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cuda. Nie można o tym zapominać.
Społeczeństwo nigdy nie będzie w  stanie 
pomóc wszystkim, ale jeśli choć jedna osoba 
dzięki wspólnym działaniom, chęciom i zaan-
gażowaniu otrzyma wsparcie, to jest coś! To 
naprawdę ma znaczenie.
W  tym wydaniu pochylamy się właśnie nad 
dobroczynnością. Przybliżymy Państwu hi-
storię starachowiczanina, Patryka Niekłania, 
ale pokażemy także jakie cuda dzieją się za 
drzwiami warsztatu terapii zajęciowej. Nie 
zabraknie także podsumowania roku działań 
powiatu oraz planów budżetowych miasta. 
Będzie też smacznie! Kasia i  jej Babcia przy-
gotowały dla Państwa rybne specjały. Mamy 
nadzieję, że to będzie idealna inspiracja na 
wigilijny stół.
Drodzy Państwo dziękujemy Wam za ten nie-

Mówi się, że dobro wraca. Mocno w to wierzę. 
Wierzą w to także wolontariusze, którzy szcze-
gólnie w  okresie świąt Bożego Narodzenia 
działają ze zdwojoną siłą, aby pomóc tym naj-
bardziej potrzebującym. Święta Bożego Naro-
dzenia to taki szczególny czas w  roku, kiedy 
pochylamy się nad problemami innych, kiedy 
głośno mówimy o potrzebujących, o dawaniu, 
niekoniecznie rzeczy materialnych, ale przede 
wszystkim duchowych. Zwykła rozmowa, gest, 
spojrzenie, uśmiech czasami potrafi zdziałać 
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,Anna Zieba 

samowity rok! Dziękujemy za wszystkie ko-
mentarze, rady, uwagi, ciepłe słowa. Wszystko 
bierzemy sobie głęboko do serca. Przed nami 
praca nad kolejnymi, jeszcze lepszymi, wyda-
niami już w nowym roku. 
Tymczasem zostawiamy dla Was to grudniowe 
wydanie z życzeniami spokojnych, zdrowych, 
rodzinnych i  pełnych miłości Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech nadchodzący nowy rok 
będzie dla Państwa szczególnie dobry i łaska-
wy.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 
od całej naszej redakcyjnej rodziny!
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Dyrektor Muzeum Przyrody 
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SIEĆ KANALIZACYJNA

Artykuł sponsorowany

System kanalizacyjny składa się z nastę-
pujących elementów: 
• instalacje kanalizacyjne w budynkach,
• przykanaliki łączące instalacje kanalizacyj-
ne z sieciami,
• sieci kanalizacyjne, a w tym system rur, ko-
ryt, kolektorów, studzienek rewizyjnych i tym 
podobne,
• oczyszczalnie ścieków,
• wyloty kanalizacyjne, które wprowadzają 
oczyszczone ścieki do odbiornika.
Najprostszą klasyfikacją kanalizacji jest po-
dział na kanalizację wewnętrzną, czyli insta-
lację kanalizacyjną znajdującą się w obrębie 
budynku oraz na kanalizację zewnętrzną 
poza budynkiem. 
Podstawowe kryterium podziału systemów 
kanalizacyjnych opiera się na liczbie sieci 
wchodzących w  skład systemu. Podział ten 
wygląda następująco: 
    kanalizacja ogólnospławna - wszyst-
kie rodzaje ścieków na terenie objętym zasię-
giem systemu (zlewni) są odprowadzane do 
tych samych kanałów, którymi potem trafiają 
do oczyszczalni. Oznacza to, że oczyszczal-
nia jest obciążona nie tylko przez ścieki byto-
wo-gospodarcze, ale również i część ścieków 
deszczowych oraz roztopowych. Kanalizacja 
ogólnospławna wyposażona jest w  przele-
wy burzowe, które pozwalają odprowadzić 
bezpośrednio do odbiornika nieoczyszczo-
nej mieszaniny ścieków po przekroczeniu 

odpowiedniego stopnia rozcieńczenia np. 
pięciokrotnego, czyli na jedną część ścieków 
z okresu pogody bezdeszczowej przypadają 
cztery części ścieków z okresu deszczowego 
ścieków deszczowych za pomocą kanałów 
ściekowych. Stopień rozcieńczenia uzależ-
niony jest od przede wszystkim od właści-
wości odbiornika (np. rzeki) i  ustalany jest 
w  odniesieniu do jego zdolności przyjęcia 
określonej ilości zanieczyszczeń bez istotne-
go pogorszenia stanu odbiornika.
    kanalizacja rozdzielcza – w systemie 
tym występują dwie odrębne sieci kanaliza-
cyjne: sieć sanitarna, którą tłoczone są ście-
ki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe, 
a  także sieć deszczowa, którą tłoczona jest 
woda opadowa. Ścieki opadowe najczęściej 
tłoczone są bezpośrednio do odbiornika np. 
rzeki, ale również mogą podlegać mecha-
nicznemu oczyszczeniu celem usunięcia np. 
zawiesin mineralnych.
Najistotniejsza klasyfikacja systemów ka-
nalizacyjnych opiera się na hydraulicznych 
warunkach przepływu ścieków i  w  związku 
z tym wyróżnia się następujące systemy: 
       kanalizacja grawitacyjna - budowana 
jest na obszarach, na których występuje wy-
raźny spadek terenu w kierunku oczyszczalni 
ścieków. Ścieki w  takim systemie są trans-
portowane pod wpływem grawitacji, ale przy 
spełnieniu warunku, że prędkość przepływu 
ścieków jest co najmniej równa prędkości 

samooczyszczania zwanej niezamulającą. 
Wariantem tego systemu jest kanalizacja 
grawitacyjno-pompowa, która jest stosowa-
na w przypadku np. wymuszonego przetło-
czenia ścieków przez wzniesienie. W  takim 
systemie ścieki grawitacyjnie spływają do 
strefowych pompowni lub tłoczni, a następ-
nie przewodami tranzytowymi tłoczone są 
od oczyszczalni.
    kanalizacja ciśnieniowa - ten system 
kanalizacyjny odprowadza do oczyszczalni 
ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysło-
we, ale bez ścieków deszczowych. Typ ten 
jest przeznaczony do wybudowania w  te-
renie o  urozmaiconej rzeźbie, gdzie spływ 
ścieków odbywa się w obu kierunkach i tym 
samym wykluczone jest zastosowanie kana-
lizacji grawitacyjnej. Transport ścieków wy-
muszony jest pompami ściekowymi, które 
dodatkowo mogą być wyposażone w  urzą-
dzenia rozdrabniające zanieczyszczenia sta-
łe. Ten wariant kanalizacji może współpraco-
wać z innymi typami, czyli grawitacyjną oraz 
podciśnieniową.
Na terenie Starachowic, Gminy Mirzec i Wą-
chock występują sieci kanalizacyjne od śred-
nicy Ø 50 do Ø 1400.
• sieć kanalizacyjna Ø 1200mm - 0,9 km
• sieć kanalizacyjna Ø 1000mm - 1,0 km 
• sieć kanalizacyjna Ø 800mm - 1,1 km
• sieć kanalizacyjna Ø 600mm - 4,1 km
• sieć kanalizacyjna Ø 500mm - 8,5 km

Kanalizacja, system kanalizacyjny - infrastruktura, na którą składają 
się wszystkie elementy służące do zbierania, transportu, unieszkodliwiania 
oraz odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków desz-
czowych za pomocą kanałów ściekowych. 
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• sieć kanalizacyjna Ø 400mm - 5,8 km
• sieć kanalizacyjna Ø 250mm - 10,9 km
• sieć kanalizacyjna Ø 200mm - 77,8 km
• sieć kanalizacyjna Ø 90mm - 10,6 km
Sieć kanalizacyjna wykonana jest głównie 
z rur kamionkowych, betonowych, PCV, PE.

W  celu prawidłowej obsługi sieci kanali-

zacji  sanitarnej PWiK sp. z  o.o.  dysponuje 
trzema specjalistycznymi samochodami do 
czyszczenia i udrażniania kanalizacji.  W 2018 
roku Przedsiębiorstwo nabyło samochód 
specjalistyczny przy wykorzystaniu pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środo-
wiska w Kielcach z mozliwością umorzenia 
20% wartości pojazdu 1187500 zł.

