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DO PRZODU DLA PATRYKA
EKOLOGIA I ENERGIA
STO LAT STARACHOWICKICH 
WODOCIĄGÓW
WZOROWE SMAKI 
ALFABET MORSA
S JAK SYLWESTER SPRZED WIEKÓW

mln osób, w tym 333 tys. dzieci i 246 tys. 
seniorów. Niektórzy pytani przez wo-
lontariuszy Szlachetnej Paczki, o  czym 
marzą, odpowiadali m.in.: „żeby częściej 
jeść”.
Te tragedie dzieją się obok nas. Na 
szczęście coraz więcej ludzi otwiera swe 
serca i  – sami mając niewiele – dzielą 
się z  innymi. W  tym numerze piszemy 
o wrażliwości, empatii, o tych, co poma-
gają i tych, którzy tej pomocy potrzebują. 
Koniec roku to czas podsumowań, 
a  także snucia planów na przyszłość. 
W  tym numerze alfabetycznie podsu-
mowujemy rok w mieście. Literalnie roz-
liczamy powiat z  tego, co było i pytamy 
o plany na kolejny czas. 
Sprawdzamy także, na jakim etapie są 

Zbliża się magiczny czas świąt Bożego 
Narodzenia. Rozbrzmiewają dźwięki 
kolęd, rusza gorączka przedświątecz-
nych zakupów. I dylematy – zielona czy 
może biała, żywa czy sztuczna choinka? 
Niestety nie wszyscy mamy podobne 
problemy przed zbliżającymi się święta-
mi. 
Szlachetna Paczka opublikowała corocz-
ny „Raport o biedzie”. Jak wynika z tego 
dokumentu w Polsce w 2021 roku poni-
żej granicy skrajnego ubóstwa żyło 1,6 

DOBRY GRUDZIEŃ 

STARACHOWICE OD A DO Z
W JAK WYZWANIA NA NOWY ROK
TO BYŁ PRACOWITY ROK
W JAK WIGILIA DLA SAMOTNYCH
I JAK INTEGRACJA
DOŁĄCZ DO SZLACHETNEJ EKIPY
MOC POMOCY

przygotowania do jubileuszu 100-lecia 
starachowickich wodociągów.
Zimą nie mogło zabraknąć rozmów 
o cieple z prezesem spółki ciepłowniczej. 
Dla termicznej równowagi zapraszamy 
także do przerębli razem ze starachowic-
kimi morsami. 
A w naszej redakcyjnej kuchni tym razem 
abecadło z pieca spadło i wysypały nam 
się zapiekane pyszności. 
Tak, to będzie dobry grudzień, czego 
sobie i  Państwu życzę w  ten magiczny 
czas. 
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wypoczynek w  kierunku Pasternika. 
A na wschodzie też kilka zmian. Sta-
rachowice Wschodnie doczekały się 
nowego centrum komunikacyjnego. 
Miejsca postojowe, nowe wiaty przy-
stankowe i nowe zatoki autobusowe 
tworzą to  wyjątkowe miejsce.

E jak E-usługi. Urząd Miejski stawia 
na nowoczesne rozwiązania, które 
umożliwią mieszkańcom załatwie-
nie wielu spraw bez wychodzenia 
z domu. Już można w ten sposób za-
płacić podatek czy rozpocząć działal-
ność gospodarczą, ale miasto idzie 
dalej. Nowa serwerownia, e-dzien-
niki w  szkołach czy umówienie daty 
ślubu to nie aplikacja przyszłości, ale 
zbliżająca się do Starachowic wiel-
kimi krokami niedaleka przyszłość, 
a w zasadzie teraźniejszość.

F jak Fundusze unijne. Gmina Sta-
rachowice wie jak wykorzystywać 
zewnętrzne wsparcie na realizację 
kluczowych inwestycji. Według stanu 
na koniec ubiegłego roku Gmina Sta-
rachowice podpisała umowy o unijne 
dofinansowanie na łączną wartość 

który decyzją władz miasta ogłoszo-
ny został Rokiem Władysława Wa-
gnera mogliśmy wspominać jego 
historię.  2022 rok to przecież 110. 
rocznica urodzin, 90. rocznica wypły-
nięcia w rejs oraz 30. rocznica śmierci 
żeglarza Władysława Wagnera. 

K jak Kościelna. To właśnie w  tym 
miejscu powstaje budynek, który 
zapewni 100 mieszkań komunal-
nych. Miasto stawia na społeczne 
budownictwo czynszowe na wyna-
jem i  politykę mieszkaniową, która 
ma zachęcić do osiedlania się w Sta-
rachowicach. Już powstały przecież 
budynki wielorodzinne przy ulicy 
Piłsudskiego, a teraz pną się do góry 
mury na Kościelnej oraz Alei Święte-
go Jana Pawła II. Na osiedlu Południe 
powstanie kolejnych 45 mieszkań na 
wynajem. Budowa mieszkań pozwo-
li na likwidację osiedla budynków 
komunalnych oraz socjalnych  na 
osiedlu Bugaj i  uwolni w  ten sposób 
tereny w  strefie przemysłowej pod 
nowe miejsca pracy.

L jak Lubianka. Rozpoczynamy od-
liczanie do otwarcia letniego sezonu 
kąpielowego na nowo zagospodaro-
wanym otoczeniu zbiornika Lubian-
ka. Już w  czerwcu wykąpiemy się 
w  zbiorniku w  południowej części 
miasta. W  malowniczej scenerii po-
wstaje dwupoziomowe molo, plaża, 
place zabaw oraz tereny rekreacyjne 
i  ciągi pieszo-rowerowe. I  tylko trzy-
mać kciuki za słoneczne wakacje!

A  jak Autobus. Wygląda na to, 
że starachowicki autobus symbo-
lizujący wprowadzenie w  tym roku 
bezpłatnej komunikacji dla miesz-
kańców Starachowic to jeden z  naj-
ważniejszych przystanków na mapie 
miasta w  2022 roku. Nowoczesny 
tabor, zmiany na bazie MZK i  eko-
logiczny autobus wyprodukowany 
w  starachowickiej firmie to elemen-
ty, których na pewno zazdroszczą 
nam w całym kraju. A mieszkańcy już 
wiedzą, że wprowadzenie bezpłatnej 
komunikacji nie było jednak żartem 
primaaprilisowym.

B jak Bilicz. Od 31 sierpnia odno-
wiony skwer przed Parkiem Kultury 
oficjalnie nosi nazwę skweru imienia 
Tadeusza Bilicza. W FSC Bilicz zatrud-
niony był na stanowisku „doradca 
fachowy” terenów zielonych. Do jego 
obowiązków należało projektowanie 
i utrzymanie zieleni na terenie Zakła-
dów, dbanie o rośliny zielone i kwiaty 
w biurach, a  także przygotowywanie 
dekoracji kwiatowych na wizyty de-
legacji oraz gości. Niezapomniany 

prawie 472 milionów złotych. W prze-
liczeniu 1 mieszkańca wykorzystanie 
środków unijnych wynosi ponad 10 
tysięcy złotych. W  tym roku nasze 
miasto znów sięgało po środki unijne 
i  wsparcie rządowe. Dużo łatwiej 
jest budować i  realizować marzenia 
mieszkańców dzięki tym środkom.

G jak Goście. Nasze miasto w  tym 
roku nieraz pełniło rolę zarówno go-
spodarza jak i gościa ważnych wyda-
rzeń samorządowych. Nasz głos liczy 
się zarówno w  dyskusji ogólnopol-
skiej jak i  lokalnej. Światowe Forum 
Miejskie w  Katowicach czy Forum 
Ekonomiczne w Karpaczu to miejsca, 
gdzie inni samorządowcy pragną po-
znawać starachowickie praktyki dzia-
łania i wdrażać je w swoich miastach. 
Wypowiadamy się na wiele tematów 
i  jesteśmy uważnie słuchani w całym 
kraju. A  do tego sami organizujemy 
spotkania sieciujące dla polskich sa-
morządowców, kongresy oraz warsz-
taty. Bo każdy chce poznać naszą re-
ceptę na sukces. 

H jak Harcerze. Ruch harcerski 
w  Starachowicach od lat zajmuje 
ważne miejsce w  kreowaniu polityki 
społecznej i  pielęgnowaniu tradycji 
oraz pamięci o  przeszłości. Kolejna 
edycja Rajdu Świętokrzyskiego, fe-
stiwal „Harcogranie”, przekazywa-
ne Betlejemskie Światełko Pokoju 
i  obecność harcerzy na wszystkich 

ogrodnik Starachowic to idealny kan-
dydat dla zrewitalizowanego skweru, 
który znów przypomina ukwieco-
ne tarasy zainspirowane dywanami 
z Ciechocinka.

C jak CUS. Po przekształceniu 
MOPS-u  w  Centrum Usług Społecz-
nych wciąż realizowana jest aktyw-
na polityka społeczna i  senioralna. 
Nowe usługi dla potrzebujących 
wsparcia mieszkańców, budowa Cen-
trum Integracji Społecznej na osiedlu 
Wzgórze, powstanie świetlicy środo-
wiskowej oraz mieszkań chronionych 
to przykłady działań, na których chcą 
wzorować się samorządy w  całym 
kraju. Goście przyjeżdżają, podpatru-
ją i podziwiają nasze działania. 

D jak Dworce. Nowe centrum ko-
munikacyjne Starachowice Dolne 
rośnie w  oczach, które już wkrótce 
ujrzą pierwszy w  mieście bezpłatny 
dwupoziomowy parking. Powstaną 
nowe zatoki dla autobusów, busów 
i  taksówek. Będzie gdzie zostawić 
swój samochód i  ruszyć na rodzinny 

świętach państwowych i  obchodach 
rocznicowych są potwierdzeniem 
tego jak ważna to grupa dla kultywo-
wania historii miasta. A  już w  przy-
szłym roku jubileuszowe wydarzenia, 
w  tym obchody 400-lecia wydania 
przywileju lokacyjnego dla Wierzbni-
ka. Będzie się działo! Czuwaj! 

I  jak Instalacja Odzysku Ener-
gii. Budowa Eko-spalarni w  mieście 
ma być przykładem dbałości władz 
miasta o  samowystarczalność ener-
getyczną. IOE ma produkować ener-
gię cieplną i  elektryczną z  odpadów 
komunalnych. Wszystko po to, aby 
rachunki za ciepło były niższe od 
tych w innych miastach.  

J jak jacht. A w zasadzie trzy jachty, 
bo właśnie tyle „Zjaw” potrzebował 
Władysław Wagner do przepłynięcia 
świata pod żaglami. Urodzony w Sta-
rachowicach żeglarz dokonał tego 
jako pierwszy Polak. Wyprawa trwała 
sześć i  pół roku, a  w  tym czasie 
Wagner musiał zmagać się wieloma 
przeciwnościami losu. Poradził sobie 
jednak doskonale, a  my mieszkańcy 
Starachowic jesteśmy dumni z  tego 
wydarzenia i szczególnie w tym roku, 

Autobusem na zaplecze 2022 roku, z uśmiechem przewozi nas Leszek Ko-
walski. Bilet niepotrzebny 

STARACHOWICE OD A DO Z 
Zd

ję
ci

a:
 L

es
ze

k 
Ko

w
al

sk
i, 

M
ac

ie
k 

M
ys

zk
a 

Z 
lo

tu
 M

ys
zk

i, 
FB

 M
ar

ek
 M

at
er

ek
, s

ta
ra

ch
ow

ic
e.

eu



6  I  I  7

P jak Pasternik. Krajobrazowa 
wizytówka Starachowic z  każdym 
dniem odzyskuje swoje walory na-
turalne i  zachęca do wspólnych 
spacerów. Rewitalizacja otoczenia 
zbiornika Pasternik to jedna z kluczo-
wych inwestycji miasta. Nowa grobla, 
oczyszczony zbiornik i  inne  zmiany 
rewitalizacyjne to zapowiedź stwo-
rzenia w  mieście kolejnego atrakcyj-
nego  miejsca. 

