiesznie przebiegam 
przez pasy przy ulicy Kopalnianej i kieruję się 
w stronę placu przy Armii Krajowej. Po drodze 
mijam gromadkę nieujarzmionych przed-
szkolnych temperamentów z  ich starającymi 
się zapanować nad sytuacją mamami. Chło-
piec z czerwoną czapką z daszkiem ewident-
nie za punkt honoru obrał sobie walkę o lody. 
Właściwie, nie można mu się dziwić. Z marzeń 
o lodach wybija mnie para starszych osób. On 
w krótkich,  acz gustownych spodenkach oraz 
koszuli z długim rękawem i ona w kapeluszu 
i  granatowej sukience w  białe duże kwiaty, 
prowadząca na smyczy uroczego pudelka. Na 
pewno idą tam gdzie ja. Nie może być inaczej. 
Cudownie. To będzie najpiękniejsze zdję-
cie wydarzenia. Ekscytacja wzrasta gdy przy 
budynku sądu mijają mnie kolejni miłośnicy 
czworonogów. Przyspieszam kroku, żeby nie 
uronić ani chwili z tej niezwykłej akcji.

Merdająca biała kulka 

Zbliżając się do schodów przy fontannie słyszę 
muzykę. Zbiegam po schodach i moim oczom 
ukazuję się roześmiana blondyneczka z  pla-
katu promującego akcję. To Julka. Fantastycz-
nie, że tak młode osoby angażują się w takie 
wydarzenia. Z  tych myśli wybija mnie jednak 
on – Radek Kowalik-  sprawca rozszczeka-
nego zamieszania. Artyści mają w  sobie coś 
takiego, że od razu ich rozpoznajesz. Luźna 
czarna koszula w białe liście, krótkie spodenki 
i włosy związane w kitkę. Radek stoi uradowa-
ny przy swoim stanowisku w oczekiwaniu na 
pierwszych darczyńców i  ich PSYjaciół. Każdy 
kto podaruje coś schronisku -  karmę, obrożę, 
koc, w  podziękowaniu otrzyma zdjęcie ze 
swoim PSYjacielem. Natychmiast pożałowa-
łam, że nie posiadam własnego czworonoga.
Na pierwszych zainteresowanych  nie mu-
sieliśmy długo czekać. Merdająca biała kulka 
w  postaci maltańczyka jako pierwsza pozuje 
do zdjęć ze swoją opiekunką. Akcja rusza 
jak domino. Pojawia się jeden darczyńca za 
drugim. - Syn usłyszał w szkole, o waszej akcji 
i nie mogliśmy nie przyjść – słyszę od uśmiech-
niętej młodej mamy. - Nie mam już swojego 
psa, ale ich los jest mi zawsze bliski. - starsza 
pani w czerwonej bluzce i łagodnym spojrze-
niu dorzuca karmę do skrzyni z darami. Takie 
historie chwytają za serce, nic więc dziwne-
go, że Radek od razu proponuje pamiątkowe 
zdjęcie w wersji solo.

Na czterech łapach pod obiektyw

Wiele łap przeszło przez deptak wprost przed 
obiektyw Radka. Pojawiły się jamniki, pudelki, 
wilczury, wyżły, kundelki i  inne. Psy nieśmiałe 
ale i  urodzeni modele. Kudłate, długowłose, 
krótkowłose, małe i te nieco większe. Była też 
skoczna sunia MacKenzie pozująca chętnie 
z  tymi, którzy swojego PSYjaciela nie mają, 
ale i chomik ze świnką morską. - Oby częściej 
takie akcje! – słyszymy od właściciela dwóch 
dużych szczeniaczków -  bulterierów.  Do na-
szego wydarzenia dołączają także wolonta-
riuszki ze schroniska w Rudniku, dla którego 
zbieramy dary. Spotkanie na placu przy fon-
tannie minęło zanim się obejrzeliśmy. Równie 
szybko napełniała się skrzynia z  darami dla 
psów. 
Około 120 kilogramów karmy mokrej, suchej 
i psich przekąsek. Około 20 zabawek a także 
smycze, obroże, szelki, miski, kagańce i  lego-
wiska. Tym wszystkim zaowocowało spotkanie 
z PSYjacielami.