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

Współpraca z Laboratorium
laboratorium@pwik.starachowice.pl

tel. 41 275 23 85

graf. Kacper Celuch

zatory w sieci kanalizacyjnej
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kaniowego poprzez budowę budynku 
mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Sta-
rachowicach,
- Przebudowa 3 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w  Starachowicach przy 
ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14,
- Przebudowa budynku wielolokalowego 
przy ul. Ostrowieckiej 21b,
- Modernizacja targowiska miejskiego 
w Starachowicach – etap II,
- Zwiększenie dostępności e-usług dla 
miasta Starachowice,
-  Kierunek Przyszłość – Starachowicki 
Program Rozwoju Lokalnego (Centrum 
Kreatywności – Pałacyk),
       Budowa hali sportowej wraz z rozbudo-
wą Szkoły Podstawowej nr 6 w Staracho-
wicach,
-  Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkal-
nego w Starachowicach,
-  Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej w Starachowicach - etap 
III,
- Przywrócenie walorów naturalnych 
zbiornika wodnego Pasternik w Staracho-
wicach wraz z  zagospodarowaniem linii 
brzegowej,
- Eko Starachowice – nowoczesny system 
gospodarki odpadami,
- Przebudowa Parku Kultury w Staracho-
wicach,
- Zaplecze sportowe przy boisku do piłki 
nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach,

Rok 2022 to dla Starachowic 
czas dalszych zmian i  jesz-
cze większej ilości inwesty-
cji. W gminnym budżecie na 
ten cel zabezpieczono pond 

200 milionów złotych. Oprócz przed-
sięwzięć drogowych miasto planuje 
m.in.: budowę nowych mieszkań, 
w  tym także dla osób niepełno-
sprawnych, rozbudowę bazy rekre-
acyjno - sportowej, modernizację 
targowiska miejskiego i  kontynu-
ację działań proekologicznych.  

- Budżet gminy na rok 2022 można nazwać 
budżetem proobywatelskim nakierowanym 
na realizację inwestycji, które będą służyły 
mieszkańcom każdej części naszego miasta, 
Będą one także odpowiedzią na potrzeby 
różnych grup społecznych i  zawodowych – 
informuje Prezydent Miasta Marek Materek 
- Połowa wydatków zapisanych w budżecie 
to środki przeznaczone na realizację inwe-
stycji. Jest to niesamowity sukces i z tego się 
bardzo cieszę, bo pozwoli nam to zrealizo-
wać mnóstwo przedsięwzięć, na które stara-
chowiczanie czekają od wielu lat. Wszystko 
to dzięki aktywnie pozyskiwanym przez nasz 
samorząd funduszom norweskim, unijnym 
oraz krajowym.
Kwota pozyskanych funduszy zewnętrz-
nych jest imponująca i wynosi ok. 130 mi-
lionów złotych.

Najważ niejsze zadania przewidzia-
ne do realizacji w 2021 roku:
- Pomoc fi nansowa dla Powiatu Staracho-
wickiego na budowę wiaduktu w  Stara-
chowicach Dolnych,
- Zakup 20 sztuk niskopodłogowych au-
tobusów, które na początku 2022 roku 
zaczną wozić pasażerów komunikacji 
miejskiej,
- Budowa Centrum Komunikacyjnego Sta-
rachowice Dolne,
- Remont ul. Słonecznej,
- Remont ul. Mickiewicza,
- Remont ul. Duboisa,
- Budowa ronda u zbiegu Moniuszki i No-
wowiejskiej,
- Budowa ul. Słowackiego etap II,
- Budowa ul. Ustronie,
- Budowa ul. Spokojnej,
- Budowa ul. Jeżynowej,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 744 
na terenie miasta Starachowice (w  2022 
r. planuje się opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej),
- Przebudowa ciągu pieszego wraz 
z oświetleniem PZU-ul. Kilińskiego – etap 
II,
- Wykonanie ul. Nad Kamienną 5.
- Wykonanie ul. Strugowej,
- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łą-
czącego ul. Kielecką z os. Orłowo na tere-
nie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice,
- Zwiększenie gminnego zasobu miesz-

PONAD 200 MILIONÓW 
NA INWESTYCJE

Starachowice z rekordowym budżetem wchodzą w rok 2022 
Iwona Tamiołło
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- Przebudowa skrzyżowania ulic: Kielec-
kiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki 
w ciągu drogi DK 42.
- Wykonanie siłowni plenerowej przy ul. 
Sienkiewicza 3,
- Wykonanie ul. Lachy,
- Wykonanie ul. Cichej,
- Wykonanie ul. Sąsiedzkiej,
- Przebudowa 21 przejść dla pieszych 
na drogach gminnych,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Stara-
chowickiego na przebudowę 17 przejść 
dla pieszych na terenie miasta na dro-
gach powiatowych,
- Pomoc finansowa dla Gminy Brody 
na dofinasowanie zadania: Wykonanie 
projektu budowlanego wraz z  wyku-
pem gruntów pod budowę ciągu pieszo 
jezdnego na granicy sołectwa Kuczów 
od ul. Lenartowskiej do ul. Ostrowiec-
kiej w Starachowicach.

W 2022 r. planuje się opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dla następujących 
przedsięwzięć:
- Poprawa komunikacji na osiedlu Że-
romskiego (w  2022 r. planowane jest 
opracowanie dokumentacji projektowo 
-kosztorysowej),
- Wykonanie zatoki parkingowej oraz 
modernizacja chodników przy ul. Sien-
kiewicza,
- Wykonanie zatok parkingowych przy 
ul. Prusa,
- Budowa miejsc postojowych z oświe-
tleniem za blokiem Słoneczna 20,
- Budowa Systemu Informacji Prze-
strzennej Miasta Starachowice,
- Wykonanie alejek na cmentarzu przy 
ul. Polnej,
- Komputeryzacja i doposażenie stano-
wisk,
- Modernizacja kompleksu szkolnego 
przy ul. Leśnej i  Kopalnianej w  Stara-
chowicach,
- Wykonanie odwodnienia przed bu-
dynkiem wielorodzinnym nr 5 Kraszew-
skiego do pasażu Staffa,
- Budowa wodnego placu zabaw 
(w 2022 r. planuje się wykonanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej),
- Wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz umiejscowienie dwóch nowych 
Starów na ścieżce Starachowickiego 
Stara,

fot. Z lotu Myszki

graf. Urząd Miejski

- Wykonanie skweru pod Skałkami przy 
ul. Zakładowej,
- Zagospodarowanie obszaru Szlakowi-
ska (w 2022 r. planuje się opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej),
- Doposażenie istniejącego placu 
zabaw przy ulicy Reja 6,
- Przebudowa i  rozbudowa Stadionu 
Miejskiego (W  2022 roku planuje się 
opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej),
- zagospodarowanie terenu Szlakowi-
ska,

Wykonanie dokumentacji tech-
nicznej do zadań:
Remont dróg z  terenu Miasta Stara-
chowice opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej:
- Przebudowa ulic: Sadowej i  Kanało-
wej,
- ul. Wieniawskiego,
- ul. Podlesie,
- ul. Radoszewskiego,
- Łącznik miedzy Kościelną a Zaciszem,
- ul. Brązowa,
- ul. Myśliwska,
- ul. Składowa,
- ul. Polna,
- Ścieżka rowerowa przy ul. Żytniej,
- ul. Kornatka,
- ul. Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go,
- ul. Partyzantów,
- ul. Iglasta,
- ul. Wojska Polskiego,
- ul. Bugaj,
- ul. Zachodnia,
- ul. Bohaterów Westerplatte,
- ul. św. Barbary,
- ul. Sadowa i Kanałowa,
- ul. Chopina,
- ul. Pileckiego,
- ul. Nad Kamienną
- ul. Strugowa
- ul. Czesława Klarnera,
- ul. Narzędziowa,
Opracowanie dokumentacji technicz-
nej do zadań:
- Uzbrojenie osiedla Orłowo (od ul. 
Bema, Strzelniczej i Mieszały),
- Starachowicki Program Mieszkanio-
wy - koncepcja kompleksu mieszka-
niowego na terenie dawnego szpita-
la.
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ROK 2021 W POWIECIE 

Za niewątpliwy sukces 
uznać należy sprzedaż 
budynku starego szpita-
la Gminie Starachowice. 
Udało się to po 11 latach 

i 25 przetargach. W efekcie tego do 
powiatowej kasy trafi ł już 1 milion 
złotych, a kolejne blisko 1,5 milio-
na złotych zasili ją w  przyszłym 
roku. W  miejscu niszczejącego 
obiektu powstać ma nowoczesne 
osiedle mieszkaniowe. 

Wyczekiwane inwestycje drogowe

W gminie Mirzec Powiat wyremontował 
blisko 900 metrowy odcinek drogi Mi-
rzec-Podkowalów – Mirzec-Poddąbrowa 
i  prawie półkilometrowy odcinek drogi 
Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona.
Powody do zadowolenia mają rów-
nież mieszkańcy gminy Brody, którzy 

po latach doczekali się remontu ulicy 
Górnej w  Krynkach. Inwestycje realizo-
wane były w  ramach Rządowego Pro-
gramu Funduszu Dróg Samorządowych 
i dobrej współpracy z gminami.
W  gminie Pawłów, z  pomocą środków 
z  rezerwy celowej budżetu państwa 
i wsparcia gminy, przebudowana została 
droga Radkowice-Szerzawy, co pozwo-
liło na zabezpieczenie wąwozu lesso-
wego w Radkowicach. Ze środków wła-
snych Powiat wyremontował przełomy 
na ponad 800 metrowym odcinku drogi 
Tarczek – Grabków. Skutecznie rozwią-
zał też problem mieszkańców Wielobo-
rowic, wykonując naprawę skarpy przy 
moście na rzece Pokrzywianka. 
 W ramach współpracy z samorządami, 
Powiat przekazał środki na wykonanie 
odwodnień: w  Stykowie i  Brzeziu oraz 
dokumentacji na budowę dwóch rond 
przy drodze wojewódzkiej nr 756 w Rze-

Sprzedaż starego szpitala, pozyskiwanie środków na inwestycje, poprawa bezpie-
czeństwa na drogach, remont i termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 3, walka z COVID – 19 i troska o zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług 
medycznych – tak wyglądał ostatni rok pracy Zarządu Powiatu w Starachowicach

pinie Drugim i Chybicach.