R jak Rower. Już wkrótce rower 
może stać się najbardziej popular-
nym środkiem lokomocji w  naszym 
mieście. Miasto zachęca wszystkich 
do tego, aby przesiąść się na „dwa 
kółka”. Ponad 8 kilometrów wybudo-
wanych ścieżek rowerowych i  plany 
dalszej rozbudowy rowerowej sieci 
połączeń to idealna zachęta do tego, 
aby starachowiczanie wyciągnęli 
swoje „składaki” i  „górale” i  ruszy-
li w   miasto. System ścieżek ma za-
pewnić połączenie dla każdego na 
trasie dom – szkoła czy dom – praca. 
A  jeśli do tego dodamy odbywające 
się w naszym mieście imprezy kolar-
skie typu „Starachowicka Strzała” czy 
„Europa Starachowice Race” pojawia 
się nam obraz Starachowic, które po-
kochały rowerowy świat.

rozpoczyna nowy rozdział swojego roz-
woju. 

V jak Variete. Nazwa widowiska mu-
zycznego realizowanego przez Park 
Kultury w  2021 roku. Ale bez wątpie-
nia taką nazwą można określić cały ka-
lendarz imprez kulturalnych. W  2022 
roku na deskach, scenach i  amfiteatrze 
działo się wiele. To było piękne „variac-
two”, różnorodność  i wiele wspaniałych 
chwil. Koncerty, wystawy, spektakle, jubi-
leusze i  sukcesy zespołów oraz chórów 
skupionych wokół starachowickiej jed-
nostki kultury. A przed nami kolejny rok, 
w którym znów ma być głośno i będzie 
się sporo działo.

Z  jak Zaplecze sportowe. Władze 
miasta stawiają na rozwój sportu. Na te-
renie MOSiR przy ulicy Szkolnej powstaje 
budynek zaplecza sportowego, który ma 
służyć zarówno najmłodszym miłośni-
kom sportu jak i klubom seniorskim. Pił-
karze i lekkoatleci już czekają na budowę 
nowego stadionu, który ma zastąpić 
wysłużony obiekt przy ulicy Radomskiej. 
A  jeśli dodamy do tego jeszcze plano-
wane centrum sportów walki, moderni-
zację Piachów, wyremontowane Orliki, 
powstającą halę sportową przy SP nr 6 
i kompleksowy remont Krytej Pływalni to 
jesteśmy przekonani, że już wkrótce do-
czekamy się sportowych sukcesów oraz 
medali młodych sportowców. 

Ł jak Łącznik. Ponad 300-metrowa 
droga na granicy Gmin Brody i Stara-
chowice to nie tylko doskonała wia-
domość dla mieszkańców osiedla 
Michałów oraz sołectwa Kuczów. To 
również znakomity przykład współ-
pracy ponad podziałami władz na-
szego miasta. Włodarze Starachowic 
realizują politykę rozwoju miasta nie 
zwracając uwagi na przywiązanie 
partyjne. Miasto realizuje projekty 
we współpracy z  gminami ościen-
nymi, władzami powiatu staracho-
wickiego, a  także władz centralnych 
i  korzystając z  rządowych progra-
mów wsparcia. Bo najważniejsze jest 
dobro mieszkańców. 

M jak Modelowa Rewitalizacja 
Miasta. Priorytet władz miasta od 
początku pierwszej kadencji Prezy-
denta Materka, który jest realizowa-
ny w  różnych częściach miasta. Za-
gospodarowany Park Miejski. Muszla 
koncertowa jako miejsce licznych wy-
darzeń kulturalnych. Lokal gastrono-
miczny w budynku zbierającym liczne 
nagrody architektoniczne. Rewitali-
zacja osiedla Wzgórze i termomoder-
nizacja budynków wielorodzinnych. 
Jest topmodelowo.

S jak STAR. Piłkarze czwartoligowe-
go Staru Starachowice mają za sobą 
znakomity rok na świętokrzyskich bo-
iskach. W  czerwcu zakończyli sezon 
rozgrywkowy na drugim miejscu prze-
grywając jedynie z  rezerwami Korony 
Kielce. Kilka miesięcy później zakoń-
czyli rundę jesienną nowego sezonu 
z imponującym bilansem 16  zwycięstw 
i  1 remisu. „Zielono-czarni” mogą 
pochwalić się najlepszym wynikiem 
w  całej Polsce. Podopieczni Tadeusza 
Krawca są na dobrej drodze do upra-
gnionego przez kibiców awans do trze-
ciej ligi. Trzymamy kciuki!

T jak Trofea, a  w  zasadzie nagrody. 
Każdego roku miejska gablota wypełnia 
się bowiem kolejnymi okazałymi tro-
feami, nagrodami i  wyróżnieniami od-
bieranymi przez Prezydenta Materka 
w różnych częściach kraju. W tym roku 
nie mogło być inaczej. Na szczególną 
uwagę zasługują dwie z nich. Wyjątko-
wa statuetka Złotego Lajka za najbar-
dziej angażującą komunikację w  Inter-
necie i  mediach społecznościowych 
to w  zasadzie nagroda dla wszystkich 
tworzących przestrzeń social media 
w  Starachowicach. Profil prezydencki 
jest bowiem miejscem dyskusji, aktyw-
ności, komentowania i  wskazywania 
potrzeb mieszkańców, a  także oceny 
działań. Druga nagroda godna szcze-
gólnego polecenia to ostatnie zwy-

N jak Norwegia. Fundusze norwe-
skie to kolejna szansa rozwoju na-
szego miasta. Do Starachowic trafiło 
ponad 15 milionów złotych z  Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 na realizację nowej ścieżki 
rozwoju. A  starachowicki „Kierunek 
Przyszłość” to oczywiście Eko-szko-
ła, ale również remont zabytkowego 
budynku Pałacyku i powstanie w tym 
miejscu przestrzeni kreatywnej dla 
młodych mieszkańców. Zresztą Pała-
cyk ma być miejscem przyjaznym dla 
wszystkich grup społecznych. 

O  jak Obwodnice. Północno-za-
chodnia obwodnica Starachowic, 
a  także obwodnica Wąchocka mają 
zapewnić szybkie połączenie miasta 
ze Skarżyskiem Kamienna. Program 
Mosty dla Regionów oraz 100 ob-
wodnic to idealne programy rządo-
we dla rozwijających się Starachowic. 
A  jeśli jeszcze dodamy zaplanowaną 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 
744 w  granicach miasta to już nie 
możemy się doczekać zmian infra-
strukturalnych. 

cięstwo Starachowic w  prestiżowym 
Rankingu Samorządowym „Rzeczpo-
spolitej”. Gród nad Kamienną okazał 
się najlepszy w kategorii gmin miejskich 
i  miejsko-wiejskich, a  wartościową na-
grodę wręczył Prezydentowi szef kapi-
tuły konkursowej profesor Jerzy Buzek.  

U  jak Ulice. Prezydent Materek na 
każdym kroku podkreśla, że chodniki 
i  ulice nie mają legitymacji partyjnej. Są 
dobrem wszystkich mieszkańców. Gdyby 
jednak po każdym remoncie i  moderni-
zacji należałoby wyrabiać konkretnej ulicy 
nową legitymację lub inny dokument to 
urzędnicy mieliby dużo nowych zadań. 
Wszak wystarczy wymienić: Konstytucji 3 
Maja, Kilińskiego, Parkową, Lutosławskie-
go, Wachmistrza Tarzana, Zacisze i mogli-
byśmy tak długo. Dla każdej z nich nale-
żałoby wyrobić dokument ze zmienioną 
fotografią. W kolejce po nowy dokument 
już ustawia się Śląska, Słoneczna, Mic-
kiewicza czy Duboisa. Jesteśmy gotowi 
na wydawanie nowych dokumentów.  

W  jak Wiadukt. Starachowiczanie do-
czekają się budowy drugiego wiaduktu 
w  naszym mieście. Władze powiatu sta-
rachowickiego otrzymały 100-milionowe 
wsparcie na budowę wiaduktu w  Sta-
rachowicach Dolnych. To bez wątpienia 
historyczne dofinansowanie dla nasze-
go samorządu. Najwyższe zewnętrzne 
wsparcie zapewni odciążenie tej części 
miasta. Koniec z korkami i czekaniem na 
otwarcie przejazdu kolejowego. Miasto 
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cję tego projektu. Potrzebujemy na 
to przedsięwzięcie około 20 mln zł. 
Degradacja kolejki postępuje bardzo 
szybko pomimo, że rokrocznie wy-
dajemy z  budżetu powiatu po kilka-
dziesiąt tysięcy złotych na bieżące 
naprawy. To już ostatni dzwonek, aby 
działać. Dlatego kończymy procedury 
związane z pozyskaniem całego pasa 
kolei na własność, myślę, że potrwa to 
najpóźniej do marca przyszłego roku. 
Trzeba uzupełnić 2,5 kilometra torów 
a  całość trasy to prawie 20 kilome-
trów. Konieczne jest też odbudowanie 
peronów. Wspólnie z  11 partnerami 
projektu, z którymi podpisana zosta-
ła deklaracja o współpracy, przygoto-
wujemy się do aplikowania o  środki 
do wojewódzkich konserwatorów 
zabytków, mazowieckiego i  święto-
krzyskiego oraz do marszałków tych 
województw. O  fundusze będziemy 
także zabiegać w ramach Rządowego 
Programu Odbudowy Zabytków oraz 
z budżetu Unii Europejskiej. Planuje-
my też wzdłuż kolejki wąskotorowej 
zrobić szlak rowerowy i konny. Jestem 
po wstępnych rozmowach z  przed-
stawicielami nadleśnictwa, którzy 
wyrazili zainteresowanie tym pro-
jektem. Biorąc pod uwagę potencjał 
Muzeum Przyrody i Techniki, Arbore-
tum w Marculach i zamku w Iłży oraz 
wielu pomniejszych atrakcji na trasie, 
moglibyśmy stworzyć bardzo dobry 
produkt turystyczny. 

Powiat podejmuje też wiele 
działań prospołecznych. 

Kiedy widzę, że można zrobić coś do-

Kończy się 2022 rok. Jaki to był 
czas dla powiatowego samorzą-
du?

Był to trudny rok. Kiedy obejmowa-
łem funkcję starosty, w Powiatowym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej odwoła-
ny dyrektor odchodził ze stanowiska. 
Zastępca z dnia na dzień złożył rezy-
gnację. Dużo wysiłku kosztowało nas 
zapewnienie tymczasowego zarządu 
tej placówki. Później była procedura 
konkursowa, w  której wyłoniona zo-
stała nowa dyrektor Milena Witczak. 
Osoba kreatywna i  z  doświadcze-
niem. Jestem przekonany, że szpital 
pod jej kierunkiem będzie się rozwijał. 
Ważnym posunięciem było rozwiąza-
nie problemów dotyczących budyn-
ku byłej siedziby Polsko - Amerykań-
skich Klinik Serca. Negocjacje, jakie 
prowadziłem z  PAKS-em zakończyły 
się sukcesem, a PZOZ wykupił budy-
nek od klinik. Mamy sprecyzowane 
plany związane z  jego zagospodaro-
waniem pod działalność medyczną, 
z pożytkiem dla mieszkańców.