Przyjaciele z sercem

Gdy ostatni psi przyjaciel odchodzi od kufra 
z darami, chowam aparat do futerału. Żegnam 
się z  Radkiem i  Julką, spoglądam na odcho-
dzące jeszcze psy z  ich opiekunami i  kieruję 
się w stronę domu.  Może i nie było na wyda-
rzeniu mojej idealnej pary z tym uroczym pu-
delkiem, ale było mnóstwo innych idealnych 
par, a to wszystko wskazuje na to, że kto jak 
kto, ale starachowiczanie mają wielkie serca.

O psach, przyjaźni i wielkiej skrzyni  z reporterskiej perspektywy, Anna Zięba

POZY NA CZTERECH ŁAPACH
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PSYjaciele w  Rudniku potrzebują po-
mocy codziennie. Nie ma co zwlekać, 
skontaktuj się z nimi albo wejdź na stronę 
www.schroniskorudnik.pl

Schronisko dla zwierząt w Rudniku

Rudnik ul. Ostrowiecka 51 
woj. świętokrzyskie
535361111
www.facebook.com/pg/hotelwmlynku
sopzcaneferito@gmail.com

Emanuela Woźniak wolontariuszka 
schroniska dla zwierząt w Rudniku, 

woj. świętokrzyskie
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CUKINIOWE
LOVE

Cukinia, zwana też kabaczkiem, to tak naprawdę 
z botanicznego punktu widzenia dynia zwyczajna. 
Ale czy naprawdę jest taka zwyczajna? Chętnie 
Wam pokażę, że nie.  Katarzyna Wzorek, autorka bloga

 Wzorowe Smaki

Choć obecnie cuki-
nię możemy dostać 
w  sklepach przez 
cały rok, to właśnie 
w  lato smakuje ona 

najlepiej. Ba! Tylko wtedy 
można dostać jej jadalne kwiaty 
czy malutkie cukinie grubo-
ści kciuka, które fantastycznie 
smakują na surowo.

Niestety nie jest łatwo dostać je 
w  naszej okolicy, ale można po-
rozmawiać z  zaprzyjaźnioną panią 
z  warzywniaka albo koleżanką, 
która hoduje warzywa i  spróbować 
zdobyć takie cudo. Obiecuję – warto! 
Oczywiście łatwo dostępne, więk-
sze okazy również mają swój urok. 
Średniej wielkości cukinie można 
zjadać w  całości, razem ze skórką
i  nierozwiniętymi jeszcze pestkami. 
Świetnie sprawdzają się na surowo, 
grillowane, pieczone czy uduszone na 
masełku. Duże okazy warto przekroić 
na pół i wydrążyć nasiona, ponieważ 
dojrzałe pestki są twarde i niesmacz-
ne. Czasem będzie potrzebne obra-
nie ich z grubej, dojrzałej skóry. Takie 
mocno dojrzałe cukinie można wyko-
rzystać na leczo, placki, do ciasta czy 
na przetwory. Jednak im młodsze cu-
kinie, tym smaczniejsze

Kasia Wzorek - starachow-
iczanka, autorka bloga “Wzo-
rowe Smaki”. Gotowanie jest 
jedną z  jej największych pasji. 
Poza kuchnią lubi ogrodnict-

wo, książki i gry komputerowe.
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Placki z  cukinii z  sosem czosnkowym Placki z  cukinii z  sosem czosnkowym 
wg babci Krysiwg babci Krysi

