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łamach rozgościło się 22 autorów, specjalistów  
chcących podzielić się swoją wiedzą i zaintere-
sowaniami w  najróżniejszych dziedzinach. Wy-
szukiwaliśmy dla Was inspirujących starachowi-
czan. Szukaliśmy zarówno tutaj jaki i w Stanach 
Zjednoczonych czy Egipcie. Zabraliśmy was na 
koncerty, przedstawienia i wiele innych kultural-
nych wydarzeń. Nie zabrakło także wędrówek po 
okolicznych leśnych szlakach ale  i w przestwo-
rza paralotnią i  awionetką. Wspinaliśmy się po 
górskich szczytach tego świata, przepłynęliśmy 
kajakiem nasze okoliczne zalewy i sprawdziliśmy 
najlepsze trasy rowerowe,  w tym te ekstremal-
ne. W  każdym wydaniu opisywaliśmy  nasze 
miejskie inwestycje. Przypomnieliśmy historię 
starachowickich STARów, ogrodów Pana Bilicza 
oraz miasta lat dziewięćdziesiątych.
Przed nami kolejny rok wypełniony tekstami. 
W imieniu redakcji i swoim dziękuję za dotych-
czasowe zaufanie i  prosimy o  więcej, bo i  my 

To już rok, odkąd po raz pierwszy zapukaliśmy 
do waszych drzwi. Rok dynamicznej pracy, wsłu-
chiwania się w  wasze potrzeby,  popełniania 
błędów i wyciągania z nich wniosków, szukania 
innowacyjnych sposobów prezentacji treści i się-
gania po tematy, które nierzadko sami nam su-
gerowaliście.
Za nami ponad 12 spotkań redakcyjnych, 140 
napisanych artykułów,  264 zapisane strony oraz 
niekończąca się liczba spotkań i rozmów z boha-
terami naszych tekstów. Nasz zespół z każdym 
numerem się zmieniał. Oprócz dziennikarzy pi-
szących u nas na stałe, naszą redakcję tworzyli 
i tworzą mieszkańcy Starachowic od licealistów 
po seniorów. W ciągu 12 miesięcy na naszych 
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mamy dla was więcej do zaoferowania. Oddaje-
my w wasze ręce dwunaste wydanie miesięczni-
ka, które powstało w dużej mierze w odpowiedzi 
na wasze sugestie i pytania. Podjęliśmy wyzwa-
nie i na 32 stronach przybliżamy tematy o które 
prosiliście: skąd się biorą pieniądze w budżecie 
miasta, najważniejsze inwestycje a także kim jest 
wiceprezydent Starachowic. Wszystko to okrasi-
liśmy szczyptą miłości nie tylko tej walentynko-
wej ale także do miasta, o której pisze między 
innymi Prezydent Marek Materek. Jak na jubile-
usz przystało, nie mogło zabraknąć  urodzino-
wego akcentu, czyli przepisu na najsmaczniejszy 
tort „taki dobry, nie za słodki”. Do lektury tego 
wydania będzie w sam raz!
Drodzy mieszkańcy, naszą redakcję tworzą 
ludzie, którzy tak jak ja, kochają to miasto. Którzy 
chcą wyeksponować to,  co w nim najlepsze, po-
zytywne i inspirujące. Chcemy działać i z każdym 
wydaniem być coraz lepsi. Chcemy znać wasze 
zdanie, więc niezmiennie zapraszamy was do 
współtworzenia tego miesięcznika. Jesteście 
jego integralną częścią. Czekamy na was pod 
„Dobrym Adresem” a  tymczasem zostawiamy 
Was z lekturą gazety stworzonej z myślą o pozy-
tywnych i rozwijających się Starachowicach.
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smak i  zapach wody. Obecnie jako środek 
dezynfekcyjny wody używany jest podchloryn 
sodu (pochodna soli kuchennej), który jest 
znacznie mniej uciążliwy dla konsumentów 
i może być użyty w wyjątkowych sytuacjach po 
wcześniejszym powiadomieniu.

Twardość ogólna starachowickiej wody 

Woda wodociągowa, jak i  inne wody natural-
ne, zawiera różne minerały i  mikroelementy 
takie jak wodorowęglany, chlorki, siarczany 
wapnia, magnezu, sodu czy potasu. Powsta-
wanie osadu na przykład w  czajnikach i  na 
grzałkach jest naturalnym zjawiskiem wytrą-
cania się węglanów wapnia i  magnezu pod 
wpływem temperatury, związanym z  zanika-
niem twardości węglanowej wody. Wytrącony 
osad nie świadczy o  zanieczyszczeniu wody, 
lecz o określonej twardości wody. 