Powiat stawia na poprawę bez-
pieczeństwa na drogach, widzi-
my to przy na przykład na przej-
ściach dla pieszych. 

Tak, zakończono modernizację 
przejść dla pieszych na drogach po-
wiatowych. Zostały przebudowa-
ne, oznaczone i  oświetlone, dzięki 
czemu mam nadzieję, korzystający 
z  nich piesi będą bardziej widoczni 
i  bezpieczniejsi. Kolejna inwestycja 
to remont drogi biegnącej od ronda 

brego dla ludzi, to działam. Istotnym 
problemem było uregulowanie kwestii 
transportu podopiecznych Powiato-
wego Środowiskowego Domu Samo-
pomocy. Jako powiat nie mamy obo-
wiązku organizowania dowozu, ten 
obowiązek spoczywa na rodzicach. 
Jednak na prośbę rodziców, często już 
osób starszych, udało nam się takie 
dowozy zorganizować. Kolejna ważna 
rzecz to uruchomienie kampanii mają-
cej na celu przeciwdziałanie samobój-
stwom. Co roku życie odbiera sobie 
dwukrotnie więcej osób niż ginie na 
drogach. A  o  tym niewiele się mówi. 
Dlatego zorganizowaliśmy na ten temat 
konferencję, teraz odbywają się warsz-
taty dla specjalistów, w przyszłym roku 
będziemy kontynuować te działania. 
Zabiegamy o  środki na uruchomienie 
asystenta osoby niepełnosprawnej. 
W Starachowicach to sprawnie funkcjo-
nuje, chcemy te sprawdzone praktyki 
przenieść na teren pozostałych gmin 
powiatu. Staramy się też o  fundusze 
na zorganizowanie całodobowej opieki 
wytchnieniowej. Nie ma w  Staracho-
wicach takiej usługi, a  jest ona bardzo 
potrzebna. Mamy wolne przestrzenie 
w Domu Pomocy w Kałkowie Godowe, 
które chcemy wykorzystać w tym celu. 
Planujemy przebudowę Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, aby 
usprawnić funkcjonowanie tej instytu-
cji oraz uruchomienie świetlicy środo-
wiskowej dla rodzin z pieczy zastępczej. 
Działamy w obszarze zdrowia psychicz-
nego. Poradnia terapii i  leczenia uza-
leżnień działająca w  PZOZ-ie zostanie 
przekształcona i rozszerzona do porad-
ni zdrowia psychicznego. Wzmocnimy 
poradnię psychologiczno – pedagogicz-
ną w zakresie diagnostyki spektrum au-
tyzmu. 

Reasumując, nowy rok zapowia-
da się pracowicie.

Tak, przede mną i  moimi współpra-
cownikami wiele wyzwań, ale dołoży-
my wszelkich starań, aby był to dobry 
czas dla mieszkańców naszego powia-
tu. 

Dziękuję za rozmowę

przy ul. Leśnej w  kierunku Lubieni. 
Droga zostanie wyremontowana, na 
odcinku od ronda do torów kolej-
ki wąskotorowej powstanie ścieżka 
rowerowa a  teren zostanie doświe-
tlony. Następna inwestycja to drugi 
etap przebudowy drogi w  miejsco-
wości Mirzec – Poddąbrowa oraz 
szereg innych działań inwestycyjnych 
prowadzonych na drogach powiatu, 
których wspólnym celem jest popra-
wa warunków ich eksploatacji oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa.

Przed samorządem powiato-
wym duże wyzwanie jakim jest 
budowa wiaduktu w  Staracho-
wicach Dolnych. 

Na realizację tego, największego 
w historii samorządu powiatu przed-
sięwzięcia inwestycyjnego, z  powo-
dzeniem aplikowaliśmy o  fundusze 
z  Rządowego Funduszu Polski Ład. 
W  tym celu zawarliśmy porozumie-
nie z  Specjalną Strefą Ekonomiczną 
Starachowice i  gminą Starachowice. 
Powiat, w  imieniu trzech podmiotów 
złożył stosowny wniosek aplikując 
o  kwotę 100 mln zł. Budowa wia-
duktu została poszerzona o budowę 
podziemnych zbiorników do retencji 
wód opadowych, wykonanie remontu 
odcinka ul. Radomskiej oraz budowę 
dużego parkingu na terenie SSE.

Widać zielone światło na drodze 
do rewitalizacji kolejki wąsko-
torowej?

Dajemy sobie cztery lata na realiza-

O wyzwaniach z jakimi mierzył się powiat w mijającym roku i o planach na ko-
lejne miesiące ze Starostą Powiatu Starachowickiego Piotrem Ambroszczy-
kiem, rozmawia Iwona Tamiołło. 

W JAK WYZWANIA NA 
NOWY ROK

fot: autorka
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do Polski w  związku z  trwającym konfliktem 
i zamieszkujących na terenie naszego powia-
tu. Chodzi o  zabezpieczenie ich najważniej-
szych potrzeb bytowych, opiekę psycholo-
giczną, prawną, pomoc w  znalezieniu pracy 
i dostosowanie się do polskich realiów.

Rozwój polityki społecznej

Nie byłoby to zapewne możliwe, a  przynaj-
mniej w tak dużym zakresie, gdyby nie rozwój 
polityki społecznej. Powiat z  inicjatywy sta-
rosty, wspólnie z  gminami Starachowice, 
Mirzec i  Pawłów, utworzył spółdzielnię so-
cjalną „Integracja”, na co pozyskał pieniądze 
z  EFS, zapewniając miejsca pracy osobom 
wykluczonym społecznie. Spółdzielnia ma 
się zajmować realizacją usług społecznych, 
w tym działaniami na rzecz integracji i wspar-
cia uchodźców z  Ukrainy, co faktycznie już 
robi, organizując m.in. kursy dla uczestników 
projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Sięga 
także po mikrogranty, wraz z  innymi organi-
zacjami, które w ostatnim czasie znacznie się 
ożywiły, co jest zasługą zwiększenia wysiłku 
powiatu w  obszarze polityki społecznej. Po 
raz pierwszy zaczęto też głośno mówić o pro-
blemie samobójstw, co było zasługą projektu 
realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Powoli dobiega końca 2022 rok. 
Nie był on łatwy, także dla 
samorządów. Powiat musiał 
się zmierzyć z  wieloma pro-
blemami, i  to na różnych 

płaszczyznach, począwszy od służby 
zdrowia przez inwestycje, zarządzanie 
kryzysowe, wsparcie uchodźców, po-
litykę społeczną, na finansach skoń-
czywszy. Wiele jednak zrobiono. 

Szpital wrócił na prostą 

Po przejściowych trudnościach, związanych 
z  wakatem na stanowisku dyrektora, zarząd 
nawiązał współpracę z  Jolantą Kręcką, która 
kierowała placówką do czasu wyłonienia 
nowej dyrektor – Mileny Witczak. W tym czasie 
szpital przeszedł dużą metamorfozę. Po blisko 
dwóch latach leczenia tylko COVID-u z powro-
tem stał się placówką ogólnodostępną i zaczął 
rozwijać działalność. Rozszerzono zakres Am-
bulatoryjnej Opieki Specjalistycznej o  Porad-
nię Logopedyczną dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych czy stomatologię w  znieczuleniu 
ogólnym, która ruszy już w grudniu. Wznowio-
no także działalność Poradni Nefrologicznej. 
Za chwilę lepsze warunki będą mieli pacjenci 
oddziału chirurgicznego oraz położniczo-gi-

Razem Bezpieczniej. Wiele dzieje się również 
w  zakresie pieczy zastępczej, która wymaga 
wsparcia, czy osób niepełnosprawnych, co 
widać po Powiatowym Środowiskowym Domu 
Samopomocy, który w ostatnim czasie mocno 
się uaktywnił.

Proobronnie

Powiat zacieśnił współpracę z  Wojskowym 
Centrum Rekrutacji w  Kielcach, 10 Święto-
krzyską Brygadą Obrony Terytorialnej czy 
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicz-
nych w  Kielcach, czego efektem były spo-
tkania mające na celu propagowanie wśród 
młodych idei obronności oraz motywowanie 
ich do odbycia zasadniczej służby wojskowej 
i  przynależności do wojsk terytorialnych czy 
Wojskowe Targi Pracy. W  planach mamy też 
uruchomienie szkolnego centrum strzelectwa 
dla szkół z naszego powiatu przy II LO w Sta-
rachowicach. Podjęte zostały również działa-
nia mającego na celu utworzenie jednostki 
wojskowej w  Starachowicach. Starosta Piotr 
Ambroszczyk wspólnie z  prezydentem Mar-
kiem Materkiem wystosował list intencyjny 
w tej sprawie do Ministra Obrony Narodowej.

Inwestycje

Mimo niełatwej sytuacji finansowej realizo-
waliśmy inwestycje. Powiatowy Zakład Aktyw-
ności Zawodowej w Stykowie może poszczy-
cić się dzisiaj nowym budynkiem. Niedawno 
dobiegła końca modernizacja jego obiektów. 
Inwestycje widać też w  szkołach. W  Zespole 
Szkół Zawodowych nr 3 w  Starachowicach 
zakończyły się prace związane z  remontem 
i termomodernizacją budynku dydaktycznego 
oraz łącznika prowadzącego na halę. Trwają 
przygotowania do termomodernizacji i  re-

montu wewnątrz hali sportowej oraz budowy 
boiska sportowego wraz z całą infrastrukturą 
przy II LO. Zasadnicza część środków pocho-
dzić będzie z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład.

Infrastruktura drogowa

Dzięki środkom z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg i  dobrej współpracy z  gminą 
Mirzec dokończyliśmy remont drogi powia-
towej w  Mircu Poddąbrowie. Wykonany tam 
został ponad 700-metrowy odcinek z  nową 
nawierzchnią, odwodnieniem, poboczami, 
wyniesionym przejściem dla pieszych i  pod-
jazdami. 
Zakończyliśmy również modernizację przejść 
dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Była to pierwsza tak duża in-
westycja tego rodzaju. Powiat przebudował 
ponad dwadzieścia „zebr”, z  czego czterna-
ście w samych Starachowicach. Zostały lepiej 
wyeksponowane i  doświetlone. Pojawiły się 
przy nich ostrzegawcze warstwy wibracyjne 
i barierki ochronne. A wszystko po to, by było 
bezpieczniej. 
Kolejne przejście zostało przebudowane przy 
ul. Piłsudskiego, z  pomocą środków z  pro-
gramu „Razem Bezpieczniej”. W ramach tego 
samego projektu przeprowadzona została też 
akcja znaczenia przejść dla pieszych. 
Ruszyły inwestycje za ponad 11 mln zł 
w ramach Polskiego Ładu na kilku odcinkach 
dróg powiatowych na terenie gmin: Staracho-
wice, Brody, Mirzec i Wąchock. Jest wśród nich 
długo wyczekiwana przebudowa jezdni na 
odcinku od skrzyżowania na Lipie do skrzy-
żowania na Lubienię. Przy okazji tej inwestycji 
wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy od 
ronda przy ul. Leśnej i ul. Kościelnej do skrzy-
żowania z  linią kolejki wąskotorowej, a  także 

odwodnienie od kolejki do skrzyżowania na 
Lipie.
W  gminie Wąchock wybudowany zostanie 
ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kamieniczki 
w Parszowie, a w gminie Mirzec przebudowa-
ny zostanie chodnik w Gadce.