Chrupkie, aromatyczne placuszki podane 
z ziołowym sosem czosnkowym to świetna 
propozycja na leni obiad czy kolację. Sma-
kują świetnie zarówno na gorąco, jak i  na 
zimno. Ich wielkość zależy tylko od Was, 
ale ja wolę mniejsze sztuki. Można je wte-
dy swobodnie zjadać rękoma i  wychodzą 
moim zdaniem bardziej chrupiące. Pozosta-
je jeszcze kwestia dodatków – babcia dziś 
proponuje delikatny sos czosnkowy, idealny 
na gorące dni, ale placki smakują równie 
wyśmienicie z  lekkim mięsnym sosem, np. 
z piersi kurczaka. Ja lubię je również z sałat-
ką z pomidorów – przepis możecie znaleźć 
na blogu.
Cena: ok. 25 zł
Składniki:
- 2 średnie cukinie
- 1 duża marchewka
- 2 jajka
- 1-2 szklanki mąki
- 1 mała cebula
- 2 ząbki czosnku
- ½ kostki sera sałatkowo-kanapkowego 
typu feta
- 2 łyżki majonezu
- 1 mały kubek jogurtu naturalnego
- ½ pęczka koperku
- garść liści mięty
- garść liści pietruszki
- sól, pieprz
- olej do smażenia
Przygotowanie:
Ser rozdrobnij widelcem, dodaj majonez 
i jogurt i ugnieć razem na jednolitą masę. 1 
ząbek czosnku drobno pokrój lub przeciśnij 
przez praskę. Zioła umyj, osusz i  posiekaj. 
Dodaj czosnek i  zieleninę do sosu i obfi cie 
popieprz. Wymieszaj i  odstaw do lodówki. 
Marchew i  cukinię umyj, marchew dodat-
kowo obierz, a następnie zetrzyj je na tarce 
o dużych oczkach. Warzywa posól i odstaw 
na 15 min. Po tym czasie dokładnie odciśnij 
warzywne wiórki w rękach albo przez gazę. 
Im więcej wody odciśniesz, tym lepiej. Do-
daj jajka, drobno posiekany lub przeciśnięty 
przez praskę ząbek czosnku, drobno pokro-
joną cebulę, sól i pieprz do smaku oraz na 
początek 1 szklankę mąki i  wymieszaj do-
kładnie. Na patelni rozgrzej olej i na gorący 
wykładaj po porcji ciasta. Smaż na średnim 
ogniu do zezłocenia placków z dwóch stron. 
Jeśli ciasto jest zbyt rzadkie i placki nie dają 
się przekręcać, dosyp więcej mąki. Gotowe 
placki osącz na papierowym ręczniku i po-
dawaj ze schłodzonym sosem czosnkowym.

Tagliatelle z cukinii w sosie pomidoro-
wym wg Kasi 

Lekka, bezwęglowodanowa propozycja 
na pyszny obiad lub kolację. Znajdziecie 
tu wszystko, co latem najlepsze – dojrzałe, 
soczyste pomidory, młode, jędrne cukinie 
i aromatyczne przyprawy okraszone ulubio-
nymi serami. Jeśli wydaje Wam się, że bez 
dawki węglowodanów się nie najecie to spo-
kojnie możecie dorzucić porcję makaronu 
spaghetti, ale polecam spróbować najpierw 
opcję z samych warzyw. Podane ilości star-
czą na 2 większe lub 3 mniejsze porcje.
Cena: ok. 20 zł
Czas przygotowania: ok. 40 min
Składniki:
- 3 małe cukinie
- 700 g dojrzałych pomidorów
- 1 cebula
- 2-3 ząbki czosnku
- garść listków bazylii
- garść czarnych oliwek
- 2 łyżki oliwy
- sól, pieprz, mielone peperoncino albo chil-
li, oregano
- 100 g ulubionego sera (u mnie parmezan 
i manouri, ale świetnie sprawdzi się też mo-
zzarella, burrata czy feta)
Przygotowanie:
Cebulę i czosnek drobno posiekaj. Pomido-
ry umyj i pokrój w ok. 1 cm kostkę (jeśli wo-
lisz, możesz je przedtem sparzyć i obrać ze 
skórki). Na głębokiej patelni rozgrzej oliwę 
i  wrzuć na nią cebulę i  czosnek. Przesmaż 
je krótko i dodaj pomidory. Przypraw solą, 
pieprzem, szczyptą peperoncino/chilli oraz 
oregano. Duś pomidory, aż się rozgotują 
i  odparują na gęsty sos, powinno to zająć 
ok. 30 min. W  międzyczasie umyj i  osusz 
cukinie, zetnij oba końce i  obieraczką do 
warzyw ścinaj wzdłuż cienkie plastry do mo-
mentu, w którym dojdziesz do nasion. Gdy 
sos odparuje, spróbuj go i dopraw do sma-
ku. Wrzuć bazylię, oliwki (w całości lub po-
krojone na połówki) i plastry cukinii. Duś je 
w sosie pod przykryciem ok.5 min, aby tylko 
zwiotczały, ale się nie rozgotowały. Wyłóż na 
talerze i posyp serami.