Bezpieczniej na drogach

W ramach poprawy bezpieczeństwa za-
montowano kolejne wyświetlacze pręd-
kości przy drogach powiatowych, na 
ulicy Radomskiej w Wąchocku i Iłżeckiej 
w Starachowicach.
Powiat pozyskał także pieniądze z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych 
w obszarze przejść. Efektem tego będzie 
realizacja kilkunastu zadań we wszyst-
kich gminach Powiatu. 
Z  pomocą ponad 10,5 miliona złotych 
z  Rządowego Funduszu Polski Ład 
Powiat przebuduje i  rozbuduje odcinki 
czterech dróg powiatowych o  łącznej 
długości 6,5 km na terenie gmin: Stara-
chowice, Brody, Wąchock i Mirzec. Poja-
wią się tam nowe nawierzchnie, chodni-
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ki, oświetlenie, ale też ścieżki rowerowe, 
pasy dla rowerzystów, lub ciągi pieszo – 
rowerowe czyli infrastruktura przyjazna 
rowerzystom. Zadania wykonane zosta-
ną w latach 2022 – 2023. 

Kierunek – rozwój 

Swoje oblicze zmienia Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 3, gdzie prowadzone są prace 
związane z remontem i termomoderniza-
cją w ramach projektu pn. „Kompleksowa 
termomodernizacja budynku dydaktycz-
nego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 w Sta-
rachowicach wraz z remontem wewnętrz-
nym budynku hali”. Jak dotąd wykonano 
już większość robót budowalnych we-
wnątrz budynku. Aktualnie prowadzone 
są prace zewnętrzne, termomodernizacja 
i  montaż instalacji fotowoltaicznej. Prace 
zakończą się w maju przyszłego roku. In-
westycja fi nansowana jest z  Funduszu 
Przeciwdziałania COVID – 19 dla jedno-
stek samorządu terytorialnego w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.
Dzięki dotacji Powiatu w kwocie 140 tysię-
cy złotych zakupione zostały trybuny oraz 
wyposażenie niezbędne do utrzymania 
boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy 
Szkolnej w Starachowicach. Odbyło się to 
w  ramach wsparcia dla Gminy Staracho-
wice. 
Powiat stawia także na rozwój kompeten-
cji przyszłości, czego dowodzi SOWA czyli 
Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywno-
ści, która powstanie w 2022 r. na terenie 
Muzeum Przyrody i  Techniki w  Stara-
chowicach. Powiatowa placówka będzie 
jednym z  kilkudziesięciu miejsc w Polsce 
z interaktywną przestrzenią do zdobywa-
nia wiedzy.

Zdrowie ponad wszystko

Walka z COVID –19, przekształcenia szpi-
tala i troska o zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do usług medycznych to główne 
problemy w  zakresie polityki zdrowotnej 
w  powiecie. Starachowicki PZOZ po raz 
kolejny stał się głównym ośrodkiem lecze-
nia COVID – 19 w naszym regionie. Wsku-
tek decyzji wojewody, a było ich 11 w ciągu 
12 miesięcy, szpital musiał zmieniać swoją 
strukturę, co stanowiło duże wyzwanie, 
zwłaszcza że priorytetem Zarządu jest za-

pewnienie mieszkańcom jak najlepszego 
dostępu do usług medycznych. Stąd m.in. 
apele do wojewody o  wskazanie placó-
wek, które mogłyby leczyć pacjentów z na-
szego powiatu czy bezpośrednie działania 
związane m.in. z przeniesieniem Oddziału 
Onkologii Dziennej, Ośrodka Rehabilitacji 
Leczniczej Dziennej i Zakładu Rehabilita-
cji Leczniczej do nowej, bezpiecznej lo-
kalizacji. Wypracowano też rozwiązania, 
które umożliwiły dalsze funkcjonowanie 
w szpitalu: POZ „Medyk”, poradni specja-
listycznych, Laboratorium Diagnostyczne-
go i Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz 
Punktu Szczepień Powszechnych. 
W  ostatnim roku, przy współpracy z  Ca-
ritas Diecezji Radomskiej reaktywowano 
Okno Życia. Sukcesem zwieńczone zo-
stały także działania mające na celu pozy-
skanie kadry medycznej. Zatrudnionych 
zostało 17 wykwalifi kowanych medyków 
ze Wschodu, głównie z Białorusi. 
Placówka wzbogaciła się również o nowy 
sprzęt, m.in. tomograf komputerowy, ge-
nerator tlenu i  urządzenia do wczesnej 
rehabilitacji neurologicznej kończyn gór-
nych i dolnych. 
Szpital otrzymał też nowoczesny auto-
mat do szybkich testów PCR, zakupiony 
przez Powiat w  ramach projektu „Walka 
z  COVID – 19 na terenie powiatu stara-
chowickiego”. 
Dzięki realizacji tego projektu możliwy był 
również zakup sprzętu i środków ochrony 
dla 28 podmiotów. Jak dotąd zakupiono 
i  przekazano środki ochrony osobistej 
oraz wyposażenie ochronne i  dezynfek-
cyjne o  łącznej wartości ponad 897 ty-
sięcy złotych. Trwają dostawy kolejnego 
wyposażenia i środków ochrony za blisko 
320 tysięcy złotych.

Powrót na tory normalności

Mimo trwającej epidemii udało się wrócić 
do imprez w  tradycyjnej formule. 7. Le-
genda STARa, zgodnie z  oczekiwaniami, 
odbyła się nie w wirtualnej rzeczywistości 
a  w  „realu” i  biła rekordy popularności. 
W tegorocznej imprezie wzięło udział 150 
pojazdów.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również zawody kolarskie, zarówno Sta-
rachowicka Strzała, organizowana już po 
raz piąty, jak i Europa Starachowice Race - 
fi nałowy wyścig w ramach cyklu TCE Clas-

Starostwo Powiatowe 

w Starachowicach

ul. dr W. Borkowskiego 4, 

27-200 Starachowice
www.powiat.starachowice.pl

sic Race, który odbył się po raz pierwszy. 
Tradycją stają się koncerty w  ramach 
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van 
Beethovena. W  tym roku mieszkańcy 
mogli wysłuchać zespołu Penderecki Trio, 
który uświetnił galę wręczenia Honorowej 
Nagrody Gospodarczej Starosty Stara-
chowickiego „Żelazny Pierścień”. 
Z  entuzjazmem zostało także przyjęte 
wznowienie kursów przez Starachowic-
ką Kolej Wąskotorową. Ze względu na 
budowę obwodnicy Iłży, mogły się one 
odbywać tylko na trasie Starachowice – 
Lipie, pomimo tego cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Kolejka wykonała 38 
kursów, przewożąc 1700 osób. 

Co dalej?

Historyczną inwestycją będzie budowa 
wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, 
na którą Powiat otrzymać ma środki 
z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Chodzi o  wsparcie rzędu 30 milionów 
złotych, które uzyskało już rekomendację 
Wojewody i oczekuje obecnie na decyzję 
Premiera. Otrzymanie dofi nansowania 
pozwoli na rozpoczęcie inwestycji wartej 
ok. 60 milionów złotych. Jeśli wszystko 
poszłoby zgodnie z planem, w przyszłym 
roku Zarząd Dróg Powiatowych mógłby 
ogłosić przetarg na wykonanie zadania, 
a także rozpocząć jego realizację. Budowa 
wiaduktu miałaby się zakończyć w 2024 r. 
W realizacji tej inwestycji Powiat wspierać 
będzie Gmina Starachowice. Trwają rów-
nież rozmowy z koleją.
Rekomendację do dofi nansowania uzy-
skał też drugi projekt powiatu na remont 
drogi powiatowej Mirzec-Podkowalów-
-Mirzec-Poddąbrowa. W planach są rów-
nież inne zadania.
Sytuacja fi nansowa Powiatu, mimo iż 
lepsza, nadal wymaga kontynuowania 
polityki oszczędnościowej. Dlatego reali-
zacja inwestycji fi nansowanych ze źródeł 
zewnętrznych i  we współpracy z  innymi 
samorządami pozostanie główną drogą 
rozwoju Powiatu Starachowickiego.
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Artykuł sponsorowany

NA MIĘDZYNARODOWEJ 
TRASIE

SStar San Duo oprócz produkcji 
nowych pojazdów szynowo – 
drogowych ma w  swojej ofercie 
naprawy, modernizacje oraz 
sprzedaż używanych pojazdów 

drogowo torowych renomowanych produ-
centów

Na przestrzeni lat fi rma zdobyła także niezbędną 
wiedzę do serwisowania oraz budowania nowych 
układów jazdy po torach kolejowych i tramwajo-
wych wspomnianych producentów.