Wiadukt

Największym jednak wyzwaniem było pozy-
skanie funduszy na budowę wiaduktu w Sta-
rachowicach Zachodnich. Jeszcze kilka mie-
sięcy temu Powiat dysponował kwotą 55 mln 
złotych. Okazała się ona jednak niewystarczal-
na do rozstrzygnięcia przetargu. Dlatego pod-
pisane zostało porozumienie z Gminą Stara-
chowice oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną 
„Starachowice”, by móc aplikować o  środki 
z  Polskiego Ładu przeznaczone dla stref, 
co zakończyło się powodzeniem. Pieniądze 
pozwolą na budowę wiaduktu, ale również 
podziemnych zbiorników retencyjnych, które 
pozwolą rozwiązać problem wód opadowych, 
jak i budowę parkingu przy wjeździe na teren 
SSE. Już wkrótce zmieni się bardzo układ ko-
munikacyjny w  dolnej części Starachowic. 
Znikną korki i  będziemy mogli płynnie prze-
mieszczać się z jednej strony miasta na drugą. 
Zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy zy-
skają komfort podróżowania. Na wiadukcie 
powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, by ro-
werzyści i piesi mieli zapewnioną bezkolizyjną 
przeprawę nad torami. 
– Aktualnie czekamy na promesę. Mamy przy-
gotowane już całe postępowanie, w  każdej 
chwili możemy ogłaszać przetarg. Mamy na-
dzieję, że mimo galopującej inflacji uda się 
nam go rozstrzygnąć. Jeśli wszystko poszłoby 
zgodnie z planem, pod koniec 2024 roku po-
winniśmy móc już pojechać nowym wiaduk-
tem – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.

nekologicznego, gdzie aktualnie trwa remont. 
Co ważne, udało się także rozwiązać problem 
z  Polsko-Amerykańskimi Klinikami Serca. 
Zarząd Powiatu zainicjował działania w spra-
wie wykupu budynku. I choć rozmowy nie były 
łatwe, zakończyły się sukcesem. Z punktu wi-
dzenia powiatu jest to o tyle ważne, że w razie 
powrotu pandemii będziemy mogli zapobiec 
planom przekształcenia szpitala w  placów-
kę leczącą pacjentów wyłącznie z  COVID-19. 
Szpital natomiast zyskał nową powierzchnię 
pod dalszy rozwój.

Wojna w Ukrainie i pomoc uchodźcom

Wprawdzie skończył się kryzys związany 
z  COVID-19, ale pojawił się nowy, związany 
z  wojną w  Ukrainie. Powiat musiał się zmie-
rzyć z nowym wyzwaniem, jakim była pomoc 
uchodźcom. Na takie właśnie potrzeby za-
adaptował budynek dawnego oddziału za-
kaźnego, gdzie utworzono punkt pobytu 
uchodźców. Wspierali nas w  tym zarówno 
mieszkańcy, jak i organizacje społeczne. Zor-
ganizowaliśmy również pomoc długofalową. 
W ramach pozyskanych funduszy z Regional-
nego Programu Operacyjnego uruchomiliśmy 
Centrum Pomocy Uchodźcom, które świadczy 
usługi na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych 

TO BYŁ PRACOWITY ROK
Odcovidowienie szpitala, zakup budynku po PAKSie, pomoc uchodźcom, rozwój 
polityki społecznej czy zwiększanie obronności – takim obszarom podporząd-
kowane były w tym roku działania starosty Piotra Ambroszczyka i Zarządu Po-
wiatu. Największym jednak wzywaniem było pozyskanie 100 mln zł na budowę 
wiaduktu w Starachowicach
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W  przedświątecznym 
okresie grudniowym 
w  powietrzu unosi się 
oczekiwanie na ciepło 
rodzinnych spotkań. 

W  tym czasie jeszcze wyraźniejsze 
stają się potrzeby osób samotnych. 
Jest jednak duża grupa wolontariuszy, 
którzy chcą odpowiedzieć na te potrze-
by, organizując Wigilię dla osób samot-
nych.

Dla osób samotnych

Rok temu do tej inicjatywy dołączyły Staracho-
wice. – Przyłączyliśmy się do organizacji Wigilii 
dla osób samotnych w  wyjątkowym okresie 
pandemii – mówi Max Ciszek z  Fundacji Wi-
dzialna Ręka – Wtedy wydarzenie przyjęło 
formułę mobilną, to znaczy, że wolontariusze 
dojeżdżali do domów osób samotnych. Za-
interesowanie taką formą pomocy przerosło 
nasze oczekiwania, wyszło nam duże przed-
sięwzięcie na około 400 paczek, a  wszystko 
to musieliśmy rozwieźć w ciągu jednego dnia. 
Przy okazji wolontariusze mogli porozmawiać 
z  osobami potrzebującymi i  w  ten sposób 
udało się im bliżej poznać i  kontynuować 
pomoc, na przykład zgłaszając konkretne po-
trzeby do Centrum Usług Społecznych.

Przy wigilijnym stole

W  tym roku wolontariusze Widzialnej Ręki 
szykują się do zorganizowania wigilijnego spo-
tkania w  bardziej tradycyjnym, stacjonarnym 
wydaniu. To wspólne działanie razem z Urzę-
dem Miasta i miejskimi podmiotami, Centrum 
Usług Społecznych i Armią Zbawienia, ale do 
wsparcia zachęcane są także inne organizacje 
oraz prywatne firmy.
– Spodziewamy się około 200-400 uczest-
ników Wigilii, osób w  kryzysie bezdomności, 
osób samotnych czy takich, które z  powodu 

Żeby działania pomoco-
we niosły za sobą realną 
zmianę, w centrum zaintere-
sowania musi stać człowiek. 
Taką misję, ponad podziała-

mi środowiskowymi, samorządowymi 
i  lokalizacyjnymi, podjęła Powiatowa 
Spółdzielnia Socjalna „Integracja”.

Jaka idea stoi za powstaniem spółdzielni? 
– W  powiecie starachowickim brakowało 
podmiotu reintegracyjnego – odpo-
wiada starosta starachowicki Piotr 
Ambroszczyk – Powołanie go do życia 
stanowi szansę na pomoc dla osób 
wykluczonych społecznie oraz wspar-
cie dla powiatu w realizowaniu zadań, 
których ze względu na ograniczenia 
prawne nie mogą realizować inne in-
stytucje.
To wyjątkowa inicjatywa łącząca trzy 
gminy: Starachowice, Mirzec i Pawłów 
oraz dwa szczeble samorządowe: 
gminny i  powiatowy. Słowo „integra-
cja” w  nazwie nie jest więc przypad-
kowe. – Naszym priorytetem jest 
włączenie do życia społecznego osób 
wykluczonych i integrowanie różnych 
środowisk – wyjaśnia Piotr Głowacz, 
dyrektor do spraw rozwoju spółdziel-
ni – Nasze inicjatywy są z  założenia 
międzykulturowe, międzypokolenio-
we. Są szansą na powrót do życia spo-
łecznego, z  czego ostatecznie korzysta cała 
społeczność.

Odpowiedź na realne potrzeby

Powołanie „Integracji” przypadło akurat na 
pierwsze miesiące wojny w  Ukrainie. Na tę 
sytuację zareagowali założyciele spółdzielni, 
odpowiadając na potrzeby osób, które chcia-
ły rozpocząć życie w nowym dla siebie miej-

wojny nie mogą spędzić świąt z  rodziną – 
wyjaśnia Max Ciszek – Wszystkich ugościmy 
w budynku byłego Gimnazjum nr 3 przy ulicy 
Leśnej. Zaprosimy także księdza, pastora 
i  popa. Park Kultury przygotuje program ar-
tystyczny. Dzięki współpracy z  miastem zo-
staną uruchomione dwie specjalne linie au-
tobusowe, dowożące gości z osiedla Południe 
i ulicy Bema. Dodatkowo, wolontariusze roz-
wiozą paczki do tych potrzebujących, którzy 
np. z  powodu choroby nie mogą opuszczać 
domu.
Tak duże przedsięwzięcie wymaga spore-
go nakładu pracy, ale chętnych do pomocy 
nie brakuje. Do Widzialnej Ręki zgłaszają się 
wolontariusze nie tylko ze Starachowic, lecz 
także ze Skarżyska, Ostrowca czy Opatowa, 
zainteresowani wsparciem takiej inicjatywy. 
Do akcji włączają się również szkoły i świetlice, 
w  których dzieci przygotowują ozdoby świą-
teczne specjalnie na tę okazję.

Pokój w czasie wojny

Fundacja Widzialna Ręka, która organizu-
je pomoc dla Ukrainy od pierwszych dni 
wojny, planuje także przygotowanie wyjąt-
kowego spotkania wigilijnego 6 stycznia we 
Lwowie – Rozmawiałem już na ten temat 
z merem Lwowa podczas jednego z wyjazdów 
z  pomocą humanitarną dla Ukrainy – mówi 
Max Ciszek – W  zależności od aktualnych 
warunków i  ograniczeń związanych ze zu-
życiem prądu czy organizowaniem spotkań 
masowych, możemy przygotować Wigilię dla 
uchodźców przebywających w polskim obozie 
oraz dla mieszkańców Lwowa, czyli kilkuset 
lub kilku tysięcy osób.
Spotkanie będzie okazją do integracji przy 
tradycyjnej polskiej kuchni oraz kolędach. Nie 
zabraknie obozowego symbolu współpracy 
i  pomocy, czyli wielkiego kotła do gotowa-
nia ciepłych posiłków dla dużej grupy ludzi. 
Symbol idealny na świąteczny czas.

scu. – Przed założeniem spółdzielni zarzą-
dzałam organizacją ośrodka dla uchodźców 
z  Ukrainy na terenie dawnego oddziału za-
kaźnego – mówi Małgorzata Florczyk, prezes 
Spółdzielni Socjalnej „Integracja” – Potem 
mogłam kontynuować tę pracę już z  ramie-
nia spółdzielni. 
W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukra-
iny” Powiat Starachowicki uruchomił Cen-
trum Pomocy Uchodźcom (CPU), które działa 
w  Starostwie Powiatowym w  Starachowi-

cach. Tutaj Spółdzielnia na zlecenie powiatu 
organizuje kursy języka polskiego, umożliwia 
zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych 
(m.in. fryzjerskich, kosmetycznych, operato-
ra maszyn CNC czy obsługi komputera) oraz 
skorzystanie z  pomocy tłumacza przysię-
głego i  psychologa. Dodatkowo obywatele 
Ukrainy, którzy są beneficjentami projektu, 
zostali zaproszeni na spotkania integracyjne, 
np. wycieczkę po powiecie starachowickim 

O organizacji wigilijnego spotkania dla osób samotnych z Maxem Ciszkiem, 
koordynatorem Fundacji Widzialna Ręka, rozmawia Magdalena Pawłowska

O Powiatowej Spółdzielni Socjalnej „Integracja”, która wspiera osoby wykluczo-
ne społecznie, pisze Magdalena Pawłowska

W JAK WIGILIA DLA 
SAMOTNYCH

I JAK INTEGRACJA

Infolinia do zapisów na Wigilię dla 
osób samotnych:

570 918 724
czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 
8-15

i spektakl „Bajka na szlaku”.
Powiat Starachowicki jest jednym z  partne-
rów projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, 
realizowanego przez Województwo Święto-
krzyskie, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w  Kielcach w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włącze-
nie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 

9.1 – Aktywna integracja zwiększa-
jąca szanse na zatrudnienie.