Szybka tarta z  młodymi cukiniami 
i kwiatami cukinii wg Kasi

Jak już znajdziecie kogoś, kto może Wam 
dostarczyć kwiaty cukinii i  jej maciupeńkie 
owoce, koniecznie zróbcie tę tartę. Wygląda 
niczym mozaika, a  smakiem po prostu za-
chwyca. Warto tutaj skorzystać z gotowego 
ciasta francuskiego, bo w czasie letnich upa-
łów pewnie nikomu nie chce się spędzać go-
dzin w kuchni, a dzięki temu zabiegowi tar-
ta większość czasu przygotowania spędza 
w  piekarniku bez naszego udziału. Gdyby 
nie udało Wam się zdobyć tak małych cuki-
nii, wybierzcie te większe, dostępne w każ-
dym warzywniaku, tylko w takim przypadku 
pokrójcie je w ok. 1-1,5 cm plastry. 
Cena: 15-25 zł (zależy czy zdobędziecie 
kwiaty i cukinie za darmo, czy jednak trzeba 
będzie je kupić)
Składniki:
Czas przygotowania: ok. 60 min
Składniki:
- 1 op. ciasta francuskiego
- 400 g śmietany 18%
- 4 jajka
- 4-5 młodziutkich cukinii (ok. 10-15 cm dłu-
gości)
- kilka kwiatów cukinii (mogą być zarówno 
męskie jak i żeńskie)
- garść pomidorków koktajlowych
- sól, pieprz, oregano, ostra wędzona papry-
ka
Przygotowanie:
Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Przełóż 
śmietanę do miski, dodaj do niej jajka, po 
łyżeczce soli, pieprzu i oregano oraz pół ły-
żeczki ostrej papryki i wymieszaj. Umyj cuki-
nie i pomidorki, osusz je pokrój na połówki. 
Kwiaty delikatnie oczyść. Prostokątną bla-
chę wyłóż papierem, a  następnie ciastem. 
Na ciasto wylej masę jajeczno-śmietanową 
i  rozprowadź ją równomiernie. W  masie 
ułóż przygotowane warzywa powierzchnią 
cięcia do góry. Posyp je delikatnie oregano 
i piecz przez ok. 30-40 min, aż masa stężeje.

Cukiniowe brownie z  pieprznymi tru-
skawkami wg Kasi

Cukinia w wersji na słodko? I tak, i nie. Nie 
jest to typowe, słodziutkie brownie, lecz 
jego bardziej bogata i głęboka wersja, moż-
na by wręcz powiedzieć, że to wytrawny de-
ser. Ja użyłam czekolady z 74% zawartością 
kakao, myślę, że 70% to takie minimum, aby 
osiągnąć zamierzony efekt. Choć cukinia nie 
jest wyczuwalna w smaku, dzięki niej ciasto 
jest niesamowicie wilgotne. Kolejnym nieco-
dziennym dodatkiem są pieprzne truskaw-
ki. Najlepszą kombinację tworzą bardzo 
słodkie truskawki i  świeżo, grubo mielony 
pieprz, który po upieczeniu nie jest bardzo 
wyczuwalny, a  jednak wprowadza ciekawe 
doznania smakowe. Spróbujcie koniecznie!
Cena: ok. 25 zł
Czas przygotowania: 40 min + 50-60 min 
pieczenia
Składniki:
- 2 średnie cukinie (ok. 600 g, jeśli mają duże 
pestki, należy je wydrążyć i  dopiero wtedy 
zważyć)
- 200 g gorzkiej czekolady o zawartości ka-
kao min. 70%
- 100 g masła
- 2 jajka
- 300 g truskawek
- ½ szklanki cukru
- ½ szklanki mąki pszennej tortowej
- ¼ szklanki ciemnego kakao
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Masło i czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. 
Dodaj cukier i mieszaj aż do rozpuszczenia. 
Cukinię zetrzyj na tarce do grubych oczkach. 
Dodaj jajka, czekoladową masę i  szczyp-
tę soli i wymieszaj. Przesiej do masy mąkę 
i  kakao i  jeszcze raz wymieszaj. Masę wy-
łóż na tortownicę z papierem do pieczenia. 
Truskawki umyj, osusz, przekrój na połówki 
i poukładaj na cieście. Posyp je po wierzchu 
świeżo mielonym pieprzem i  piecz w  roz-
grzanym do 180 stopni piekarniku przez 50-
60 min. fo
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ŻÓŁTY I SZARY CZYLI
MARIAŻ SIŁY I NADZIEI
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Moda to coś więcej niż strój. To 
wyrażanie siebie, swoich emocji 
i  uczuć. To  sposób, by pokazać 
swoją indywidualność. Ubiór 
wpływa nie tylko na to jak widzą 