Z najwyższej półki

W  fi rmie działa wysoko wykwalifi kowana kadra 
projektantów, inżynierów i  mechaników nasta-
wiona na stały rozwój i unowocześnianie ofero-
wanych produktów. Przyjęto i wdrożono System 
Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015-10, 
AQAP 2110:2016 i koncesję MSW w zakresie wy-
twarzania i obrotu wyrobami i technologią o prze-
znaczeniu wojskowym, co potwierdza wysoką 
jakość usług w zakresie projektowania, produkcji 
oraz działalności handlowo usługowej. Firma jest 
uprawniona przez Urząd Dozoru Technicznego 
do montażu, naprawy i  konserwacji urządzeń 
specjalnych, między innymi żurawi i  podestów 
ruchomych.

Serwis Fassi i Jelcz

Firma STAR SAN DUO jest także autoryzowanym 
serwisem Fassi oraz samochodów ciężarowych 
marki Jelcz. Kompleksowo zajmuje się sprzedażą 
diagnostyką, konserwacją, serwisem, remontami 
i  naprawami urządzeń dźwigowych i  pochodzą-

cych od marki Fassi, która w naszym kraju staje 
się coraz popularniejsza. Mają wieloletnie do-
świadczenie z  pojazdami pochodzącymi z  Jelcz 
- Laskowice. Jedną z głównych działalności fi rmy 
jest obsługa serwisowa i  techniczna, naprawy 
gwarancyjne, przeglądy pogwarancyjne oraz na-
prawy główne, bieżące i powypadkowe pojazdów 
wojskowych marki Jelcz. Firma przykłada dużą 
wagę do prac związanych z naprawami głównymi, 
serwisowaniem oraz przeglądem pojazdów dla 
Wojska Polskiego. Wszystkie prace są przepro-
wadzane zgodnie z dokumentacją i zaleceniami 
producenta.

Targi ENERGETAB Bielsko - Biała

Firma niezmiennie od wielu lat bierze w  nich 
udział w  targach ENERGETAB. To największe 
w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatu-
ry i technologii dla przemysłu energetycznego. To 
miejsce jednych z najważniejszych spotkań z czo-
łowymi przedstawicielami przedsiębiorstw ener-
getyki zawodowej i przemysłowej oraz projektan-
tami czy dostawcami usług – zarówno z  Polski 
jak i  z  zagranicy. Targi Energetab odbywają się 
co roku. Tegoroczna edycja trwała od 14 do 16 
września i przyniosła fi rmie nowe doświadczenia 
oraz stała się motorem do nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych.  W tym roku przedsta-
wiła dwa pojazdy, STAR 266M z  podnośnikiem 
Bumar Koszalin P184H oraz STAR 944 z podno-
śnikiem teleskopowym BUMAR PMTO 180 – dla 
branży energetycznej.

Targi TRAKO Gdańsk

Star San Duo od wielu lat bierze także udział 

w odbywających się co dwa lata Targach TRAKO 
Gdańsk. To największe i  najbardziej prestiżowe 
w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży 
transportu szynowego. To tam obywa się pre-
zentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów 
transportowych oraz infrastruktury kolejowej 
w Polsce, Europie i na świecie. W edycji z 2019 
roku Star San Duo przedstawiło wielozadaniowy 
pojazd szynowo-drogowy klasy 9A, z funkcją jazdy 
po szynach, z żurawiem Palfi nger PK16502B i po-
destem roboczym Palfi nger PA 095 na podwoziu 
bazowym Iveco Trakker z napędem 4x4. Sprzęt 
dedykowany jest do budowy, modernizacji i  re-
montów kolejowej trakcji energetycznej.  W tym 
roku, fi rma ponownie wzięła udział w  targach 
w  dniach 21 - 24 września. Przedstawiła wielo-
zadaniowy pojazd szynowo-drogowy  Volvo FMX 
8x4 tridem D13 420KM, wielofunkcyjne podwo-
zie z 2021 roku przygotowane do montażu żura-
wia, podestu roboczego, skrzyni ładunkowej lub 
innych urządzeń.

ROZWIJAMY SIĘ!
STAR SAN DUO szuka pracowników na 
stanowiska:
- Kierownik serwisu naprawy samochodów
- Handlowiec (z językiem niemieckim, francuskim, 
szwedzkim lub norweskim)
- Konstruktor
- Lakiernik samochodowy
- Mechanik samochodów ciężarowych
- Mechanik hydrauliki siłowej
- Elektromechanik i elektronik samochodowy

CV wyślij na adres 
biuro@starsanduo.pl 
Zapraszamy współpracy! 

Prestiżowe międzynarodowe targi branży transportu szynowego oraz prze-
mysłu energetycznego, współpraca z marką Jelcz oraz Wojskiem Polskim. 
Starachowicka fi rma Star San Duo stawia na rozwój.

M
O

T
O

R
Y

Z
A

C
JA



I  11

F
IN

A
N

S
E

OD PRZYBYTKU GŁOWA 
(NIE) BOLI

Infl acja galopuje, ceny rosną, wypłaty czasem niektórym też, ale znacznie wolniej. 
Jednak czy to taki powód do zmartwień? Czy to tak źle jak nam się w pierwszej 
chwili wydaje? Toż same zmartwienia z tymi pieniędzmi!  
Felieton Anny Łukaszewskiej

Osiwieć można od tego li-
czenia, a wtedy szczegól-
nie damska część zmar-
twionych, musi wydać 
ułamek budżetu na ma-

lowanie włosów, żeby ten fakt skrzęt-
nie ukryć. Pieniądze to nic dobrego. 
Same wręcz problemy. Jak człowiek ma 
za dużo to musi wybierać, decydować, 
czy taki ciuch, czy ten samochód, czy 
wczasy tu czy tu, bo trudno pogodę 
wyczuć. A  bez grosza mamy więcej 
czasu dla siebie i rodziny. 

Płacz w limuzynie lub autobusie

Jak wielu internautów zauważyło, zdecy-
dowanie szybciej się teraz za „stówkę” 
tankuje. Niby oklepane, ale jak bardzo 
prawdziwe. Internauci dalej dobrze do-
radzają i piszą, że jak nas nie stać na co-
dzienne zakupy to musimy zacząć robić 
je co drugi dzień i  tu też sporo czasu 
się zaoszczędzi. A jak już tego czasu tak 
porządnie zaoszczędzimy to zawsze 
możemy iść do drugiej pracy i  zarobić 
drugą soczystą wypłatę. Tylko kiedy 
w tym wypadku ten majątek wydawać? 
Niby lepiej płacze się w  limuzynie niż 
w autobusie, ale łzy na której tapicerce 
będą nam bardziej obojętne? 

Mniej zazdrosny sąsiad

Pieniądze można też zgubić. To zawsze 
ogromny smutek. Dla nas, dla rodzi-
ny… pomyślmy więc jakie to ogromne 
wsparcie dla naszej psychiki gdy nam 
się takie zmartwienia odbiera! A  jaki 
dreszczyk emocji i  adrenalina są nam 
zapewnione, gdy podejmujemy decy-
zje co w danym miesiącu opłacić. A gdy 
zepniemy budżet i opłacimy każdy wy-
stawiony nam przez życzliwą gazownię 

czy operatora komórkowego rachu-
nek przypominamy sobie, że to mie-
siąc, w  którym kończy nam się OC 
na samochód? To ciągła gra a  gry to 
przecież wspaniała zabawa. Mniej pie-
niędzy to też mniej zazdrosny sąsiad. 
Czyli milszy. Czyli naprawiają się re-
lacje międzyludzkie. Pomyślmy też 
jak ci bogacze muszą chodzić głodni. 
Widział ktoś jak wygląda danie w  ek-
skluzywnej restauracji za nawet kil-
kaset złotych? Jedna krewetka, jakiś 
kawior niejadalny, a wszystko muśnię-
te sosem niewiadomego pochodzenia 
o  wymyślnej nazwie. Prosty grill ze 
znajomymi to zdecydowanie większa 
i bardziej smaczna przyjemność. A jak 
ktoś chce od nas pożyczyć parę groszy 
to nawet nie musimy się martwić czy 
nam odda, bo przecież musielibyśmy 
mieć z czego pożyczyć. 