Różnorodność potrzeb

Wykluczenie społeczne może doty-
kać osoby długotrwale bezrobotne, 
osoby z  niepełnosprawnościami 
czy seniorów. Spółdzielnia działa 
także dla nich. Dobrym przykładem 
jest zorganizowanie transportu 
dla Powiatowego Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. Udało się 
uruchomić bezpłatne dowozy dla 
podopiecznych, o co od dawna sta-
rali się ich rodzice.
Jakie jeszcze działania planuje „In-
tegracja”? – Pomoc dla pieczy za-
stępczych, mieszkania chronione, 
wsparcie pracowników socjalnych, 
radców prawnych, pedagogów, 
psychologów czy złotej rączki – 

wylicza Michał Gutowski, dyrektor Wydziału 
Edukacji Starostwa Powiatowego w  Stara-
chowicach – Poza tym, dzięki funduszom 
pozyskanym ze środków łączonych Kielec-
ko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej oraz powiatu starachowic-
kiego będziemy promowali temat ekonomii 
społecznej, czyli aktywności mieszkańców, 
która służy integracji zawodowej i  społecz-
nej.

fo
t. 

W
id

zi
al

na
 R

ęk
a

     Od lewej dyrektor Piotr Głowacz, prezes Małgorzata Florczyk, starosta Piotr Ambroszczyk oraz  
     dyrektor Michał Gutowski  fot. Iwona Tamiołło
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DOŁĄCZ DO 
SZLACHETNEJ EKIPY

Potrzebujący to w większości osoby starsze, samotne, borykające się z niepeł-
nosprawnością lub dotknięte nagłym zdarzeniem losowym czy ciężką chorobą. 
Darczyńcą może zostać każdy. Jak to zrobić? Pisze Ewelina Choinka-Jasztal, 
wolontariuszka i koordynator regionalny Szlachetnej Paczki 
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Szlachetna Paczka działa od 
2001 roku. Jest to ogólno-
polski projekt społeczny 
organizowany przez Stowa-
rzyszenie Wiosna, którego 

główny cel to materialna i mentalna 
pomoc rodzinom i  osobom znajdują-
cym się w  trudnej sytuacji. W  Stara-
chowicach w Szlachetnej Paczce obec-
nie działa 28 wolontariuszy.
 
Szlachetna Paczka jest oparta na pracy 
z darczyńcami i wolontariuszami, którzy po-
magają rodzinom w po-
trzebie. 12 listopada 
Szlachetna Paczka udo-
stępniła internetową 
bazę rodzin, które cze-
kają na pomoc w  tym 
roku. Od tego dnia, 
przez kolejne cztery 
tygodnie, każdy może 
wejść na stronę www.
szlachetnapaczka.pl , 
wybrać rodzinę i wspól-
nie z bliskimi, przyjaciół-
mi, współpracownikami 
czy kolegami ze szkoły 
przygotować paczkę ze 
wsparciem skrojonym 
na miarę potrzeb. Jesz-
cze Państwo zdążą.

Historie, które poruszają 

Zadaniem wolontariuszy jest znalezienie 
rodzin w  potrzebie, odwiedzenie ich oraz 
opisanie historii, która ukazuje się na stro-
nie Szlachetnej Paczki. Dotychczas odwie-
dziliśmy 63 rodziny, do projektu zakwalifiko-
wało się 48, a 38 z nich już znalazło swoich 

darczyńców. Zdarza się, że rodzina zostaje 
zgłoszona w ostatnim momencie, te osoby 
także odwiedzamy, aby nikt nie został bez 
pomocy. 
Praca z rodzinami nie kończy się wraz z fi-
nałem i znalezieniem darczyńcy. Pozostaje-
my z nimi w kontakcie przez cały rok, służąc 
radą i pomocą. 
Grupa wolontariuszy jest bardzo zróżni-
cowana, tworzą ją osoby w  różnym wieku, 
także uczniowie szkół średnich. Często spo-
tykamy się i  wspieramy wzajemnie. W  naj-
bliższym czasie będziemy robić ozdoby 

świąteczne w ramach podziękowań dla na-
szych darczyńców. Pomimo że bardzo róż-
nimy się między sobą, łączy nas wspólny cel 
– chęć niesienia pomocy. 

Potrzeby są różne

Potrzeby zgłaszane przez rodziny objęte 
pomocą to głównie żywność i środki czysto-

ści, ale również odzież, obuwie lub braku-
jące sprzęty gospodarstwa domowego. Są 
również różnego rodzaju kursy bądź reha-
bilitacja – często konieczna do poprawy sy-
tuacji życiowej. Wśród podopiecznych szla-
chetnej paczki większość stanowią osoby 
starsze, samotne, osoby z  niepełnospraw-
nością lub dotknięte nagłym zdarzeniem 
losowym czy ciężką chorobą. Pomagamy 
również osobom młodym, zaczynającym 
dorosłe życie, które nie mogą liczyć na 
pomoc ze strony rodziny. 
Tegoroczny finał Akcji Szlachetna Paczka 

przypada od 9 do 11 
grudnia. To właśnie 
wtedy darczyńcy do-
starczą paczki dla po-
trzebujących do Ma-
gazynu, który od lat 
mieści się w  Hotelu 
Senator. 
Zachęcam do wzięcia 
udziału w  projekcie 
jako darczyńca lub wo-
lontariusz. Od wielu lat 
tworzymy z  darczyń-
cami jedną wielką spo-
łeczność, której przy-
świeca jeden cel – chęć 
niesienia pomocy. 
Wśród naszych dar-
czyńców znajdziemy 

lokalne firmy i instytucje, ale również osoby 
prywatne, które wraz z rodziną albo grupą 
przyjaciół organizują pomoc dla potrzebu-
jących.
Paczka wciąga, a dowodem na to jest fakt, 
że z roku na rok przybywa nam osób, które 
niosą pomoc podczas kolejnych edycji. I jak 
mówią, dawanie jest zdecydowanie lepsze 
niż otrzymywanie.

 fot.Szlachetna Paczka archiwum prywatne

grafiki: Park Kultury
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DO PRZODU DLA PATRYKA

P atryka pewnie zna każdy. 
Młody, wysportowany 
starachowiczanin pre-
zentował niesamowite 
umiejętności akrobatycz-

ne przed publicznością programu 
TVN „Mam talent”. 

W finale, do którego dostał się, otrzy-
mując złoty przycisk od Agustina Egur-
roli, zdobył trzecie miejsce. Niestety, 
dobrą passę młodego mężczyzny prze-
rwał wypadek samochodowy, w wyniku 
którego w  stanie krytycznym trafił do 
jednego z warszawskich szpitali. 
Po wybudzeniu ze śpiączki chłopak 
i jego rodzina rozpoczęli trudną i długą 
walkę o  powrót do zdrowia. Obecnie 
w życiu Patryka i jego najbliższych czas 
odmierzany jest kolejnymi turnusami 

rehabilitacyjnymi, badaniami i  wizyta-
mi lekarskimi. Cieszy każdy, stawiany 
z trudem, krok, ręka uniesiona do góry, 
wyżej niż wczoraj. Determinacji im nie 
brak. Postępy Patryka na drodze po 
zdrowie można śledzić w mediach spo-
łecznościowych, na profilu FB Patryk 
Niekłań „Idziemy do przodu”. 
W  tej drodze Patryka i  jego rodzinę 
wspiera mnóstwo ludzi o wielkich ser-
cach. Co roku organizowane są wyda-
rzenia dla Patryka Niekłania, z których 
dochód przekazywany jest na leczenie 
i  rehabilitację mężczyzny. Podobnie 
jest i w  tym roku. Trwają przygotowa-
nia do Noworocznego Balu Charyta-
tywnego. Dochód z  imprezy zostanie 
przeznaczony na leczenie naszego 
bohatera. Bal odbędzie 7 stycznia 
w  Hotelu Senator, zapisy prowadzone 

są pod nr tel.: 500 808 655. 
– Przed nami jeszcze bardzo długa 
droga. Jak długa? Tego nie są w stanie 
określić sami lekarze – mówi Mirosław 
Niekłań, tata Patryka. – Każdy dzień to 
ciężka praca i  walka o  lepsze, zdrow-
sze jutro. Stan naszego syna pomału 
się poprawia. Patryk jest niesamowi-
cie dzielny, każdego dnia wiele godzin 
spędza na ćwiczeniach lub zabiegach. 
Tak intensywna i  kosztowna rehabi-
litacja nie byłaby możliwa, gdyby nie 
wsparcie, jakie od Państwa otrzymuje-
my. Dziękuję w  imieniu Patryka i  całej 
naszej rodziny. Wierzę, że kiedyś mój 
syn sam podziękuje Wam za wielkie 
serca i okazaną pomoc.

Trwa walka o powrót do zdrowia i sprawności Patryka Niekłania. Po raz szósty 
w mieście odbędzie się akcja charytatywna, z której dochód zostanie przekaza-
ny na leczenie i rehabilitację młodego starachowiczanina. O szczegółach pisze 
Iwona Tamiołło
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MOC POMOCY

Początek roku od dawna ko-
jarzy mi się z finałami Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Choć muszę nieco 
ze wstydem przyznać, że 

oprócz wrzucania do puszek finan-
sowych datków nigdy nie zaangażo-
wałem się w Orkiestrę jako wolon-
tariusz. 

Ale zawsze z wielkim podziwem patrzyłem 
na tych, którzy w śniegu i mrozie zbiera-
ją pieniądze w  szczytnym celu. Warto 
dodać, że gdy akcja ruszała, nie było żad-
nych zbiórek internetowych. Liczyło się 
tylko to, co wrzuciło się do puszki. Potem, 
gdy pracowałem już w  Telewizji Polskiej, 
która była współorganizatorem Orkie-
stry, także nigdy nie miałem przyjemności 
związać się z  tą wspaniałą inicjatywą. Bo 
WOŚP był w  „Dwójce”, a  ja pracowałem 
przede wszystkim w „Jedynce”. Kilka razy 
odwiedziłem oczywiście studio Orkiestry 
podczas styczniowych finałów, by poczuć 
tę niezwykłą atmosferę.

„Przystań dla ofiar przemocy”

Pisząc do „Słowa Ludu”, także zwraca-
łem uwagę na tych, którzy niosą pomoc 
innym. Choćby w  sierpniu 1996 roku 
w tekście „Przystań dla ofiar przemocy” 
informowałem, że być może już w przy-
szłym roku powstanie w naszym mieście 
hostel dla ofiar przemocy w  rodzinie. 
A  tzw. rodzin dysfunkcyjnych wówczas 
w Starachowicach nie brakowało. 
– Stąd potrzeba profesjonalnej pomocy 
tym kobietom, które sądzą, iż pijący 
i  bijący mąż jest kimś normalnym i  nie 
ma sposobów na przeciwstawienie się 
mu… – mówiła mi wtedy Halina Galas, 
prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzi-
nie Dysfunkcyjnej „Przystań”. – Zdajemy 
sobie sprawę, że problemy rodziny są 
wciąż tematem tabu, problemem czte-
rech ścian, o którym kobiety, zwłaszcza 
te wykształcone, bite przez mężów dy-
rektorów, wstydzą się mówić – dodawa-
ła pani prezes.
Hostel miał funkcjonować całą dobę. 
Na miejscu miał być terapeuta, psycho-
log, socjolog, a  także lekarz i  prawnik. 
Czy ów hostel powstał, czy też nie? Nie 
wiem, jednak z całą pewnością problem 
rodzinnych tragedii, które dzieją się 
w czterech ścianach nie został do końca 
rozwiązany, nie tylko w Starachowicach.