nas inni, ale także jak widzimy samych siebie. 
Jest częścią życia każdego z  nas, nawet – pa-
radoksalnie - jej największych przeciwników . 
Moda od zawsze rodziła się  na skutek jakichś 
wydarzeń historycznych, nastrojów panujących 
w państwie, ideologii politycznych, imprez kultu-
ralnych i sportowych czy nurtów w sztuce. Obec-
nie znacząco na nią wpłynęła pandemia.

Nadać życiu koloru

Skutki pandemii nie ominęły branży modo-
wej, co doskonale odzwierciedla wybór koloru 
przewodniego na rok 2021 ogłoszony przez 
Pantone Color Institute, amerykański instytut 
zajmujący się badaniami dotyczącym trendów 
kolorystycznych. Wybrana barwa na dany rok 
musi się wiązać z  duchem epoki, czyli z  domi-
nującymi trendami myślowymi.  Instytut na rok 
2021, wybrał wyjątkowo dwa kolory. Są to 17-
5104 Ultimate Grey, czyli uspokajająca szarość, 
która przypomina stabilne betonowe funda-
menty i spokojne kamieniste plaże oraz 13-0647 
Illuminating, a więc słoneczna  żółć niosąca na-
dzieję, pozytywne myślenie i wiarę w lepszy czas 
w przyszłości.  Mariaż kolorów niosący za sobą 
siłę i nadzieję, który potrafi  podnieść na duchu - 
tak swój wybór uzasadnia Pantone.                      
Ubrania w odcieniach kojącej szarości i optymi-
stycznej żółci pojawiły się między innymi na tego-
rocznych wybiegach Prady, Jacquemusa, Gucci, 
Balmain czy Givenchy.

Elastyczne wakacje

Pantone wybrał także kolory na sezon wiosna/
lato 2021. Są one inspirowane pięknem natury, 

aby wspierać elastyczność i  nowe wynalazki. 
Mają rozjaśnić nastrój, jednocześnie inspirując, 
po miesiącach blokady i niepewności gospodar-
czej spowodowanej pandemią. 

Trendy lato 2021

Pozostają z nami kwiaty, wzory tropikalne, tren-
cze i  pastelowe kolory. Modny wciąż będzie 
jeans, marynarki i koszule oversize, frędzle, pióra 
i podkreślona talia. Z nowości mogą zaintereso-
wać Was szerokie spodnie z obniżonym stanem, 
kamizelki, powrót minispódniczek oraz krótkich 
odsłaniających brzuch topów. Pojawiło się też 
znacznie więcej niż w ubiegłych latach propozy-
cji strojów casualowych, czyli codziennych: bluzy 
dresowe, eleganckie kurtki w  stylu sportowym, 
dzianina.
Wybrałem kilka wiodących trendów które posta-
nowiłem Wam przedstawić.

Skąpani w kwiatach

To bardzo oczywisty motyw wiosennych tren-
dów, który ma jednak taką ogromną zaletę, że 
spokojnie możemy wyciągnąć sukienkę sprzed 
kilku lat i będzie jak znalazł. Nowinką jest łącze-
nie wielu kwiatowych ubrań w różnych kolorach. 
Przykładowo mogą to być bluzki ze spódnicą lub 
spodniami. To niejako barokowy misz-masz.

Szerokie spodnie

Spodnie z  szerokimi nogawkami i  wysokim 
stanem, w  których talię warto podkreślić pa-
skiem to hit tych wakacji. I  nie ma znaczenia, 
czy wybierzesz eleganckie, materiałowe spodnie 
z kantem czy jeansy, wszystko jest dozwolone

Jeans nie tylko na nogach

Modne będą jeansowe spodnie (zwłaszcza sze-

rokie lub dzwony), marynarki, sukienki oraz 
wszelkiego rodzaju spódnice maxi, midi, mini 
- tradycyjne, z  falbanami, trapezowe lub z  gu-
zikami. Jeans możemy łączyć z  bielą, koronka-
mi, ażurami, oversizowymi koszulami, krótkimi 
topami.