Po co nam ta presja

Problemy generowane przez posiada-
nie mnożą się jak szalone. Kilka przy-
kładów: 
wczasy na Majorce – zazdrość sąsiada
wczasy na Malediwach – zazdrość 
całej dzielnicy
drogi samochód – płacz przy każdej 
rysce
duży dom – dużo sprzątania i  dużo 
chodzenia
duży, płaski telewizor – potrzeba po-
siadania dużego salonu
Zasobny portfel to też tylko presja 
otoczenia, bo trzeba wyglądać, trzeba 
się zachowywać, trzeba trzymać fason 
i być ciągle narażonym na osąd.

Ale... jakże każdy, mimo wszystko, wo-
lałby się sam o tych zmartwieniach na 
własnej kieszeni przekonać? fo
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DOBRZE WIDZI SIĘ 
TYLKO SERCEM

Można wymienić wiele 
powodów dla których 
warto pomagać. Każdy 
z nas zna ich na pewno 
wiele i  wiele mógłby 

przytoczyć. 

Pomaganie innym ma różne oblicza. 
Mogą to być spotkania z  samotną sta-
ruszką z sąsiedztwa czy zrobienie jej za-
kupów, wsparcie rozmową kogoś, kogo 
ogarnia smutek i rozpacz czy wspieranie 
akcji charytatywnych.

Wystarczy się tylko rozejrzeć, rozej-
rzeć sercem...

Moim życiowym celem jest promowanie 
działań i  zachowań prospołecznych, bo 
nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dru-
giego człowieka, obudzona w nim nadzie-
ja na lepsze jutro, na lepsze życie. Pan-
demia koronawirusa odebrała ludziom 
bardzo wiele. Poza zdrowiem fi zycznym, 
według mnie, społeczeństwo niemalże 
całkowicie utraciło pozytywne nastawie-
nie do życia, dominuje tak zwany efekt 

negatywny - lęk, złość, przygnębienie. 

Zdążyć przed Panem Bogiem

Tych osób w  potrzebie jest zatrważa-
jąca ilość. Chciałoby się pomóc każde-
mu, niestety takich możliwości nie ma 
nikt. Nasza lokalna społeczność potrafi  
się jednak integrować i  podejmować 
działania, co można zaobserwować na 
utworzonej przeze mnie grupie „Zdążyć 
przed Panem Bogiem - starachowicka 
grupa licytacyjna”, działającej na porta-
lu społecznościowym Facebook. Grupę 
od początku jej istnienia prowadzę 
wspólnie z Emilem Krzemińskim. Nasza 
inicjatywa została bardzo entuzjastycz-
nie przyjęta przez lokalną społeczność, 
a wraz z upływem czasu zyskaliśmy rów-
nież grupowiczów z  całej Polski. Grupa 
skupia się na pomaganiu najbardziej 
potrzebującym. Zbieramy środki fi nan-
sowe na leczenie ratujące życie, reha-
bilitację dla tych, których samych zwy-
czajnie na nią nie stać. Obecnie naszymi 
„podopiecznymi” są Mikołaj Leszczyński 
i Patryk Niekłań. 

Przerwany talent

Historię Patryka Niekłania zna niemal 
każdy starachowiczanin, także w  Polsce 
o jego losach wie mnóstwo osób. Patryk 
1 grudnia 2018 roku wziął udział w pro-
gramie rozrywkowym  „MAM TALENT”  
telewizji TVN. Do fi nału dostał się przebo-
jem, otrzymując złoty przycisk od Agusti-
na Egurroli. Patryk wygrał półfi nał i awan-
sował do wielkiego fi nału, w którym zajął 
zaszczytne trzecie miejsce. Dzień po pro-
gramie Patryk miał wypadek samochodo-
wy, po którym w krytycznym stanie trafi ł 
do szpitala Bródnowskiego w Warszawie. 
Nastał bardzo ciężki czas dla rodziny i ich 
bliskich - śpiączka, czas spędzony w klini-
ce „Budzik” w Olsztynie, codzienna walka 
i niepewność co przyniesie jutro. Nadzie-
ja jednak wciąż pozostawała i  pozostaje 
żywa.  Po dwóch latach bardzo wytężonej 
rehabilitacji u  Patryka zaczęła powracać 
świadomość, ale jak zapewnia rodzi-
na Patryka, to wszystko dzięki ludziom 
dobrej woli, którzy wciąż wspierają Patry-
ka dobrowolnymi datkami wpłacanymi na 
jego zrzutkę. Bez tego by się nie udało. 

O sensie pomagania i aktualnych akcjach charytatywnych przeprowadzanych 
w naszym mieście pisze założycielka grupy licytacyjnej „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Aleksandra Krzos
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wy, po którym w krytycznym stanie trafi ł 
do szpitala Bródnowskiego w Warszawie. 
Nastał bardzo ciężki czas dla rodziny i ich 
bliskich - śpiączka, czas spędzony w klini-
ce „Budzik” w Olsztynie, codzienna walka 
i niepewność co przyniesie jutro. Nadzie-
ja jednak wciąż pozostawała i  pozostaje 
żywa.  Po dwóch latach bardzo wytężonej 
rehabilitacji u  Patryka zaczęła powracać 
świadomość, ale jak zapewnia rodzi-
na Patryka, to wszystko dzięki ludziom 
dobrej woli, którzy wciąż wspierają Patry-
ka dobrowolnymi datkami wpłacanymi na 
jego zrzutkę. Bez tego by się nie udało. 
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Tata i wujek Patryka są przekonani, że ich 
praca, wola walki Patryka, bezinteresow-
na pomoc ludzi przyniosą wielki sukces. 

Starachowicki event dla Patryka

Aby dalsza rehabilitacja i walka o powrót 
do zdrowia Patryka mogła trwać, w 
naszym mieście już po raz piąty organi-
zowany jest Starachowicki Event, po raz 
trzeci dla samego Patryka. Pomysłodaw-
cą wydarzenia jest Konrad Rączka. Nasza 
grupa licytacyjna włączyła się również 
w  organizację tego wielkiego przedsię-
wzięcia, chcąc uzbierać jak największą 
kwotę na dalszą rehabilitację Patryka. 
Przygotowanie eventu, to praca wielu 
ludzi, trwająca kilka miesięcy. Z  każdym 
dniem na stronie wydarzenia na Face-
booku aktualizowana jest lista wydarzeń 
w których można wziąć udział, a  których 
cały dochód zostanie przeznaczony na le-
czenie i rehabilitację Patryka.
V Starachowicki Event dla Patryka Nie-
kłania to przedsięwzięcie, które wymaga 
ogromu pracy i  przede wszystkim zjed-
noczenia się ludzi. Możemy mieć różne 
poglądy, zdanie, ale jeden wspólny cel: 
POMAGANIE. 

Harmonogram wydarzeń w ramach 
V Starachowickiego Eventu dla Pa-
tryka Niekłania:
- licytacje na grupie na Facebooku „Zdążyć 
przed Panem Bogiem”
zapraszamy wszystkich do czynnego 
pomagania poprzez licytowanie, wysta-
wianie na licytacje swoich przedmiotów, 
a  także poprzez udostępnianie apeli 
i próśb, co zdecydowanie zwiększa zasię-
gi grupy, a tym samym zbiórki;

- basen dla Patryka
data pojawi się wkrótce, zachęcamy 
do obserwowania strony wydarzenia, 
w planach atrakcje takie jak nurkowanie 
z  butlą, zabawy w  wodzie, konsultacje 
i nauka pływania;
- 6 grudnia - inauguracja akcji ,,Lokalna 
Gastronomia Dla Patryka”, w  kilku loka-
lach w  mieście będzie można zjeść coś 
pysznego, a  częściowy dochód zostanie 
przeznaczony na rehabilitację Patryka.
Lista lokali biorących udział w akcji: 
Kawiarnia Prima Vera - 6.12, Restaura-
cja Pizzeria Balbinka - 7.12, Pub Strych 
- 8.12, Bistro Manhattan - 9.12, Pizzeria 
La Dolce Vita - 13.12, Bar Mleczny Miś - 
14.12, Restauracja Merkury - 15.12, Trzy 
Papryczki - 16.12; 
-  6 grudnia - Endorfi na dla Patryka
w mikołajkowym nastroju w klubie Endor-
fi na spotkają się wszyscy chętni wesprzeć 
Patryka i spalić trochę kalorii;
- druga połowa grudnia - morsowanie dla 
Patryka
odważni i  lubiący zimną wodę wskoczą 
do zalewu Piachy, następnie zagrzeją się 
przy wielkim ognisku i oczywiście wesprą 
zbiórkę Patryka;
- 17 grudnia - koncert „Piosenki sprzed 
lat - dla Patryka” w Parku Kultury
zagra zespół „Chłopcy z  Parku” w  skła-
dzie: Krzysztof Stanik, Waldemar Dziura, 
Piotr Mrózek, Grzegorz Dziamka. Wraz 
z zespołem wystąpi wielu wspaniałych ar-
tystów. To będzie wspaniałe wydarzenie, 
koncert pełen emocji, liczymy na Waszą 
obecność Do rozdysponowania mamy aż 
294 wejściówki;
- 18 grudnia -  turniej piłki halowej dla Pa-
tryka
- 18 grudnia – turniej piłki siatkowej dla 

Aleksandra Krzos - założy-
cielka grupy licytacyjnej „Zdążyć 
przed Panem Bogiem”, współ-
twórczyni grupy pomocowej 

„Widzialna ręka”, Osobowość Roku 2020 
w Powiecie Starachowickim oraz Święto-
krzyska Osobowość Roku 2020 w katego-
rii „Działalność społeczna i charytatywna”
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- 19 grudnia – turniej piłkarski „Gramy 
dla Patryka” z  okazji 95- lecia SKS STAR 
STARACHOWICE, który odbędzie się na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. 
Szkolnej 14;
- 19 grudnia turniej piłki siatkowej męż-
czyzn
- 19 grudnia turniej piłki koszykowej 
Trójek Panów
- 19 grudnia turniej piłki koszykowej 
Trójek Pań 
- 19 grudnia – koncert na zakończenie 
V Starachowickiego Eventu - dla Patryka 
Niekłania w Parku Kultury.