„Tacy sami”

W  sierpniu 1996 roku odwiedziłem 
z  ekipą telewizyjnego programu „Tacy 
sami”, w którym wówczas pracowałem, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w  Sta-
rachowicach. Zrealizowany reportaż 
można było zobaczyć w  drugim pro-
gramie TVP. Warsztaty, które powstały 
w 1994 roku i działały przy Przedsiębior-
stwie Komunikacji Samochodowej, ofe-
rowały wsparcie dla 30 osób w wieku od 

Pomagać można na wiele sposobów, udzielając schronienia, opieki, wsparcia 
emocjonalnego czy finansowego. Ważne, żeby tę pomoc nieść, bo potrzebują-
cych jest wielu i tak od lat. Pisze o tym Grzegorz Sajór

16 do 42 lat mających I grupę inwalidzką, 
co oznaczało niemożność podjęcia ja-
kiejkolwiek pracy. W czasie codziennych 
zajęć podopieczni warsztatów mieli za-
jęcia w sześciu pracowniach: przyrodni-
czej, stolarskiej, tkackiej, gospodarstwa 
domowego, muzycznej i  rehabilitacyj-
nej. Wprowadzono także zajęcia relak-
sacyjne przy muzyce. 
– Nam chodzi przede wszystkim o to, by 
nasi podopieczni zaakceptowali siebie. 
By uwierzyli, że nie są gorsi i mogą przy-
gotować coś, co zachwyci wszystkich, 
także ich pełnosprawnych rówieśników – 
mówiła mi przed laty Wiesława Zakłada, 
dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
I  choć od tamtych czasów minęło już 
blisko 30 lat, to jeśli chodzi o  poma-
ganie, nic się nie zmieniło. Wciąż są ci, 
którzy pomocy potrzebują. I  wciąż są 
tacy, którzy to wparcie oferują. 

GDZIE PO POMOC?

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie 
Dysfunkcyjnej „Przystań”
al. Armii Krajowej 28, Galeria Handlowa 
Skałka, I piętro, tel. (41) 274 09 97
Centrum Usług Społecznych 
Majówka 21A, tel. (41) 274 71 92
Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna
ul. Radomska 72, tel. (41) 274 73 85
Punkt Psychoedukacyjny i  Konsul-
tacyjny dla Rodzin Dysfunkcyjnych
ul. Prądzyńskiego 2 (budynek naprzeciw 
Szkoły Podstawowej Nr 13), tel. (41) 274 
80 56
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie
ul. Radomska 70 (budynek PZOZ, I piętro), 
tel. (41) 274 88 06
Stowarzyszenie Nauczycieli 
„Zdrowa Szkoła”
ul. Harcerska 4, tel. (41) 274 80 56
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Można także pomóc, prze-
kazując 1% podatku: w  for-
mularzu PIT wpisz numer KRS 

0000338389. W  rubryce „Informacje 
uzupełniające – cel szczegółowy 1%” 
podaj: 12134 Niekłań Patryk. Pamiętaj 
o zaznaczeniu pola „Wyrażam zgodę”. 
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Pamiątkowa pokrywa studni kanalizacyjnej wykonana jest ze starych wodomierzy - mówi prezes Jerzy Miśkiewicz

wyjątkowego jubileuszu przed wejściem 
do siedziby przedsiębiorstwa umieszczo-
na zostanie pamiątkowa pokrywa studni 
kanalizacyjnej, dedykowana wszystkim 
pracownikom w 100 rocznicę utworzenia 
starachowickich wodociągów. Pokrywa 
wykonana jest ze spiżu, którego skład 
przez dwa lata pracownicy spółki groma-
dzili poprzez złomowanie wodomierzy. 
Wykonawstwem zajął się Zakład Odlewni-
czy Metal – Kolor ze Starachowic według 
projektu starachowickich artystów Leszka 
Drożdża i Sylwestra Kiełka. 

Czas wspomnień i podziękowań

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 
października 2022 roku określa dostęp 
do wody prawem każdego człowieka. 
Abyśmy mogli w  pełni korzystać z  przy-
sługującego nam prawa, pracuje nad tym 
sztab ludzi.
– Wyznacznikiem cywilizacji jest wskaźnik 
zużycia wody. Dziś jest to 140-150 litrów 
przypadających na jednego mieszkańca 
na dobę. Wszystkie urządzenia piorące, 
myjące i chłodzące opierają się na wodzie. 
Dla wielu z  nas to kwestia przekręcenia 
kurka od kranu. Jednak musimy pamiętać 
o  tych wszystkich pracownikach, którzy 
stoją po drugiej stronie kranu i  pracują 
nad tym, abyśmy tę wodę mieli o odpo-
wiednich parametrach czystości, jakości 
i  w  odpowiedniej ilości. W  Starachowi-
cach, jeśli chodzi o  jakość wody, mamy 
się czym szczycić. Jubileusz, to czas 
wspomnień i okazja do podziękowań za 
trud i ciężką pracę. Dziękujemy obecnym 
pracownikom, ale także tym wszystkim, 
którzy na przestrzeni lat byli zaangażo-
wani w  funkcjonowanie starachowickich 
wodociągów oraz dbali i  pilnowali, aby 
mieszkańcom nie zabrakło wody. 

Pierwsza wzmianka o  zada-
niu wodociągowo-kanali-
zacyjnym, realizowanym 
w  Starachowicach, sięga 
1923 roku. Jak informuje 

Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. Jerzy 
Miśkiewicz, w strukturze zakładów 
metalowych funkcjonowała bryga-
da, która zajmowała się instalacja-
mi wodociągowo-kanalizacyjnymi, 
byli oni także budowniczymi pierw-
szych kilkuset metrów kanału sani-
tarnego na osiedlu Widok.

– Miejscem odprowadzania częściowo 
oczyszczonych ścieków była rzeka Ka-
mienna. Wtedy też pojawiła się informacja 
o tym, że w Starachowicach wybudowano 
nowoczesną sieć wodociągowo-kanaliza-
cyjną – informuje prezes Jerzy Miśkiewicz. 
– 1923 rok datuje się jako początek ist-
nienia wodociągów i kanalizacji w naszym 
mieście.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Starachowicach, jak wynika 
z materiałów archiwalnych spółki, zosta-
ło powołane w  1950 roku na bazie wo-

dociągów komunalnych i przemysłowych 
funkcjonujących przy Starachowickich 
Zakładach Górniczych. 
Przedsiębiorstwo przejęło do obsługi 
urządzenia i  instalacje wodociągowo-
-kanalizacyjne eksploatowane wcześniej 
przez miejscowy przemysł metalurgiczny 
w  ramach Centralnego Okręgu Przemy-
słowego. 
Obecnie spółka obsługuje 757 km sieci 
wodociągowej i 532 km sieci kanalizacyj-
nej. Zabezpiecza podstawowe potrzeby 
społeczne w zakresie dostaw wody i od-
bieraniu ścieków dla Mieszkańców Aglo-
meracji Starachowice. 

Setny jubileusz

Starachowickie wodociągi rozpoczęły 
przygotowania do uroczystych obcho-
dów jubileuszu 100-lecia działalności. 
Uroczystość planowana jest na wrzesień 
przyszłego roku.
– Jubileusz 100-lecia wpisuje się w obcho-
dy 400-lecia wydania przywileju lokacyj-
nego dla Wierzbnika – mówi prezes Miś-
kiewicz – Na okoliczność obchodów tego 

STO LAT STARACHOWICKICH 
WODOCIĄGÓW 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach 
przygotowuje się do obchodów wyjątkowego jubileuszu 100-lecia, o czym pisze 
Iwona Tamiołło

artykuł sponsorowanyartykuł sponsorowany

EKOLOGIA I ENERGIA

Starachowice są pierwszym 
wśród średnich miast, które 
rozpoczęło budowę instalacji 
termicznego przetwarzania 
paliwa alternatywnego z segre-
gowanych odpadów komunal-
nych. Dlaczego ta inwestycja 
jest potrzebna miastu? 

W  Starachowicach stajemy się pio-
nierami w  stosowaniu innowacyj-
nych rozwiązań. O tym, że wytwarza-
ne z  odpadów paliwa to inwestycja 
w przyszłość, mówiono od lat, jednak 
szeroką dyskusję wywołał dopiero 
kryzys energetyczny, z  którym ak-
tualnie borykają się kraje europej-
skie, w  tym także Polska. Ponadto, 
do 2035 roku kraje Unii Europejskiej 
będą musiały osiągnąć 65-procen-
towy poziom recyklingu odpadów. 
Tylko 10 proc. wytworzonych odpa-
dów będzie mogło być składowanych. 
Jedyną szansą na zagospodarowanie 
pozostałych 25 proc. jest zwiększe-
nie liczby instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych. 
Instalacja budowana w  Starachowi-
cach będzie przetwarzała wyłącznie 
część odpadów komunalnych stano-
wiącą frakcję energetyczną (resztko-
wą) – czyli pozostałość po procesie 
sortowania, na przykład stare buty 
czy fragmenty mebli. Te odpady mają 
znaczą wartość kaloryczną, dlatego 
ich składowanie jest prawnie zabro-
nione. 
Pozwoli to zmniejszyć lub uniknąć 
wzrostu kosztów związanych z opła-
tami za odpady komunalne, jakie 
ponoszą mieszkańcy. Wielkość IOE 
została tak dobrana, aby zagospoda-
rować lokalnie dostępne odpady ko-
munalne oraz zaspokoić całoroczne 

zapotrzebowanie na ciepło i  na po-
trzeby centralnej ciepłej wody z sieci 
ciepłowniczej w Starachowicach. 

Jakie korzyści z  budowy insta-
lacji będą mieć Starachowicza-
nie? 

Korzyści jest wiele, są to: zahamowa-
nie wzrostu cen ciepła, ograniczenie 
wzrostu kosztów energii elektrycz-
nej poprzez jej własną produkcję 
w  IOE, tańsze przyłączenie nowych 
odbiorców ciepła, ograniczenie pro-
blemu składowania odpadów, uzy-
skanie dodatkowych przychodów 
za odbiór odpadów i  ze sprzedaży 
energii elektrycznej oraz zmniejsze-
nie emisji zanieczyszczeń z  kotłów 
węglowych.

Starachowicka spółka ciepłow-
nicza podawana jest w  kraju 
za przykład. Zakład, pomimo 
kryzysu, rozwija się i  inwestu-
je, wytwarzając ciepło będące 
jednym z najtańszych w kraju.