Białe sukienki
Biel jest kolorem doskonałym nie tylko na upalne 
dni. W konfi guracji ,,od stóp do głów” tworzy ele-
gancką i nieskazitelną stylizację.

Pastelowe ubrania

Jasne, łagodne barwy, które nie odznaczają 
się jaskrawością są absolutnym hitem sezonu. 
Ubrania w  pastelowych odcieniach będą ideal-
nym rozwiązaniem w  codziennych stylizacjach. 
Ich dużą zaletą jest możliwość swobodnego łą-
czenia wielu barw ze sobą, bez efektu przeryso-
wania.

Bufi aste rękawy

Bufi aste rękawy to modowy hit roku. Ten bardzo 
kobiecy trend uwielbiała nosić i  promować le-
gendarna księżna Diana.

Lato sprzyja kolorom

Okres wakacyjny to idealny moment na ekspery-
menty z  trendami. Możemy z nutką szaleństwa 
sprawdzić co zabierzemy dla siebie z  danych 
modowych hitów. Modne stylizacje to nie ślepe 
podążanie za trendami, ale wyłuskanie z  nich 
tego, co podkreśla nasze wewnętrzne i  ze-
wnętrzne piękno.

Po więcej zdjęć wiosennych stylizacji zaprasza-
my na instagramowy profi l Klaudii, _klarittaa oraz 
Przemysława Prostaka przemyslaw_prostak_de-
signer.

O tym co w te wakacje nosić i co z czym łączyć, co jest ponadczasowe a co lepiej schować 
głęboko do szafy, pisze specjalnie dla Was projektant mody, Przemysław Prostak O wakacjach początku lat dziewięćdziesiątych pisze Grzegorz Sajór

Rozmowy z  poprzedniego 
wieku. Brzmi intrygują-
co, prawda? Wprawdzie 
w  marcu minie pół wieku 
odkąd pojawiłem się na tym 

świecie, ale czy to wystarczający 
pretekst, by już wracać do swoich 
dziennikarskich wspomnień z  XX 
wieku? Mam nadzieję, że tak. 
Mnie sięgnięcie do starej, pożół-
kłej teczki pełnej – zgromadzonych 
głównie przez moją Mamę – wy-
cinków ze starych gazet sprawił 
wielką frajdę. Jakby czas się zatrzy-
mał. Zabieram więc Państwa w  tę 
nieco sentymentalną podróż.

Wakacje, znów będą wakacje – śpiewał 
kiedyś pewien kabaret. No i  mamy wa-
kacje! „Lato w  pełni, korzystając przeto 
z  upałów starachowiczanie tłumnie od-
wiedzają miejscowe akweny. Głównie 
Lubiankę i  Piachy” – pisałem w  Słowie 
Ludu w  lipcu 1995 roku. „Kąpielisko na 
Piachach jest strzeżone, czynne codzien-
nie do 16, a woda w nim należy do naj-
czystszych w  województwie”. Zdaniem 
Piotra Gębskiego, który szefował wtedy 
ratownikom – z roku na rok sytuacja pod 
względem bezpieczeństwa jest lepsza. – 
Owszem, zdarzają się nieodpowiedzialni, 
którzy łamią podstawowe zasady regu-
laminu, ale jest ich coraz mniej – mówił 
kierownik Gębski. Wypoczywający na Pia-
chach mieli do dyspozycji sklepy z napo-
jami, lodem i… piwem. Dla posiadających 
kartę pływacką – oferowano kajaki. Cena 
20 tysięcy  za godzinę. Chętnych nie bra-
kowało…
Muszę przyznać, że to były czasy, kiedy 
i  mnie zdarzało się bywać na Piachach. 
Pływałem raczej na pontonie, bo tak in-
dywidualnie to nie za bardzo potrafi łem. 
I muszę też przyznać, że bardzo dawno 
na Piachach nie byłem. Nadal są kajaki za 
20 tys. za godzinę i piwo w sklepie?
Ale nie tylko na Piachach starachowicza-
nie spędzali wakacje. W 1996 pisałem, że 
dzieci i   ich rodzice ze szczepu Nieprze-
tartego Szlaku „Dzieci Baby Jagi” prze-
bywały na obozie w  Łebie. – Obóz jest 
jedyną szansą, by rodzice, którzy przyjeż-
dżają ze swymi dziećmi mogli poświęcić 
im niemal 24 godziny na dobę – mówiła 
hm Bożena Piotrowicz. – By rodzice prze-