Poniżej podajemy twardość ogólną staracho-
wickiej wody w różnych jednostkach: 
5,8 mval/litr - jednostka fi zyczna 
2,9 mmol/litr - jednostka międzynarodowa 
290 mg CaCO3/litr - jednostka amerykańska 
16,2 °dH - stopnie niemieckie 
20,3 °e - stopnie angielskie 
29 °f - stopnie francuskie 
Wodę pobieraną z  sieci należy klasyfi kować 
jako średnio twardą. Aktualne dane o  para-
metrach jakościowych wody można znaleźć  
w zakładce Laboratorium/Jakość dostarczanej 
wody.

ro potem podawana do sieci wodociągowej. 
Woda dostarczana mieszkańcom jest stale 
kontrolowana zarówno przed wpuszczeniem, 
jak i podczas transportu siecią wodociągową. 
Jedynym i zarazem najkrótszym odcinkiem, na 
którym PWiK nie odpowiada za jakość wody 
jest instalacja wodociągowa w budynku. Za jej 
stan odpowiada zarządca.

Laboratorium na światowym poziomie

Zanim mieszkańcy Starachowic naleją sobie 
szklankę wody z  własnego kranu, akredyto-
wane laboratorium PWiK wykonuje szereg 
certyfi kowanych badań. Nad jakością wody 
czuwa także Powiatowa Stacja Sanitarno –Epi-
demiologiczna, a oceny zgodnie z wymagania-
mi obowiązującego Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w  sprawie jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi dokonuje 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. 
Laboratorium PWiK w  Starachowicach rocz-
nie przeprowadza badania około 500 próbek 
monitorując codziennie parametry fi zyczne, 
chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologicz-
ne wody do spożycia.

Bezpieczna woda

Woda dostarczana przez PWIK Starachowi-
ce   spełnia wymagane normy dotyczące ja-
kości określone w  Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z  29.03.2007 Dz.U. Nr 61 poz. 417 
w  sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi, oraz Dyrektywy Unii Europejskiej z 1998 
r. (Nr 98/83/EC). Oznacza to między innymi, 
że woda dostarczona odbiorcom z  sieci do 
budynku (do głównego wodomierza) spełnia 
wymogi odpowiednich przepisów i można ją 
pić bez przegotowania. Należy podkreślić, że 
jakość wody pobieranej z kranu zależy od sta-
nu wewnętrznej instalacji wodociągowej bu-
dynku. Zgromadzone w instalacji osady mogą 
znacznie pogorszyć jakość wody czerpanej 
z kranu. Za jakość a co za tym idzie stan tech-
niczny instalacji wewnętrznej odpowiada wła-
ściciel lub zarządca budynku. Wody z  kurka 
ciepłej wody nie należy pić. Po przejściu przez 
wymienniki ciepła zwykle pogarszają się nie-
które wskaźniki jakości wody, co może sprzy-
jać pojawieniu się niepożądanych walorów 
smakowych i zapachowych. Warto zaznaczyć, 
że od lipca 1996 roku PWiK w Starachowicach 
nie stosuje chloru, dzięki czemu nie tworzą się 
pochodne chloru, które wyraźnie pogarszają 
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STARACHOWICKA 
KRANÓWKA. 
NA ZDROWIE

Artykuł sponsorowany

Według danych Fundacji 
WWF Polska, na całym 
świecie w  ciągu roku 
ponad 8 milionów ton 
plastiku ląduje w  mo-

rzach i  oceanach. To mniej więcej za-
wartość jednej śmieciarki, opróżnianej 
do wód co minutę. Jak podaje Parla-
ment Europejski, zużywamy aż 46 mi-
liardów plastikowych butelek rocznie. 

Toksyny, które uwalniają  się  podczas rozkła-
du plastikowych śmieci, trafi ają do łańcucha 
pokarmowego ryb i  owoców morza. Ponad 
milion zwierząt ginie rocznie przez plastiko-
we śmieci w  morzach i  oceanach. Produkty 
nazywane jednorazowymi są w  rzeczywisto-
ści długowieczne, rozkładają się bowiem setki 
a nawet tysiące lat.