Przyjęta przez nas strategia rozwoju 
spółki ciepłowniczej umożliwia pro-
dukcję energii z  gazu, oleju, węgla 
oraz w  przyszłości z  RDF-u*, gwa-
rantując bezpieczeństwo energe-
tyczne mieszkańcom i  utrzymanie 
cen na stabilnym poziomie. Podczas 
gdy spółki ciepłownicze w  kraju, 
szukając oszczędności, dopiero 
rozpoczynają inwestycje mające 
na celu dostosowanie swoich in-
stalacji do nowych, unijnych norm 
w  zakresie emisji spalin, my w  tym 
roku zakończyliśmy taką inwestycję. 
Modernizacja Ciepłowni C01 przy 
ul. Kościelnej 100 skutkuje częścio-

Starachowicki Zakład Energii Cieplnej rozpoczął budowę nowoczesnej 
Instalacji Odzysku Energii. O inwestycji i przyszłości starachowickiego 
ciepłownictwa z Marcinem Pocheciem, Prezesem ZEC-u, rozmawia 
Iwona Tamiołło

wym odejściem od produkcji ciepła 
z  węgla i  zastąpieniem go źródłami 
niskoemisyjnymi. Dodam, że koszty 
związane z  nabywaniem uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla tylko za 
rok 2021 wyniosły ponad 5 mln zł, 
natomiast koszt zakończonej inwe-
stycji to 4 mln zł. Dzięki niej spółka 
wyszła z  obowiązku zakupu upraw-
nień do emisji dwutlenku węgla.

W  mijającym roku wystąpiły 
problemy z  dostawami węgla. 
Dotknęły one nie tylko pry-
watne osoby, lecz także spółki 
ciepłownicze na terenie kraju. 
Zakład Energetyki Cieplnej nie 
miał tego problemu? 

Starachowiczanie nie musieli i  nie 
muszą martwić się o ciepłe grzejniki 
zimą. Widząc zagrożenia wynikające 
ze wzrostu cen węgla i uprawnień do 
emisji CO2, już w  2015 roku spółka 
podjęła szereg działań, przygoto-
wując ciepłownie do transformacji 
energetycznej. Gwarancję dostaw 
miału węglowego dla Zakładu Ener-
getyki Cieplnej w Starachowicach za-
pewnia nam umowa zawarta przez 
spółkę z  Polską Grupą Górniczą 
S.A. Obecnie mamy zabezpieczo-
ne zapasy węgla do lata przyszłego 
roku. Na ciepłowni C01 znajduje się 
13 088 ton, to zapas do końca maja 
2023 roku, natomiast na  ciepłowni 
C02 znajduje się 6 330 ton, który 
wystarczy do końca czerwca 2023. 

Dziękuję za rozmowę. 

*RDF – zgodnie ze słownikiem ochro-
ny środowiska odpady o dużej warto-
ści opałowej.
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Z PIECA SPADŁO
Pieczone pyszności wyjęte prosto z pieca.  Jak je przy-
rządzić radzi Katarzyna Wzorek. Naczynia żarood-
porne w dłoń i do zapiekania!

Dania z  pieca są pyszne, 
uwalniają z  przygotowy-
wanych posiłków zupełnie 
inne aromaty, głębsze niż 
w przypadku gotowania czy 

duszenia. Dodatkowym plusem jest to, 
że wiele zapiekanek przygotowuje się 
jednogarnkowo, więc idzie to bardzo 
sprawnie.

Dziś mam dla Was wegetariańskie gratin z se-
zonowej dyni i delikatnego batata, a nie kla-
sycznego ziemniaka. Zapiekanka wychodzi 
zdecydowanie słodsza niż kartoflany oryginał, 
ale ostra papryka doskonale przełamuje ten 
smak. Wspaniała propozycja na lekki obiad 
czy kolację lub dodatek do dania głównego.
Mieszkasz w bloku, a masz ochotę na danie 
jak z  ogniska? Przygotuj sobie pyszną pie-
czonkę. Różnorodne warzywa upieczone 
razem z kiełbasą i boczkiem w liściach aroma-
tycznej kapusty. Pamiętaj, że dzisiejsze połą-
czenie warzyw to tylko moja propozycja. Do 
pieczonki możesz dodać wszystkie warzywa, 
które lubisz.
Na deser moja wariacja na temat zapiekanek 
z pieczarkami. Nie odbiegam tu znacząco od 
klasyki, jednak proponuję dodanie sosu do 
pieczarek, dzięki czemu całość staje się de-
likatniejsza i  bardziej kremowa. Ciekawym 
urozmaiceniem są tutaj też domowej roboty 
bagietki z  dodatkiem mąki pełnoziarnistej, 
dzięki której zapiekanki smakują nieco inaczej 
i są bardziej sycące.

G jak gratin z dyni i batata

Cena: ok. 30 zł Czas przygotowania: ok. 1,5 
godz.
Składniki: • 1 nieduża dynia piżmowa (ok. 1 
kg) • 2 średnie bataty • 3 ząbki czosnku • 3 
łyżki masła • 300 ml śmietanki 36% • 100 g 
sera dojrzewającego (np. cheddar, parmezan, 
gruyere), • sól, pieprz, gałka muszkatołowa, 
słodka i ostra papryka wędzona
Przygotowanie: • Dynię i  bataty umyj, 
obierz i  pokrój na cieniutkie plasterki (1-2 
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mm, najłatwiej na mandolinie do warzyw). • 
Formę do pieczenia natrzyj jednym ząbkiem 
czosnku i wysmaruj 1 łyżką masła. • Ułóż war-
stwę plasterków dyni tak, aby jeden plaste-
rek nachodził na drugi, posyp szczyptą soli, 
pieprzu i  ostrej wędzonej papryki, a  następ-
nie warstwę plasterków batatów posypaną 
szczyptą soli, pieprzu, gałki muszkatołowej 
i  słodkiej wędzonej papryki. Kontynuuj ukła-
danie warstw naprzemiennie.• Warzywa zalej 
śmietanką, a na wierzchu ułóż ząbki czosnku 
przekrojone na pół oraz kawałki masła. • Na-
czynie przykryj pokrywką lub folią aluminiową 
i piecz przez 15 min. • Po tym czasie zdejmij 
przykrycie i  kawałki czosnku i  piecz kolejne 
10 min. • Po tym czasie ser zetrzyj na tarce, 
posyp zapiekankę i piecz ją kolejne 10 min. • 
Wyjmij naczynie z pieca i odstaw na 10 min. 
Po tym czasie możesz kroić na kawałki i po-
dawać. • Gratin możesz serwować jako samo-
dzielne danie lub dodatek do mięs.

Z jak zapiekanki z pieczarkami

Cena: ok. 20 zł Czas przygotowania: ok. 4 go-
dziny 
Składniki: • 600 g mąki pszennej białej • 
200 g mąki pszennej pełnoziarnistej • 500 ml 
mleka • 80 g + 2 łyżki masła • 16 g drożdży su-
szonych • 1 łyżeczka cukru • 800 gr pieczarek 
• pęczek natki • 2 średnie cebule • 2-3 ząbki 
czosnku • 200 g jogurtu greckiego • 2 łyżki ma-
jonezu • 200 g sera gouda • kilka łyżek oliwy • 
sól, pieprz • opcjonalnie: ketchup do podania
Przygotowanie: • Wymieszaj w misce mąkę, 

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.

Składniki: • 1 średnia kapusta • 1 papryka 
• 3 marchewki • 4-5 ziemniaków • 2-3 śred-
nie cebule • 300 gr wędzonej kiełbasy • 200 g 
wędzonego boczku • 2-3 ząbki czosnku • po 
1 łyżeczce suszonego tymianku, rozmarynu, 
ostrej papryki, słodkiej wędzonej papryki, pie-
przu • po 2 łyżeczki słodkiej papryki i soli
Przygotowanie: • Jeśli boczek ma skórę to 
odetnij ją i ułóż na dnie naczynia żaroodpor-
nego. • Z  kapusty zdejmij kilka wierzchnich 
liści – tyle, aby można było nimi wyłożyć ściany 
naczynia i przykryć pieczonkę. Resztę kapusty 
pokrój w grube kawałki i przerzuć do miski. • 
Marchew, ziemniaki i cebulę obierz i pokrój – 
cebulę i ziemniaki w grubą kostkę, a marchew 
w grube półplastry. Paprykę umyj, usuń z niej 
gniazdo nasiennie i  pokrój ją w  duże kawał-
ki. • Dodaj wszystkie warzywa do miski z  ka-
pustą. Przyprawy wymieszaj i  obtocz w  nich 
kawałki warzyw. • Boczek pokrój w  kostkę, 
a  kiełbasę w  półplasterki. • Do naczynia na 
skórę z boczku wyłóż pierwsze liście kapusty. 
Na kapustę wyłóż połowę boczku, następnie 
1/3 warzyw, połowę kiełbasy, 1/3 warzyw, po-
zostały boczek, pozostałe warzywa i pozosta-
łą kiełbasę. Jeśli w  międzyczasie zajdzie taka 
potrzeba, dodaj dodatkowe liście na boki na-
czynia, a po wyłożeniu wszystkich składników 
liśćmi przykryj również wierzch dania. • Piecz 
od zimnego piekarnika, doprowadzając do 
180 stopni przez ok. 1-1,5 godz., do momen-
tu aż warzywa zmiękną. • Tak przygotowane 
składniki możesz upiec także w  żeliwnym 
garnku na ognisku.
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cukier, 2 łyżeczki soli i suche drożdże. Dodaj 
mleko i zagnieć w kulę ręcznie lub mikserem. 
Następnie dodaj zimne masło pokrojone 
w kostkę i wyrabiaj do momentu, kiedy ciasto 
uformuje się w kulę. Odstaw je do wyrośnięcia 
na ok. 1,5 godz. Powinno podwoić objętość. 
Następnie podziel je na 4 części i  uformuj 
niewielkie bagietki – każdy kawałek rozciągnij 
w prostokąt, a następnie zwiń w rulon i zalep 
brzegi. Ułóż na blasze i odstaw do wyrośnię-
cia na kolejne 40-50 min. Powinny znacząco 
zwiększyć objętość. Każdą bagietkę natnij 2-3 
razy i posmaruj wodą. Piecz je w rozgrzanym 
do 180 stopni piekarniku przez ok. 20-25 min. 
Wyjmij je z pieca i odstaw do lekkiego przestu-
dzenia. • W międzyczasie przygotuj pieczarki 
i  sos. • Pieczarki posiekaj na ćwierćplasterki. 
Cebule obierz i  pokrój w  kostkę. Na patelni 
rozgrzej 80 g masła, oliwę i  wrzuć pieczarki. 
Nie mieszaj ich zbyt często – gdy grzyby za-
rumienią się od spodu, przekręć je na drugą 
stronę i  również zrumień. Przemieszaj je 
ponownie i  jeszcze raz przyrumień. Jeśli pie-
czarki puszczą wodę, smaż je do momentu, 
aż płyn odparuje. Dodaj cebulę, sól i  pieprz 
i  smaż wszystko razem, aż cebula i  grzyby 
zmiękną. Pietruszkę opłukaj, posiekaj i dodaj 
na patelnię. Przesmaż chwilę i odstaw patel-
nię z kuchenki. • Jogurt wymieszaj z majone-
zem, czosnkiem przeciśniętym przez praskę, 
szczyptą soli i pieprzu. • Ser zetrzyj na tarce 
o  grubych oczkach. • Przestudzone bagietki 
przekrój wzdłuż na pół. Przygotowane połów-
ki posmaruj sosem, rozłóż na nich pieczarki, 
a następnie zapiekanki posyp serem. • Piecz 
je w  rozgrzanym do 180 stopni piekarniku 
przez ok. 15 min. • Podawaj w  takiej formie 
lub polane ketchupem.