konali się, ze ich niepełnosprawne dzieci 
potrafi ą zrobić coś fantastycznego i mają 
oryginalne pomysły – kontynuowała. 
Ale nie każdy mógł sobie na wczasy 
w  Łebie pozwolić. „Nie każdego stać na 
Łebę” – pisałem w lipcu 1995 roku. Choć 
ośrodek starachowickiej fabryki należy 
do najtańszych – skorzysta z  niego za-
ledwie trzydziestu pracowników. „Gdzie 
te czasy, gdy dla chętnych na wyjazd 
do Łeby podstawiano specjalny pociąg, 
a przez wakacyjne miesiące wypoczywało 
300 pracowników z rodzinami, czyli około 
1200 osób” – zastanawiałem się… Sam 
kilka razy byłem wśród nich. I sentyment 
do Łeby pozostał. A  jakże! Ale w  latach 
90. kolorowo nie było. – Dziś ludzie cenią 
przede wszystkim pieniądze. A  o  wcza-
sach myślą, jak o  luksusie, na który ich 
zwyczajnie nie stać – mówił wtedy Wie-
sław Korycki z  ZS „Star” SA. Dodajmy, 
ze dzień pobytu z  pełnym wyżywieniem 
kosztował 40 tys. zł. Pracownicy płacili 
mniej, w zależności od zarobków. Osoba 
zarabiająca 2 mln zł musiała zapłacić za 
10 – dniowy pobyt 400 tys. zł. 
A  na koniec jeszcze o  wakacjach 111 
Artystycznej Drużyny Harcerskiej, która 
w drugiej połowie lipca 1990 roku wybra-
ła się nad jezioro Aszyrynis na Mazurach. 
Cała kadra pojechała społecznie, toteż 
koszt obozu wyniósł tylko 200 tys. zł. od 
osoby. Atrakcji nie brakowało. Hitem był 
„Teatr pod sosnami”. Jak opowiadała mi 
wówczas uczestniczka obozu Anna Kry-
siak poziom był wręcz… zawodowy. Ale 
czy mogło być inaczej skoro zwycięski 
zastęp prezentujący „Sklep z  lustrami 
przeobrażeń” kierowany był przez przy-
szłego aktora Konrada Wojciecha Imielę. 
Wielką sympatię publiczności w  kon-
kursie piosenki zyskał natomiast zespół 
o wdzięcznej nazwie „Wesołe stolce”. 
No i  takie o  były wakacje początku lat 
dziewięćdziesiątych. 

Obóz w Gibach odbywa się rok-
rocznie i to lato nie jest wyjąt-

kiem. Obecni harcerze wraz z kolegami 
z dawnych lat tworząc pierwszy zastęp 
„Zatrzymani w czasie”, od 12 do 27 
lipca będą cieszyli się tą niepowtarzalną 
atmosferą ponownie.

WESOŁE KAJAKI 
ZA 20 TYSIĘCY ZA GODZINĘ
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INFORMATOR PRAKTYCZNY

Drodzy Czytelnicy, przedstawiamy Wam 
informator, w  którym znajdziecie najpo-
trzebniejsze numery kontaktowe oraz ad-
resy różnych instytucji, placówek, urzę-

dów i innych miejsc działających w naszym mieście. 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ
Obecnie do odwołania rejestracja do porad-
ni specjalistycznych odbywa się telefonicznie
poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00
tel. 459  599  996
Rejestracja do Poradni Ginekologicznej, 
Gruźlicy i Chorób Płuc, Hepatologicznej oraz 
Medycyny Pracy odbywa się bezpośrednio 
w każdej z tych Poradni.

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna:
Tel.  41 273 92 13
Poniedziałek 08:00 - 12:00 
Wtorek 7:30 - 13:30 
Środa 15:35 - 20:00 
Czwartek  8:30 - 13:30   
Piątek  8:30 - 13:30

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc:
tel.: 41 273 91 20
Poniedziałek 07:30 - 14:30
Wtorek 11:00 - 18:00
Środa 7:30 - 14:30
Czwartek 07:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 14:30

Poradnia Hepatologiczna:
Kontakt telefoniczny: 41 273 98 04

Poradnia medycyny pracy:
Tel.: 41 273 98 38
Poniedziałek 11:00 - 18:00
Wtorek 7:30 - 11:00
Środa 11:00 - 18:00
Czwartek     7:30 - 11:00, 15:00 - 18:00
Piątek  7:30 - 11:00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ MED-STAR
Rejestracja do poradni specjalistycznych od-
bywa się telefonicznie:
tel. 509 700 773
tel. 513 765 515
tel. 41 275 64 30
Teleporadę można uzyskać pod numerami 
telefonów poszczególnych Gabinetów w go-
dzinach pracy Poradni.