Szansa na lepsze jutro

Razem możemy osiągnąć sukces, a nasz 
sukces, to szansa na zdrowie i  lepsze 
życie dla tych, którym pomagamy. 
W grupie „Zdążyć przed Panem Bogiem 
- starachowicka grupa licytacyjna” pro-
wadzonych jest wiele działań, w których 
każdy może wziąć udział.
We współczesnym świecie ludzie często 
skupiają się wyłącznie na sobie, my 
jednak staramy się zjednoczyć ludzi, 
otwierać ich serca, uczyć empatii, zapra-
szać do wspólnych przedsięwzięć i coraz 
częściej słyszymy, że daje im to radość 
i szczęście, bo „pomagając bezinteresow-
nie czynimy świat lepszym miejscem”. 
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Trzydziestu uczestników z  nie-
pełnosprawnościami w  wieku 
od dwudziestu do sześćdziesię-
ciu pięciu lat od poniedziałku do 
piątku bierze udział w zajęciach 

Warsztatu Terapii Zajęciowej działające-
go od 2005 roku przy Parafi i p.w. Św. Judy 
Tadeusza w Starachowicach. 

 Zajęcia odbywają się przy ul. Wiosennej 5. Osoby 
z niepełnosprawnościami, które posiadają orze-
czenie ze wskazaniem do uczestnictwa w  tera-
pii zajęciowej mają możliwość rehabilitacji, zajęć 
logopedycznych, ale także rozwoju swoich pasji  
zainteresowań. 

Drugi dom

Uczestnicy biorą udział w  zajęciach prowadzo-
nych w aż siedmiu pracowniach. Są to pracownie: 
gospodarstwa domowego, komputerowo – gra-
fi czna, muzyczno – teatralna, plastyczna, stolar-
ska, środowiskowo – przyrodnicza oraz tkacko 
– gobeliniarska. Dla wielu uczestników, warsztat 
jest drugim domem. Uczestnicy przyjeżdżają na 
zajęcia specjalnym busem, a następnie udają się 
do swoich pracowni, do której są przydzieleni 
w danym miesiącu. Podczas przerwy na kawę lub 
herbatę chętnie biorą udział w rozmowach. W za-

jęciach każdej z pracowni bierze udział pięcioro 
uczestników pod kierunkiem instruktora terapii. 
Zakres pracy jest podstawą do opracowania 
programów indywidualnych dla każdego uczest-
nika. Realizowany program ma na celu pomoc 
osobom z niepełnosprawnościami w prowadze-
niu samodzielnego i aktywnego życia. Wszystko 
to na miarę ich indywidualnych możliwości. A te 
są duże. Uczestnicy bardzo chętnie przyjeżdżają 
do warsztatu i uczestniczą w zajęciach. Nawiązu-
ją ze sobą bliskie relacje a także dzielą się swoimi 
wrażeniami i przeżyciami. 

Występy i konkursy

Uczestnicy WTZ regularnie i  z  sukcesami biorą 
udział w występach i przeglądach artystycznych. 
Są to między innymi Kolędowanie bez barier, 
Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki 
„Śpiewajmy Razem” w Radomiu, Festiwal Piosen-
ki Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku i Skar-
żysku – Kamiennej,  przeglądy teatralne w  Kał-
kowie – Godowie, a także  konkursy plastyczne 
na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopol-
skim oraz turnieje sportowe. Obecnie uczestnicy 
przygotowują się do przedświątecznego konkur-
su na najpiękniejszy wianek świąteczny organizo-
wany przez Fundację „Złotowianka” w Złotowie. 
Wszystkie działania związane z rehabilitacją spo-

łeczną dają uczestnikom bardzo dużo radości 
i zadowolenia.

Magia świąt 

Każdego roku z  okazji Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Wielkanocy uczestnicy warsztatu, pod 
opieką instruktorów własnoręcznie przygotowu-
ją stroiki oraz ozdoby świąteczne, które sprze-
dawane są podczas organizowanych przez WTZ 
i  inne instytucje, giełd i  jarmarków. Praca nad 
świątecznymi ozdobami odbywa się w pracowni 
środowiskowej, plastycznej, stolarskiej i  tkackiej 
już od września. W tym roku uczestnicy przygo-
towują między innymi bombki, gwiazdy, mikołaj-
ki, dzwonki, lampiony oraz wiele niepowtarzal-
nych stroików bożonarodzeniowych. Wszystkie 
ozdoby wykonane są własnoręcznie z  dużym 
zaangażowaniem i  sercem uczestników oraz 
wspierających ich w  tych działaniach instrukto-
rów. Wykonane prace będzie można kupić na te-
gorocznym Piątym Starachowickim Jarmarku Bo-
żonarodzeniowym, który odbędzie się na Placu 
Pod Skałkami od 10 do 12 grudnia. Dochód ze 
sprzedaży stroików i ozdób świątecznych prze-
znaczany jest na rehabilitację społeczną uczest-
ników WTZ w tym wyjazdy i uczestnictwo w kon-
kursach, przeglądach, imprezach sportowych, 
wycieczki krajoznawcze, wyjście do kina i teatru. 

Bombki, gwiazdy, stroiki bożonarodzeniowe. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Starachowicach już wkrótce podzielą się z mieszkańcami magią nadchodzą-
cych świąt podczas Piątego Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 
Anna Zięba
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ŚWIĄTECZNE AKCENTY 
PROSTO Z SERCA

Bombki, gwiazdy, stroiki bożonarodzeniowe. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Starachowicach już wkrótce podzielą się z mieszkańcami magią nadchodzą-
cych świąt podczas Piątego Starachowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 
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graf. Park Kultury

Za górami, za lasami u podnóża Gór Świętokrzyskich leży małe miasteczko. Nie jest 
to takie zwykłe małe miasteczko jakich w Polsce tysiące. W Starachowicach-bo tak się 
ono nazywa, mieszkają bardzo dobrzy ludzie oraz wspaniałe dzieciaki, dlatego Miko-
łaj nadciągający z zimnej Północy swym niezwykłym pojazdem postanowił odwiedzić 
nasze miasto!

WIZYTA ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA
WIZYTA ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA
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WARSZAWSKA ŚMIETANKA 
NOWOROCZNA

Rozmowy z poprzedniego wieku. 
Brzmi intrygująco, prawda? 
Wprawdzie w  marcu minęło 
pół wieku odkąd pojawiłem się 
na tym świecie, ale czy to wy-

starczający pretekst, by już wracać do 
swoich dziennikarskich wspomnień z XX 
wieku? Mam nadzieję, że tak. 

Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Uwiel-
biam zapach farby drukarskiej. Dziś może już 
mniej, ale będą dzieckiem każdą gazetę nim 
przeczytałem pierwsze słowo – musiałem do-
kładnie obwąchać. Takie dziwactwo. Co cie-
kawe, i  jeszcze bardziej dziwne, świąteczne 
wydania gazet wydawało mi się, że pachną 
jeszcze bardziej wyjątkowo. Pamiętam jak dziś 
taki obrazek, jak wracam w Wigilię rano z Rorat, 
a  w  domu czeka już przyniesiony przez Tatę 
świąteczny Magazyn Słowa Ludu. Takie zielo-
ne wydanie, z życzeniami na pierwszej stronie, 
z różnymi gwiazdkami, choinkami i bombkami. 
Dziś już te świąteczne gazety ani tak odświętnie 
nie wyglądają, ani nie pachną… 
Moim marzeniem było, by mój tekst znalazł 
się w takim świątecznym wydaniu. Wiadomo – 
prestiż. To specjalny numer z tym, co redakcja 
miała najlepszego. Czy mi się to marzenie udało 
choć raz spełnić, nie pamiętam, ale wspomnie-
nie świątecznych wydań gazet pozostało mi do 
dziś. 
Gdy sięgam dziś do pożółkłych artykułów 

sprzed lat, okazuje się, że w okresie świątecz-
no – noworocznym o Starachowicach pisałem 
stosunkowo niewiele. Studiując w  Warszawie 
– donosiłem raczej, jak bawią się mieszkańcy 
stolicy. „Sylwester w Warszawie w towarzystwie 
łososi, krewetek, szampanów i gwiazd estrady. 
Drogo, ale z atrakcjami” – pisałem u progu 1996 
roku. W hotelu „Bristol” na przykład trzeba było 
zapłacić 195 dolarów od osoby. W  klubie ja-
zzowym przygrywał sam – zmarły w 2021 roku 
– Wojciech Karolak. Była też loteria z nagrodą 
w postaci weekendu w Toronto. Gwiazdą „Ko-
smicznego Balu Sylwestrowego” na 500 osób 
w  hotelu Sobieski była z  kolei Edyta Górniak. 
Menu? Łososie, węgorze, sumy, szynka par-
meńska z melonem miodowym a także płoną-
ce krewetki królewskie z mlekiem kokosowym 
i wiórkami ze świeżych kokosów. Cena: 450 zł 
od osoby. Co ciekawe, Edyta Górniak tej nocy 
miała także w planie występ na balu odbywa-
jącym się na Politechnice Warszawskiej. W re-
stauracji „Belvedere” w Łazienkach Królewskich 
przygotowano sałatkę z  homara i  krewetek 
z  mango, potrawkę ze ślimaków z  koprem 
a  także delikatne carpaccio z  marynowanego 
combra z sarny z sosem trufl owym. Oj, ślinka 
cieknie…
Pytałem też wówczas tak zwanych celebry-
tów, jak zamierzają powitać Nowy Rok. Satyryk 
Krzysztof Daukszewicz na pytanie, gdzie za-
mierza spędzić noc sylwestrową z 31 grudnia 
1994 roku na 1 stycznia roku 1995 odpowie-

dział, że… nigdzie. Wiesław Golas, kielczanin 
także przyznał, że nigdzie się nie będzie bawił. 
– Z wygody. Lepiej się czuję w małym gronie. 
Dosyć mam publicznych występów. Z  kolei 
Magdalena Zawadzka zdradziła mi, że dla niej 
bal sylwestrowy nie jest jakimś specjalnym wy-
darzeniem. – Jestem aktorką i  żeby spotkać 
wspaniałych ludzi wcale nie muszę czekać aż 
do nocy sylwestrowej. Zapracowana za to była 
tamtej nocy niezapomniana Hanka Bielicka, 
która, co muszę podkreślić, zawsze bardzo 
chętnie odbierała od dziennikarzy telefon 
i dzieliła się refl eksjami. – O 19 i 22 występuję 
w Teatrze Syrena. Potem szybko mknę na bal 
do warszawskiej policji. Nie wiem dlaczego, ale 
policjanci, zwłaszcza ci z  „drogówki” co roku 
zapraszają mnie na swojego sylwestra. Może 
dlatego, że kłopoty ze mną są raczej wykluczo-
ne, gdyż nie mam samochodu? – zastanawiała 
się słynna aktorka. – Po imprezie u policjantów 
wrócę do teatru, gdzie publiczność będzie się 
bawić przy lampce szampana. Dopóki wystar-
czy mi sił, będę wraz z  nimi – dodała Hanka 
Bielicka.
No i  tak „warszawka” witała Nowy Rok na po-
czątku lat 90. A  Państwo jak wówczas się 
bawili? Na prywatkach czy na balach? I jakie są 
te wspomnienia?

O starachowickich balach lat 90-
tych przeczytacie Państwo już w ko-
lejnym wydaniu miesięcznika.
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O świątecznych wydaniach gazet, sylwestrowym menu i warszawskich balach lat 
90-tych, pisze Grzegorz Sajór

zapraszają mnie na swojego sylwestra. Może 
dlatego, że kłopoty ze mną są raczej wykluczo-
ne, gdyż nie mam samochodu? – zastanawiała 
się słynna aktorka. – Po imprezie u policjantów 
wrócę do teatru, gdzie publiczność będzie się 
bawić przy lampce szampana. Dopóki wystar-
czy mi sił, będę wraz z  nimi – dodała Hanka 

No i  tak „warszawka” witała Nowy Rok na po-
czątku lat 90. A  Państwo jak wówczas się 
bawili? Na prywatkach czy na balach? I jakie są 

O starachowickich balach lat 90-
tych przeczytacie Państwo już w ko-
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N iedawno obchodziliśmy ko-
lejną, już 103 rocznicę od-
zyskania Niepodległości. 
Trzeba pamiętać, że odra-
dzaniu się Polski towarzy-

szyły troski życia codziennego, wśród 
których jedną z  najważniejszych był 
chroniczny niedobór żywności. 

Społeczeństwo zrujnowane wojną, potwor-
nymi rekwizycjami stosowanymi przez oku-
pantów stało na skraju wyczerpania. Władze 
zajęte walką z bolszewikami nie były zdolne 
zapewnić należytej aprowizacji ludności. Sy-
tuację starały się ratować organizacje chary-
tatywne, na czele z Radą Główną Opiekuńczą, 
która powstała jeszcze w  okresie okupacji 
niemieckiej. Rada rozdzielała pomoc prze-
syłaną ze szwajcarskiego Komitetu Gene-
ralnego Pomocy Ofi arom Wojny w  Polsce, 
zwanym też Komitetem w Vevey. Jednak po 
zakończeniu wojny dostawy były coraz mniej-
sze aż przez cały 1919 rok niemal przestały 
dochodzić. Niewiele pomagały akcje zbiórek 
inicjowane przez RGO. Do pomocy włączył 
się Kościół organizując modły za biednych 
oraz nawołując do ofi arności społecznej. To 
wszystko jednak było kroplą w  morzu po-
trzeb. Trudno wyobrazić sobie możliwe roz-
miary katastrofy, gdyby nie pomoc, jaka na-
płynęła zza Oceanu. 

Otwarta furtka na morze 

W grudniu 1918 roku prezydent USA powołał 
Misję Żywnościową, która przybyłą do Polski 
w  następnym miesiącu i  ruszyła na objazd. 
Jego efektem był raport, z którego wynikało, 
że na terenie podległym władzom w  War-
szawie jest 4 miliony głodujących ludzi oraz 
10 milionów nędzarzy, stojących na granicy 
głodu.  Dzięki energicznej akcji Amerykanie 
skierowali do Polski, 216 tysięcy ton mąki, 
72 tysiące ton fasoli, grochu i  ryżu, 54 ty-
siące ton tłuszczów, oraz artykuły higienicz-
ne (głównie mydło) i  podstawowe leki.  Dla 
zapewnienia sprawności akcji USA wymusiły 
na Niemcach zgodę na wykorzystanie portu 

w Gdańsku oraz podstawianie dziennie 200 
wagonów kolejowych, kierowanych do grani-
cy z Polską. Dzięki temu już 17 lutego 1919 
roku pierwsze transporty żywność dotarły 
do Gdańska. Rozprowadzano je koleją oraz 
barkami rzecznymi, głównie po Wiśle. Po-
lakom brakowało barek, dlatego też część 
wypożyczono od Niemiec w celu zintensyfi -
kowania rozdziału pomocy. 

Przyjaciel Polaków

Koordynacją i  nadzorem nad sprawnością 
akcji zajęli się Amerykanie, a  szczególnie 
liderujący całości Herbert Hoover, który 
wykazał się wprost niesamowity oddaniem 
i  talentami organizacyjnymi. Dary trafi ały 
do magazynów, a  ich ostateczną dystry-
bucją miały się zająć starostwa powiatowe, 
jednak nie potrafi ły one podołać wyzwaniu, 
stąd scedowały zadanie na parafi e. Her-
bert Hoover zdecydował, że pomoc należy 
kierować głównie do dzieci, stąd powołano 
specjalne Biuro Pomocy Dzieciom. Kosztem 
innych produktów przesyłano więcej mleka 
skondensowanego, kakao, czekolady, czy 
tranu. Akcja odżywiania objęła łącznie 2 mi-
liony dzieci, dla których zorganizowano 7 ty-
sięcy punktów żywienia. Dzięki temu wielu 
uratowano przed głodową śmiercią. Kiedy 
w sierpniu 1919 roku Hoover przyjechał do 
Polski i  został przyjęty przez Piłsudskiego 
w Belwederze, na jego cześć przedefi lowa-
ło 32 tysiące dzieci – benefi cjentów akcji. 
Były odżywione i  skromnie, ale schludnie 
ubrane. Defi lowały jednak… na bosaka. 
Hoover nic wówczas nie powiedział ale mu-
siało wywrzeć to na nim tak silne wrażenie, 
że w grudniu „pod choinkę” przysłał ogrom-
ny transport dziecięcych butów. Herbert 
Hoover stał się symbolem amerykańskiej 
pomocy i był szczerze uwielbiany. Jego imie-
niem nazywano ulice i place (niektóre prze-
trwały do dzisiaj). Senat UJ nadał mu dokto-
rat honoris causa, który osobiście odebrał 
w 1938 roku. On sam został prezydentem 
USA i urząd ten sprawował w latach 1919-
1933.