P jak pieczonka z piekarnika

Cena: ok. 25 zł Czas przygotowania: ok. 2 
godz.

fot. unsplash
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Bardzo ważną zasadą jest  uprawianie tej dys-
cypliny w  grupie. Nawet najbardziej zaharto-
wany organizm może zareagować w  sposób 
nieprzewidziany, wtedy przydaje się pomoc 
kolegów.
Co potrzebne morsowi? Warto zaopatrzyć się 
w  neoprenowe buty i  rękawiczki. Są zwolen-
nicy morsowania bez takich zabezpieczeń. Ja 
z nich korzystam, bo woda wychładza 25 razy 
szybciej niż powietrze, a  palce rąk i  nóg są 
szczególnie narażone na utratę ciepła. 
Dobrze jest mieć czapkę i  przydatny jest 
szlafrok- łatwiej jest się osuszyć i ubrać. Pole-
cam też kubek gorącej herbaty.
Energia, która została utracona w  trakcie 
schłodzenia organizmu, wraca ze zdwojoną 
siłą, kiedy ciepłota ciała wraca do normy.
Fizjologia morsowania- ekspozycja na niską 
temperaturę jest bodźcem “trenującym” układ 
naczyniowy. Dobre ukrwienie tkanek i  narzą-
dów wewnętrznych pozwala na długie życie 
w zdrowiu. 
Głowa pod wodę to wyczyn dla najtwardszych. 
Pod koniec morsowej kąpieli niektórzy zanu-
rzają na chwilę głowę. To wyższy stopień wta-
jemniczenia. 
Hartowanie ciała podczas kąpieli to wszech-
stronne i  psychosomatyczne wzmacniania 
człowieka a  w  dłuższej perspektywie odpor-
ność i zdrowie.
Idea morsowania  to także hartowanie 

„ducha”. Kiedy przekonujemy się, że mamy 
w  sobie siłę, aby wejść do lodowatej wody, 
inne wyzwania przestają być trudne. 
Jedną z zalet morsowania jest  rozgrzewka. Są 
tu dwie szkoły – rozgrzanie ciała lub wchodze-
nie do wody „na chłodno”. Ja wybieram ruch, 
by rozgrzać mięśnie i stawy. A dodatkowo ćwi-
cząc, dbamy o ogólną sprawność.
Korzyści zdrowotne: zwiększenie odporno-
ści, zahartowanie ciała, poprawa wydolności 
układu sercowo-naczyniowego, poprawa krą-
żenia, lepsze ukrwienie skóry, szybsza rege-
neracja i  odżywienie organizmu, pomoc przy 
chorobach dermatologicznych i alergicznych.
Lód na powierzchni wody, może być niebez-
pieczny. Łatwo zranić zmarzniętą skórę, gdy 
odczuwalność spada. Ostrożnie!
Łatwiej, morsować w  grupie. Dlatego jestem 
wdzięczna moim morsowym przyjaciołom- 
Marioli, Reni, Maćkowi i Robertowi, że zachęcili 
mnie do dołączenia do Klubu. 
Można śmiało powiedzieć, że  kąpiele w zimnej 
wodzie poprawiają nastrój, obniżają poziom 
stresu, powodują silne uwalnianie endorfin- 
hormonów szczęścia.
Następstwem cotygodniowego moczenia się 
w  zimnej wodzie jest przyzwyczajenie się do 
stanów szczęścia i  organizm zaczyna się ich 
domagać. 
Oczywiście wśród morsów są także pływa-
cy,  wiosną i   jesienią pływają w ramach Slow 

Swiming Piachy, bijąc rekordy pokonanych 
kilometrów. W  trakcie sezonu morsowego 
pływają w Starachowicach i uczestniczą w za-
wodach organizowanych przez Kluby Morsów 
w Polsce.
Przerębel to dodatkowa atrakcja. Kiedy tafla 
wody zamarza, wycinamy przerębel, przywozi-
my drabinkę i wchodzimy do dziury w lodzie. 
To doświadczenie z dodatkową dozą adrena-
liny. 
Radość z morsowania pogłębia gorąca atmos-
fera. Naszym kąpielom towarzyszą ogniska, 
przy których rozgrzewamy się, gawędząc.
Spotkania Klubu Morsów to wspólne święto-
wanie. 11 listopada w biało-czerwonych czap-
kach ze wspólnym śpiewaniem hymnu Polski. 
Spotkania świąteczne, noworoczne przy sto-
łach biesiadnych, muzyce i radości. Morsowa-
nie charytatywne,  na rzecz WOŚP i nie tylko. 
To sport, pasja, sposób spędzania czasu, 
zdrowie. To przygoda dająca szczęście.
Uwaga. Niestety są przeciwwskazania do mor-
sowania to: padaczka, nieleczone nadciśnienie 
tętnicze, problemy z sercem, krążeniem, cho-
roby mózgu, borelioza. Warto zasięgnąć 
porady lekarza.
Warto spróbować morsowania jeśli tylko 
możemy. Miło, efektywnie, efektownie 
i w dobrym towarzystwie spędzać czas, dbając 
o siebie.
Zawarte w  tekście informacje to nie tylko 
wiedza teoretyczna, po którą sięgnęłam 
w trakcie mojej przygody. To także 11 lat prak-
tyki w Starachowickim Klubie Morsów Wektor. 
Morsowanie w  tym gronie to ogromna przy-
jemność. Polecam. 

Jeśli Cię przekonałam, w  każdą niedzielę od 
października do kwietnia o godzinie 11.00 je-
steśmy nad Zalewem Piachy. Zapraszam.

Ilona Traczyk – od ponad 25 lat pe-
dagog w  I  Liceum Ogólnokształcącym, 
drużynowa 111 Artystycznej Drużyny 

Harcerskiej, szefowa sztabu miejskiego WOŚP 
Starachowice, członkini Starachowickiego 
Klubu Morsów Wektor.

ALFABET MORSA
Absolutnie nie musisz być bohaterem, żeby zostać morsem. Wystarczy, że lubisz 
wodę, ruch  i  przygody. Chcesz poprawić swoją odporność i nastrój- spróbuj. Felie-
ton pisze Ilona Traczyk 
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Morsujemy dla WOŚP; fot. Robert Słoka

Noc sylwestrowa kojarzy 
się z  huczną zabawą. Wy-
strzałom petard i  korków 
szampańskich towarzyszą 
wzajemnie składane sobie 

życzenia. Tłumy na ulicach miast z na-
dzieją witają początek nowego roku. 
Sylwester 306 roku był może mniej 
huczny, jednak bardzo brzemienny 
w historyczne następstwa. 

Oto pod osłoną nocy liczne plemiona bar-
barzyńskie, głównie Wandalowie, Alanowie 
i Swebowie, przekroczyli zamarznięty Ren pod 
Moguncją i nic już nie miało być jak dotąd. To-
warzyszył im strach przed nadciągającymi ze 
wschodu straszliwymi Hunami, ale także na-
dzieja na lepsze i dostatnie życie w granicach 
Imperium Rzymskiego. Tak po prawdzie impe-
rium to było wówczas jedynie cieniem niegdy-
siejszej potęgi. Jeszcze przed nocą sylwestro-
wą 306 roku wiele plemion barbarzyńskich 
„wkradało” się w jego granice, gdzie zostawali 
w charakterze „sprzymierzeńców”. W  rzeczy-
wistości Rzym nie miał już na tyle siły, aby ich 
wyrzucić, zatem przyjmował ich w wymuszoną 
gościnę. 

Jednak prawdziwa lawina ruszyła właśnie 
tamtej nocy. Za pierwszymi plemionami 
wtargnęły kolejne. Granice Rzymu na Renie 
i Dunaju zostały przełamane. Zaczął się czas 
chaosu i  walk, który doprowadził do zdoby-
cia miasta Rzym w  410 roku przez Wizygo-
tów. Rzecz dotąd nie do pomyślenia – stoli-
ca świata w rękach barbarzyńców! Miało być 
jeszcze gorzej. W  455 roku miasto zdobyli 
Wandalowie i  doszczętnie złupili, czemu za-
wdzięczają do dzisiaj swoją złą sławę. Ostatni 
formalny cesarz rzymski został pozbawiony 
tronu w 476 roku. Jest to symboliczny koniec 
starożytności. Nowy świat miał się wykluwać 
wśród chaosu, swoistej wojny postu z karna-
wałem, przez kolejne wieki. 

Pusto na Wschodzie

Dlaczego o  tym wspominamy? Ponieważ 
ogromny pęd na zachód i  południe ogarnął 
również plemiona żyjące na terenie dzisiej-
szej Polski. W  kolejnych dekadach V wieku 
porzucały one swoje siedziby i szły ku lepsze-
mu. Dla nas istotne jest to, że w  tym czasie 
domknął się rozdział starożytnego hutnic-
twa świętokrzyskiego oraz związanego z nim 

osadnictwa. Co pozostało? Pustka. Historycy 
nazwali ją hiatusem osadniczym, czyli długo-
trwałą przerwą w  zamieszkiwaniu tych ziem. 
Oczywiście nie oznacza to, że nie było tutaj 
ani żywego ducha. Zapewne egzystowały na 
tych terenach jakieś odosobnione, niewielkie 
osady, zagubione na wielkich przestrzeniach, 
ale nie zmieniało to charakteru tamtego 
czasu. Pustka taka pozwoliła odrosnąć Pusz-
czy Świętokrzyskiej, niemal w całości wyciętej 
przez starożytnych hutników. Od teraz nie-
przebyte bory będą przez wiele stuleci cechą 
charakterystyczną ziem polskich, a  naszego 
regionu w szczególności.

Idzie nowe

Pierwsi Słowianie pojawili się na czarnomor-
skich stepach w  VI wieku. Oni również byli 
uchodźcami. Uciekali przed morderczymi 
Awarami. Osadnictwo Słowian obejmowało 
tereny dzisiejszej Ukrainy i tylko nieliczne, naj-
dalej na zachód wysunięte stanowiska sięgały 
terenu dzisiejszej Polski. Stopniowo w  kolej-
nych dwóch wiekach przesuwali się oni na 
zachód. Zaczęły też wolno powstawać orga-
nizacje plemienne, na czele z Wiślanami, Go-
planami i  Lędzianami. Nasz region nadal był 
słabo zaludniony i  stanowił swoistą granicę, 
strefę buforową pomiędzy plemionami. 
Świętokrzyskie ścieżki przecierać zaczęli Po-
lanie, którzy w X wieku dokonywali ekspansji 
ku wschodowi. Na powstałym tak szlaku ko-
munikacyjnym rozwijały się pierwsze osady 
jak Sulejów, Żarnów, Końskie, Radom. Pierw-
si władcy z  dynastii Piastów prowadzili akcję 
osadniczą w  kolejnych dekadach, jednak nie 
zmieniła ona zasadniczo dzikiego charakte-
ru doliny Kamiennej. W pierwszej połowie XII 
wieku rozległe tereny świętokrzyskie zostały 
przekazane biskupom krakowskim, którzy 
kontynuowali ich zagospodarowanie. Aby 
okiełznać szczególnie trudny teren doliny Ka-
miennej, sięgnęli oni po europejską elitę. Był 
nią wówczas zakon cystersów.

S JAK SYLWESTER 
SPRZED WIEKÓW

W historyczną podróż, tym razem do czasów, kiedy to pierwsze plemiona zasiedlały 
tereny obecnej Polski i regionu świętokrzyskiego, zaprasza Paweł Kołodziejski
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