Plastikowy problem wód

Produkcja plastiku dramatycznie wzrosła. We-
dług Parlamentu Europejskiego w 1964 roku 
szacowano ją na 15 milionów ton, a  w  roku 
2014 już na 311 milionów ton. Według WWF 
Polska, rocznie każdy mieszkaniec Europy ge-
neruje około 31 kilogramów śmieci z plastiku, 
a tylko 30 % z nich podlega recyklingowi. 
Dobra informacja jest taka, że przynajmniej 
częściowo możemy temu zapobiec, zmieniając 
nawyki i zastępując między innymi plastikowe 
butelki takimi, które nie zagrażają środowisku 
lub korzystać z wody płynącej w naszych kra-
nach. W Polsce jest to możliwe zarówno w du-
żych jak i mniejszych miastach. Przedsiębior-
stwo Wodociągów i  Kanalizacji spółka 
z o. o. w Starachowicach od prawie 50-ciu 

lat jest zdrową i czystą kroplą na świato-
wych mapach zanieczyszczonych wód za 
sprawą wydobywania z ujęć w Trębowcu 
wody ocenianej według klasyfi kacji wód 
podziemnych jako wysokiej jakości oraz 
bogatej w mikroelementy.

Pij kranówkę, na zdrowie

Do niedawna polska kranówka mogła po-
zostawiać wiele do życzenia, bywała mętna, 
przebarwiona a  czasem pachniała chlorem. 
Od kilku lat woda polskich kranów jest jednak 
smaczna i  można ją bezpiecznie pić. Woda 
wodociągowa znajduje się bowiem pod ści-
słym nadzorem przedsiębiorstw wodociągo-
wych i  sanepidu, a  jej jakość określa polskie 
prawo oraz regulacje Unii Europejskiej. Czę-
stotliwość kontroli jest powiązana z wielkością 
przesyłu i długością sieci. Mimo to, większość 
z  nas nadal nie docenia ekologicznych, eko-
nomicznych i zdrowotnych korzyści płynących 
z  zastępowania „kranówką” napojów i  wody 
butelkowanej.

Starachowicka woda prosto z kranu

PWiK w  Starachowicach zaopatruje w  wodę 
swoich odbiorców korzystając z  ujęć w  Trę-
bowcu, Ratajach i  Wielkiej Wsi. Wszystkie 
ujęcia to wody podziemne o  odczynie obo-
jętnym, średnio twarde nie wymagające ko-
nieczności dezynfekcji. Jedynie woda z ujęcia 
w Trębowcu nim znajdzie się w kranie miesz-
kańców jest najpierw poddawana procesowi 
uzdatniania w  celu usunięcia nadmiernych 
ilości związków żelaza i  manganu, pierwiast-
ków naturalnie obecnych w wodzie, a dopie-

8 milionów ton plastiku w morzach i oceanach, 46 miliardów plasti-
kowych butelek zużywanych rocznie, 31 kilogramów śmieci z pla-
stiku w całej Europie. Woda ze starachowickich kranów za sprawą 
działań Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. 
jest czystą, świeżą, tanią i nie opakowaną w plastik zdrową kroplą 
w morzu globalnego problemu z plastikiem. 

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
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REKORDOWY BUDŻET 
STARACHOWIC NA ROK 2022

Budżet Gminy Starachowice na rok 2022 określono bu-
dżetem prorozwojowym, który jest kontynuacją przyję-
tego, ambitnego  programu inwestycyjnego. Dokument 
finansowy, przedstawiający budżet naszego miasta jest 
obszerny, skomplikowany, nasycony liczbami i tabelami. 

Dlatego też odpowiadając na pytania mieszkańców dotyczące wy-
datkowania publicznych pieniędzy prezentujemy informację o tym 
jak skonstruowany jest budżet Gminy Starachowice, ile środków 
przeznaczamy na edukację, pomoc społeczną, a  ile na inwestycje? 
Skąd te fundusze pochodzą?  Jaką część budżetu stanowią nasze 
podatki? A jaką środki pozyskiwane z zewnątrz? 

Zacznijmy:  
Ile mamy wydatków a ile dochodów?  

Piszemy – budżet rekordowy. To  jak to było w  poprzednich 
latach:

Dochody budżetu Starachowic w latach 2015 – 2022 

O tym, na co wydaje pieniądze Gmina Starachowice i skąd one 
pochodzą szczegółowo można dowiedzieć się m.in. ze strony 
starachowice.budzetyjst.pl. To część portalu budzetyjst.pl

Zainteresowanym gorąco polecamy.

Wiemy jak było w poprzednich latach, Zerknijmy do tegorocz-
nego budżetu.

Dochody budżetu gminy:

Skąd pochodzą pieniądze w budżecie naszego miasta? Poniższe dane 
według budżetu na 2022 rok. 