Poradnia Diabetologiczna:
Tel. 41 275 64 36
Poniedziałek 7:30 – 12:00
Wtorek  7:30 – 12:00
Środa  14:00 – 18:00

Czwartek  7:30 – 11:45
Piątek 7:30 – 12:15

Poradnia Dermatologiczna:
Poniedziałek  7:30 – 11:30
Wtorek  15:15 – 19:15
Środa 15:15 – 19:15
dermatologia@med-star.pl

Poradnia Otolaryngologiczna:
Poniedziałek  9:30 – 16:00
Wtorek -7:30 – 15:00
Środa  13:00 – 18:00
Czwartek  7:30 – 16:30
Piątek 7:30 – 14:30

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:
Poniedziałek  7:30 – 13:00
Środa  7:30 – 13:30
Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 7:30 – 13:00

Poradnia Reumatologiczna:
Poniedziałek  8:00 – 12:00
Środa  14:00 – 18:00
Piątek  8:00 – 12:00

Poradnia Okulistyczna:
Poniedziałek  8:00 – 12:00
Wtorek  8:00 – 12:00
Środa  14:00 – 18:00

Poradnia Gastroenterologiczna:
Wtorek  8:00 – 12:00
Środa 14:00 – 18:00
Czwartek 7:30 – 11:30

Poradnia Chirurgiczna:
tel. 41 275 64 41
Poniedziałek  15:35 – 20:00
Wtorek  8:00 – 12:00
Środa 8:00 – 10:00
Czwartek  15:35 – 20:00
Piątek  8:00 – 10:15

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej:
tel. 41 275 64 30
od poniedziałku do piątku
8:00 – 18:00

Pracownia Diagnostyki Obrazowej:
RTG, USG
tel: 41 275 64 44
poniedziałek – piątek 
7:00 – 17:00

Poradnia Stomatologiczna:
poniedziałek – piątek 
7:00 – 18:00

Gabinet Fizjoterapii:
tel. 41 275 64 51
poniedziałek – piątek 
7:00 – 17:00

Poradnia Medycyny Pracy:
poniedziałek – piątek 
7:00 – 17:00

ESKULAP
Aktualne numery telefonów Przychod-
nia nr 2, ul. Murarska 14:
519 669 863 – Gabinet zabiegowy, iniekcje, 
EKG
530 888 604 – USG, RTG
531 715 700 – Recepty
533 763 080 – Punkt szczepień
41 274 57 70 – Rejestracja teleporad i wizyt
41 274 57 87 – Rejestracja teleporad i wizyt
e-mail: murarska.rejestracja@interia.pl

Aktualne numery telefonów Przychod-
nia nr 1, Kilińskiego 24:
667 236 282 – Recepty
530 660 364 – Recepty
41 274 85 48 – Rejestracja teleporad i wizyt
41 274 84 49 – Rejestracja teleporad i wizyt
531 247 042 – Punkt szczepień
e-mail: kilinskiego.rejestracja@interia.pl 

VITA (poradnie specjalistyczne)
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych 
odbywa się telefonicznie, osobiście lub 
przez osoby trzecie pod numerem tel. 
041 275-33-42.

CENTRUM MEDYCZNE VISUS 
Rejestracja do poradni odbywa się osobi-
ście, telefonicznie, za pośrednictwem osób 
trzecich lub za pomocą rejestracji interne-
towej.
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 
 7:00-19:00
sobota
8:00-14:00
Telefon: (041) 274 13 66 lub (041) 276 12 81
Mail : rejestracja.sawickiej@visus.org.pl 

Wszystko po to, aby życie w  naszym mieście było 
dla wszystkich jego mieszkańców łatwiejsze
i  przyjemniejsze. W  tym wydaniu przekazujemy 
dane kontaktowe potrzebne do rejestracji do po-
radni specjalistycznych.. 