BUTY POD CHOINKĘ
O polskich organizacjach charytatywnych, misji żywnościowej oraz dziecięcych 
butach, pisze dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski
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Dostarczanie amerykańskiej pomocy do Polski

tłumaczenie: „Typy wynędzniałych dzieci Polski” 

Strażniczka z Ochotniczej Legii Kobiet pilnuje magazynu 
żywnosci pochodzacej z  amerykanskej pomocy

Herbert Hoover wraz z Józefem Piłsudskim i Ignacym 
Janem Paderwskim. Wizyta w Polsce 1919

W grudniu 1918 roku prezydent USA powołał 
Misję Żywnościową, która przybyłą do Polski 
w  następnym miesiącu i  ruszyła na objazd. 
Jego efektem był raport, z którego wynikało, 
że na terenie podległym władzom w  War-
szawie jest 4 miliony głodujących ludzi oraz 
10 milionów nędzarzy, stojących na granicy 
głodu.  Dzięki energicznej akcji Amerykanie 
skierowali do Polski, 216 tysięcy ton mąki, 
72 tysiące ton fasoli, grochu i  ryżu, 54 ty-
siące ton tłuszczów, oraz artykuły higienicz-
ne (głównie mydło) i  podstawowe leki.  Dla 
zapewnienia sprawności akcji USA wymusiły 
na Niemcach zgodę na wykorzystanie portu 
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RYBY MAJĄ
GŁOS

Choć zdrowe i bardzo smaczne, ryby są często pomi-
jane w naszym menu. Czas to zmienić
Katarzyna Wzorek

Często  nie  jemy  ryb,  bo 
wydaje nam się, że są nie-
smaczne  i  nudne.  Ciągle 
podawane w nieciekawej 
panierce tracą na atrak-

cyjności.

To już na szczęście przeżytek, ponie-
waż ryby możemy podawać w  wielu 
innych odsłonach, pasujących o  każdej 
porze dnia. Śniadanie, obiad czy kola-
cja – zawsze można znaleźć sposób na 
pyszne danie, które poprawi nasze zdro-
wie. Ryby są źródłem między innymi 
zdrowych kwasów tłuszczowych oraz wi-
taminy D, tak ważnej w okresie jesienno-
-zimowym. Dlatego razem z babcią pole-
camy spożywać ryby nie tylko od święta, 
ale również na co dzień. Oto nasze spo-
soby na pyszne potrawy z  ich wykorzy-
staniem.

Śniadanie

Pasta z wędzonej makreli wg Kasi

Cena: ok. 10 zł 

Czas przygotowania: 30 min

Składniki: • 1 makrela wędzona • 1 
kostka twarogu • 4 ogórki kiszone • 1 
mała cebula • 1 łyżka majonezu • 3 łyżki 
jogurtu naturalnego • 2 łyżeczki musztar-
dy • ½ pęczka koperku • ½ pęczka szczy-
piorku • sól, pieprz

Przygotowanie: • Makrelę obierz 
z ości do miski, dodaj twaróg, majonez, 
jogurt, musztardę, szczyptę soli i pół ły-
żeczki pieprzu. Utrzyj całość widelcem 
na gładką masę. Jeśli masa jest za tępa, 
dodaj jeszcze łyżkę jogurtu. • Ogórki 
i cebulę pokrój w kostkę – ogórki w grub-
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szą, a cebulę w drobniutką. Dodaj je do 
pasty i wymieszaj. • Posiekaj szczypiorek 
z koperkiem i dodaj do pasty. Wymieszaj 
i  spróbuj, czy nie trzeba doprawić solą 
lub pieprzem, w razie potrzeby zrób to. • 
Podawaj ze świeżym pieczywem.

Obiad 

Łosoś zapiekany z porem w cieście 
francuskim wg Kasi

Cena: ok. 40 zł 

Czas przygotowania: 1,5 h + czas stu-
dzenia porów 

Składniki: • 0,35-0,4 kg łososia (płat 
ze skórą) • 2 duże pory • 1 opakowanie 
ciasta francuskiego • 150 ml białego, wy-
trawnego wina • 100 ml + 1 łyżki śmie-
tanki 30% • 1 cytryna • 50 g masła • 2 
łyżki oleju • 1 żółtko • sól, pieprz

Przygotowanie: • Pory dokładnie umyj 
i  obetnij im suche końcówki. Pozostałe 
części pokrój wzdłuż na pół, a następnie 
na ok. 1 cm półplastry. Na głębokiej pa-
telni rozgrzej masło i olej, a  kiedy będą 
gorące wrzuć pory i posól je delikatnie. 
Smaż do lekkiego zrumienienia. Następ-
nie podlej pory winem i duś je, aż alkohol 

fot. Pixabay
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Kasia Wzorek - staracho-
wiczanka, autorka bloga 
“Wzorowe Smaki”. Gotowa-
nie jest jedną z  jej najwięk-
szych pasji. Poza kuchnią 
lubi ogrodnictwo, książki 

                            i gry komputerowe.

cebule • ½ świeżej papryki czerwonej • 
1 pęczek koperku • 2/3 szklanki octu 
spirytusowego • 1 łyżka soli • 3 szklanki 
wody • 2 łyżki cukru • kilka liści laurowych 
• kilka ziarenek ziela angielskiego • opcjo-
nalnie: cytryna, olej

Przygotowanie: • Śledzie, jeśli są za 
słone, moczymy ok. 1 godziny, kroimy 
na mniejsze kawałki i  dzielimy na pół. • 
Jedną połowę śledzi układamy bezpo-
średnio w dużym słoiku, a drugą połowę 
w  słoiku przesypujemy posiekanym ko-
perkiem. • Z wody, octu, soli, cukru, liści 
laurowych i  ziela angielskiego gotujemy 
zalewę. Kiedy cukier i sól się rozpuszczą, 
połowę zalewy odlewamy do osobnego 
naczynia. Do pozostałej połowy dodaje-
my pokrojoną w piórka cebulę i pokrojo-
ną w paski paprykę. Gotujemy 3-5 min. 
Obie zalewy odstawiamy do całkowite-
go wystudzenia. • Gdy będą zimne, za-
lewamy śledzie z koperkiem zalewą bez 
dodatków, a  śledzie bez kopru, zalewą 
z  cebulą i  papryką i  zakręcamy słoiki. • 
Śledzie są gotowe do jedzenia po 24 go-
dzinach. Śledzie z koperkiem warto po-
dawać z  cytryną pokrojoną w  plasterki, 
aby można je było skropić przed samym 
jedzeniem. • Jeśli śledzie staną się dla 
nas wystarczająco octowe, można odlać 
zalewę i zalać śledzie olejem.
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odparuje. Wtedy dodaj śmietankę, łyżkę 
soku z  cytryny i  pół łyżeczki pieprzu. 
Smaż całość do momentu, aż większość 
śmietanki odparuje. Uduszone pory 
przełóż do miski i odstaw do ostudzenia. 
• W tym czasie sprawdź, czy płat łososia 
nie ma ości – jeśli są (będą wyczuwalne 
pod palcami), należy usunąć je pęsetą. 
Następnie ostrym nożem zdejmij z płatu 
skórę. Tak przygotowaną rybę dokładnie 
umyj i  osusz, po czym przypraw solą, 
pieprzem i  skórką otartą z  połowy cy-
tryny. • Kiedy pory będą zimne, nastaw 
piekarnik na 200 stopni. Wyjmij ciasto 
francuskie z lodówki i podziel go na dwie 
części w  stosunku 2:3. Mniejszą część 
ciasta wyłóż na blachę z  papierem do 
pieczenia, a na nią 2/3 przygotowanych 
porów, zachowując odstęp ok. 1-1,5 cm 
od brzegów. Następnie ułóż łososia, 
a na nim pozostałe pory. Całość przykryj 
większym kawałkiem ciasta i mocno zlep 
brzegi, możesz docisnąć je widelcem. •  
Wymieszaj żółtko z łyżką śmietanki i po-
smaruj cisto z  wierzchu. Ponakłuwaj je 
ostrym nożem w  kilku miejscach, żeby 
para mogła ulatywać w czasie pieczenia. 
• Piecz 20-25 min w rozgrzanym piekar-
niku, aż ciasto będzie rumiane. Po upie-
czeniu odstaw na ok. 10 min, a następnie 
pokrój na kawałki. Z podanej ilości otrzy-
masz 3-4 porcje. Podawaj danie samo 
lub z  surówką bądź puree ziemniacza-
nym.

 
 
 
 
 
 
 
Kolacja

Śledziki w  dwóch odsłonach wg 
babci Krysi 

Cena: ok. 25 zł 

Składniki: • 1 kg śledzi • 2 średnie 

fot.pexels
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Reklama
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