Na tak duży wzrost dochodów Gminy Starachowice, których obser-
wujemy w  ciągu ostatnich lat, znaczący wpływ mają fundusze ze-
wnętrzne pozyskiwane spoza budżetu miasta. To dzięki tym fundu-
szom możliwa jest realizacja tak wielu inwestycji na terenie miasta. 
Skąd miasto pozyskuje te fundusze? Głównie z  budżetu unijnego 
oraz z budżetu krajowego. Aby wymienione fundusze trafi ły właśnie 
do Starachowic konieczne jest przygotowanie odpowiednich doku-
mentów, projektów dotyczących konkretnych inwestycji, czym zajmu-
ją się pracownicy Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego. Jednak nawet najlepiej napisane projekty nie wy-
starczą, konieczna jest dodatkowa promocja zaplanowanych przed-
sięwzięć przez Prezydenta Miasta Marka Materka.  
Dzięki takim sprawnym działaniom, zgodnie z danymi przekazanymi 
przez referat ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w latach 2014 
– 2021, z budżetu unijnego miasto pozyskało – 183 mln zł, natomiast 
z budżetu krajowego – 126 mln zł.  Dzięki tym funduszom w wymie-
nionym okresie miasto zrealizowało, z  udziałem środków własnych 
przedsięwzięcia o łącznej wartości – 460 mln zł.

Wzrost wydatków majątkowych

O tym, że Starachowice w ostatnich latach wyglądają niczym jeden 
wielki plac budowy widzimy wszyscy każdego dnia. Dzieje się tak, jak 
już pisaliśmy, dzięki pozyskiwanym do budżetu unijnym, norweskim 
i krajowym środkom zewnętrznym. 
Ile Starachowice wydają na inwestycie, oraz jak te wydatki wygląda-
ją u naszych sąsiadów tj. w Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świę-
tokrzyskim i stolicy województwa w Kielcach prezentuje to wykres 
poniżej.

Wydatki majątkowe w roku 2022 - wybrane miasta regionu

Uwaga! Podatki PIT i  CIT to duża część dochodów naszego 
miasta.  Jeśli  płacimy  podatki tam, gdzie mieszkamy wspieramy 
miejski budżet. Na stronie starachowice.budzety.pl jest specjalny 

kalkulator  - kalkulator mieszkańca. To narzędzie – jeśli podamy swoje 
wynagrodzenie brutto – obliczy jaką część Twojego podatku miasto 
wyda na poszczególne działania. Polecamy!  

Wiemy skąd pochodzą pieniądze w budżecie. Teraz – na co je 
wydajemy:

Zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2022 
patrz ekspres inwestycyjny str. 8

- Budżet Miasta Starachowice na 2022 rok to budżet rekordowy i nie pomylę się 
twierdząc, że jeden z najlepszych w kraju – mówi prezydent miasta Marek Mate-
rek - Wydatki kształtują się na poziomie ponad 400 milionów złotych, z czego 50 
procent, czyli  ponad 200 milionów to wydatki na inwestycje. 
O fi nansach miasta  pisze Iwona Tamiołło
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Prezydent Miasta Starachowice Marek 
Materek – Budżet Miasta Starachowice na 
2022 rok to budżet rekordowy i nie pomylę się 
twierdząc, że jeden z najlepszych w kraju, wydat-
ki kształtują się na poziomie ponad 400 mln zł, 
z czego 50 %, ponad 200 mln zł to wydatki na in-
westycje. W minionych latach dzięki sprawnemu 
zarządzaniu fi nansami miasta wygenerowaliśmy 
około 25 mln zł nadwyżki operacyjnej, które mo-
gliśmy przeznaczyć na tzw. wkład własny i  po-
zyskać dofi nansowania zewnętrzne dla wielu 
inwestycji. Dzięki pozyskiwaniu pieniędzy z wielu 
źródeł - unijnych, ale też krajowych i norweskich 
- mamy budżet, o którym jeszcze kilka lat temu 
nie mógłbym nawet marzyć. Zasobność miej-

skiej kasy ma przełożenie na ilość inwestycji, 
które zmieniają nasze miasto na lepsze są to 
m.in.: rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym 
długo wyczekiwane zagospodarowania otocze-
nia zalewów Lubianka i Pasternik, modernizacji 
terenu przed budynkiem Parku Kultury, przed 
nami remont obiektu wewnątrz. Te inwestycje 
to także zakup 20 ekologicznych autobusów 
wyprodukowanych w  starachowickiej fabryce 
MAN Bus, budowa stacji tankowania autobusów 
na CNG, warsztatu, myjni, centrum dyspozytor-
skiego na bazie komunikacji miejskiej, system 
ścieżek rowerowych, remonty i budowa nowych 
dróg, oraz wiele innych przedsięwzięć, których 
z roku na rok realizujemy coraz więcej. 
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Park Miejski po nowemu. Przestrzeń Par-
ku zyskała nowe oblicze, co dostrzegło środowisko 
architektów. Projekt pawilonu i  alei dolnej części 
Parku, autorstwa Pracowni Architektury Brataniec, 
zdobył pierwszą nagrodę 25  edycji Konkursu „Pol-
ski Cement w Architekturze”. Inwestycja kosztowa-
ła ok. 14 mln zł, w tym dotacja ze środków euro-
pejskich 9 mln. 

Park Kultury z  otoczeniem. Budynek zostanie 
kompleksowo przebudowany, a otoczeniu zostanie 
przywrócony dawny blask. Pojawi się winda, nowe 
łazienki, nowoczesne wyposażenie, klimatyzacja 
i  piękny hol główny. Trwa zagospodarowania oto-
czenia. Zadanie o wartości 8,9 mln, dofi nansowane 
z Funduszu Polski Ład w wys. 5,5 mln zł oraz unijnym 
w wys. 1,7 mln. 

Modernizacja Pałacyku. Od dawna wycze-
kiwana inwestycja będzie realizowana w  bie-
żącym roku. Pałacyk zostanie rozbudowany 
o nowe skrzydło, a wnętrze zyska nowoczesny 
wygląd. Zmieni się również otoczenie budynku 
wraz z ogrodzeniem. Miasto uzyskało dofi nan-
sowanie na realizację zadania w ramach presti-
żowego konkursu Rozwój Lokalny w wysokości 
8 mln zł. Wartość zadania 12 mln.

Zielone enklawy.  Zieleń nadaje miastu 
uroku. Nowe nasadzenia oraz łąki kwietne 
pojawiły się w pięciu strefach: na skarpie przy 
Osiedlu Trzech Krzyży, przy skwerze Majówka, 
gdzie odnowiono również fontannę, na tere-
nach wokół targowiska miejskiego i  opodal 
Parku Kultury. Koszt inwestycji to 6,1 miliona 
złotych, z czego dotacja ze środków europej-
skich to 4,5 mln.

Dla osób z chorobą Alzhaimera. Trwają pra-
ce w  budynku przy ul. Żeromskiego 1a w  celu 
utworzenia fi lii Środowiskowego Domu Samo-
pomocy. Po adaptacji budynek wraz z  otocze-
niem zapewni dzienną opiekę oraz wsparcie 30 
osobom z zaburzeniami psychicznymi. Wartość 
zadania to 4,4 mln zł. W 2021 r. wykonano I etap 
prac. Zadanie jest fi nansowane z dotacji celowej 
ze środków rządowych w 100%.

Nowe osiedle przy ulicy Piłsudskiego.  
W  2021 r. STBS „Wspólny Dom” oddał do 
użytkowania 60 nowych mieszkań z pięknym 
zagospodarowaniem otoczenia. Trzy bloki po-
wstały dzięki współpracy miasta i spółki. Mia-
sto przekazało działkę oraz pozyskało na ten 
cel dotację ze środków BGK w wys. 4,2 mln zł. 
Spółka pozyskała kredyt na preferencyjnych 
warunkach. Koszt inwestycji to 12 mln zł.

Zalew Lubianka. Zadanie rozpoczęło się od 
remontu jazu. Zbiornik zostanie oczyszczony, 
powstanie wokół niego atrakcyjne centrum 
rekreacyjne. Wartość całego przedsięwzię-
cia to blisko 25 mln. Miasto pozyskało na nie 
dofi nansowanie w kwocie 23 mln zł z  trzech 
źródeł: środków europejskich, Programu Usu-
wania Skutków Klęsk Żywiołowych oraz Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szatnia przy Szkole Podstawowej nr 1. 
Szkoła zyska dodatkową przestrzeń. Poza 
pomieszczeniem szatni powstaną 2 toalety, 
magazyn sprzętu do zajęć z  wychowania fi -
zycznego, pomieszczenie dla nauczycieli oraz 
pomieszczenia techniczne. Poprawie ulegną 
również warunki pracy świetlicy szkolnej. War-
tość zadania to 1,7 mln zł, dofi nansowanie ze 
środków rządowych ok. 900 tys.

Mieszkania komunalne. Przy ul. Kościel-
nej powstanie 101 nowych mieszkań dla osób 
o  niskich dochodach. Gmina uzyskała na to 
zadanie rekordowe dofi nansowanie w  wy-
sokości 14,5 mln zł (80%) ze środków BGK – 
Fundusz Dopłat. 12 mieszkań przeznaczone 
jest dla osób starszych. W  budynku będzie 
funkcjonowała również świetlica. Budynek 
zyska tez nowe zagospodarowanie otoczenia.

Modernizacja oświetlenia ulicznego. In-
westycja realizowana jest na terenie całego 
miasta. Obejmuje wymianę ponad 4 tys. opraw 
oświetleniowych, 600 słupów oraz montaż po-
nad 100 szaf sterujących. Wartość zadania to 
6,9 mln, dofi nansowanie ok. 6 mln, ze środków 
europejskich oraz Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Termomodernizacja obiektów oświatowych. 
Od 2014 roku kompleksową termomodernizację 
przeszły  niemalże wszystkie placówki oświatowe. 
W III etapie zmodernizowano  przedszkola nr 2, 10  
i 11, szkoły podstawowe nr 9 i 13,  byłe gimnazjum 
nr 4. Zamontowano instalacje solarne,  fotowolta-
iczne. Koszt to ok. 21 mln, przy dofi nansowaniu 
środków europejskich i krajowych w wysokości ok 
15 mln.

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne. Przy ul. 
Reja powstanie ośrodek pomagający w  procesie 
usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Cen-
trum zagwarantuje 6 miejsc całodobowych i  7 
miejsc dla osób, które będą korzystały z dziennej 
formy wsparcia. Zadanie realizowane będzie w la-
tach 2022-2023 przy wsparciu środków Funduszu 
Solidarnościowego w wysokości 2,7 mln zł. Wartość 
zadania 3,3 mln.

Przebudowa bazy MZK. Baza MZK przecho-
dzi kompleksową przebudowę. Na jej terenie 
powstał nowy budynek warsztatowy z  częścią 
administracyjno-socjalną oraz stacja tankowa-
nia CNG. W  budynku powstanie nowoczesne 
Centrum Dyspozytorskie. Wartość zadania to 
około 20,4 mln, z  czego dofi nansowanie ze 
środków europejskich oraz Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych wynosi ponad 15 mln.

Zbiornik Pasternik. Zadanie obejmuje 
kilka obszarów. To wielka inwestycja: m.in. 
oczyszczenie i  odmulenie dna zbiornika, za-
gospodarowanie grobli i północnej linii brze-
gowej oraz budowa kładki na rzece Kamien-
nej.  Miasto pozyskało  fundusze zewnętrzne 
z trzech różnych źródeł !Koszt  prac to ok. 30 
mln zł, z czego środki zewnętrzne to blisko 25 
mln zł.

Osiedle Wzgórze. Rewitalizujemy. Kom-
pleksową przebudową zostaną objęte bu-
dynki komunalne na ul. Widok – 3, 10, 12 
i 14. Jedna z komórek lokatorskich została już prze-
budowana na świetlicę środowiskową oraz mieszka-
nia chronione. Wszystko to możliwe dzięki pozyska-
nym środkom krajowym, europejskim i norweskim. 
Wartość zadania 12,5 mln, dofi nansowanie 8,7 mln.

Park Miejski,  Lubianka, zalew Pasternik, nowe autobusy, otocze-
nia dworców,  tereny zielone, mieszkania, szkoły, przedszkola, 
boiska i kilkadziesiąt wyremontowanych ulic. Starachowice zmie-
niają się w ekspresowym tempie. Prezentujemy 33 spośród mnó-
stwa inwestycyjnych przedziałów. W ekspresie usiedli i przejrzeli 
inwestycje Elżbieta Gralec i Maciej Cieciora

STARACHOWICE
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Strzelnica Sportowa Świt. W 2020r. w Sta-
rachowicach powstała jedna z  najnowocze-
śniejszych strzelnic sportowych w Polsce. Mogą 
odbywać się tutaj zawody rangi międzynaro-
dowej. Na przebudowę Centrum Strzelectwa 
Sportowego, która kosztowała prawie 7 mln 
zł, miasto uzyskało dofi nansowanie w wysoko-
ści ok. 3 mln zł w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Hala sportowa wraz z  rozbudową Szkoły 
Podstawowej nr 6.  Zadanie realizowane dzięki 
inicjatywie rodziców Szkoły Podstawowej nr 6, któ-
rzy sfi nansowali dokumentację projektową. Szkoła 
zyska nowoczesną halę sportową oraz dodatko-
we sale lekcyjne. Miasto pozyskało środki na wyko-
nanie inwestycji w ramach programu „Sportowa 
Polska” oraz Programu Polski Ład w  wysokości 
prawie 7 mln zł.  Wartość zadania to 7,5 mln.

Niskoemisyjne autobusy. Miasto wymieni 
20 autobusów. Nowoczesne, niskopodłogowe, 
ekologiczne autobusy zostały wyprodukowa-
ne w starachowickiej fabryce MAN BUS. Będą 
one wyposażone w klimatyzację oraz system 
informacji pasażerskiej. Autobusy wyjadą już 
w marcu na starachowickie drogi. Kwota zaku-
pu autobusów to 26,9 mln z czego dofi nanso-
wanie ze środków europejskich to 18,5 mln.

Ulice Południowa, Żytnia, Majo-
ra Nurta. Przebudowa i budowa ulic 
w południowej części miasta z  kom-
pleksowym odwodnieniem to koszt 
4,2 miliona złotych. Kwota dofi naso-
wania – 1,7 miliona. Realizacja 2016 r.

Na Szlakowisku. Ulica została 
wyremontowana. Pojawiła się tutaj 
nowa nawierzchnia, chodniki i wynie-
sionymi przejściami dla pieszych oraz 
pasem postojowym. Koszt inwestycji 
to ok. 1,8 miliona złotych, dofi nanso-
wanie to 1,4 miliona złotych. Realiza-
cja 2019 r.

Modernizacja dróg z  Programu Polski Ład. 
W 2022r. kompleksowa przebudowa czeka kolej-
ne drogi w Starachowicach. Dzięki pozyskaniu 10,5 
mln zł dofi nansowania z Programu Polski Ład zo-
stanie przebudowane 9 dróg w mieście. Będą to 
ulice Ustronie, Spokojna, Mariańskiego, Wąsika 
Kowalskiego, Porucznika Robota, Zaczkiewicza, Je-
żynowa, Batalionów Chłopskich, Słowackiego.

Remonty boisk. Kompleksowy remont 
przejdą boiska przy Szkołach Podstawo-
wych nr 1, 9 i 13. Na obiektach zostanie 
odnowiona nawierzchnia oraz wyposa-
żenie, oświetlenie i  zniszczone elementy 
ogrodzenia. Wartość zadania to 1,5 mln, 
pozyskane dofi nansowanie z  Programu 
Sportowa Polska 0,5 mln zł. 

Nowoczesne Centra Przesiadkowe.
Na Dworcu Wschodnim powstaną nowe miej-
sca parkingowe, uporządkowany zostanie teren 
i pojawią się wiaty przystankowe. Na Dworcu Za-
chodnim powstanie m.in. parking dwupoziomowy, 
nowe oświetlenie, drogi dojazdowe do peronów 
autobusowych. Koszt przebudowy obu placów to 
blisko 18 mln zł. Dofi nansowanie ze środków eu-
ropejskich i Rządowego FIL blisko 12 mln.

Ulica Smugowa i Moniuszki. Ulice te 
zyskały nową nawierzchnię, chodniki, od-
wodnienie. Inwestycja to koszt ponad 5 
milionów złotych, na ten cel miasto uzy-
skało dofi nansowanie ze środków rządo-
wych w kwocie 2,5 miliona złotych. Reali-
zacja 2017 rok.

Ulica Batalionów Chłopskich. Budo-
wa tej ulicy została ujęta jako wkład własny 
Gminy do projektu unijnego. Dzięki temu 
miasto uzyskało dotację na to zadanie 
w wysokości 2,8 mln ze środków europej-
skich. Droga umożliwiła odkorkowanie tej 
części miasta i usprawniła dojazd do szpi-
tala. Wartość zadania to 3,3 mln zł.

Ulica Krańcowa. Nowa nawierzchnia, 
obustronne chodniki, ścieżka rowero-
wa, nowe oświetlenie, zatoki autobuso-
we,  miejsca postojowe. Koszt to około 
6,1 miliona złotych, dofi nansowanie to 
2,6 miliona. Realizacja 2020 r.

Baza sportowa - Stadion. Obok nowego bo-
iska z trawą syntetyczną i oświetleniem powsta-
je nowoczesne zaplecze sportowe. W obiekcie 
znajdą się pomieszczenia dla sportowców, 
trenerów, sędziów, sala konferencyjna, pralnia, 
łazienki. Będzie  platforma dla osób niepełno-
sprawnych oraz taras na części dachu. Wartość 
zadania to ok. 4 mln zł, dofi nansowanie z Pro-
gramu „Sportowa Polska” ok. 1,7 mln.

Rower miejski i  ścieżki rowerowe. 
W 2021r. rozpoczęła się budowa ścieżek rowe-
rowych. Będzie to spójny system 12 kilometrów 
ścieżek łączących ze sobą obiekty sportowe, 
oświatowe, instytucje publiczne, hotele i miejsca 
wypoczynku. Będzie też rower miejski. Koszt za-
dania to prawie 18,5 mln zł, dofi nansowanie ze 
środków europejskich i  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych to blisko 17 mln. 

Ulica Kościelna. Ulica zyskała nową 
nawierzchnię, chodnik, odwodnienie 
oraz nowe przystanki. Koszt przebu-
dowy ul. Kościelnej to około 3,5 milio-
na złotych, wysokość dofi nansowania 
1,3 mln. Realizacja 2018 r.

Nowa Moniuszki. To inwestycja, która 
usprawniła połączenie południowej czę-
ści Starachowic z  resztą miasta. Koszt 
-  8,8 miliona złotych. Gmina otrzymała 
dofi nansowanie w wysokości 4,1 miliona 
złotych. Realizacja 2020 r.

Remont Krytej Pływalni. Komplek-
sowy remont przejdzie kryta pływal-
nia. Prace remontowe obejmą wnętrze 
obiektu , wymianę poszycia dachowego, 
wymianę urządzeń związanych z  funk-
cjonalnością oraz zakup wyposażenia. 
Miasto pozyskało dofi nansowanie na 
ten cel w wysokości 0,8 mln zł. Wartość 
zadania to ok. 2 mln.

E-usługi dla miasta. Przedmiotem projektu 
jest rozwój elektronicznych usług publicznych 
w zakresie e-usług oraz zwiększenie dostępu 
mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic 
do cyfrowych usług publicznych. Elementem 
nowo budowanych e-usług będzie system 
Telefonii VOIP. Wartość projektu to 15 mln, 
pozyskane dofi nansowanie ze środków euro-
pejskich to 12,2 mln.

Aleja Św. Jana Pawła II.  Jedna z najważ-
niejszych dróg osiedla Południe, al. Świętego 
Jana Pawła II została kompleksowo wyre-
montowana. Zyskała ona nową nawierzch-
nię, chodniki i ścieżkę rowerową. Remont tej 
drogi to duże przedsięwzięcie, którego koszt 
to 6,8 miliona złotych. Wysokość pozyskanej 
dotacji ze środków rządowych to 5 milionów 
złotych. Realizacja 2018 rok.

STARACHOWICE
STARACHOWICE
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WIADUKT I OBWODNICE 
DROGI DLA ROZWOJU

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA 
W STARACHOWICACH!

północno – zachodniej obwodnicy Starachowic, 
złożone oferty opiewają na kwoty od 128 do 170 
milionów złotych.  Wartość złożonych ofert prze-
kracza wysokość środków zarezerwowanych 
w budżecie, dlatego zarząd województwa święto-
krzyskiego zapowiada ich zwiększenie. Wybrany 
wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację 
inwestycji. 
 - Północno-zachodnia obwodnica Starachowic to 
coś, na co mieszkańcy miasta czekali od dawna. 
Korki, które tworzą się w  szczytowych godzinach 
na ulicy Radomskiej paraliżują komunikację na 
wielu innych ulicach przyległych do tej wojewódz-
kiej drogi, która przebiega przez Starachowice – 
mówi prezydent Marek Materek. - Od kilku lat za-
biegałem o środki na ten cel. Już teraz wiemy, że 
możemy liczyć na rządowe wsparcie. Uzyskaliśmy 
96 milionów złotych dotacji z  budżetu państwa. 
Inwestycja powstanie w  ramach projektu ,,Mosty 
dla Regionów’’. Od kilku lat uwalniamy tereny na 
osiedlu Bugaj, po to, aby stały się one terenami in-
westycyjnymi dla przedsiębiorców. Gdy powstanie 
obwodnica dostęp do zakładów, które funkcjonują 
w Specjalnej Strefi e Ekonomicznej będzie odbywać 
się za pośrednictwem właśnie obwodnicy, a my wy-
prowadzimy tym samym ciężki ruch z głównej osi 
komunikacyjnej Starachowic. Jeżeli Świętokrzyskie-
mu Zarządowi Dróg Wojewódzkich uda się wybrać 
wykonawcę, to prace zaczną się jeszcze w tym roku 
i potrwają 18 miesięcy. – dodaje prezydent. 

Obwodnica Wąchocka w trakcie realizacji

Trwa realizacja inwestycji w systemie „projek-
tuj i buduj”. Obwodnica Wąchocka jest pierw-
szą świętokrzyską inwestycją, która realizo-
wana jest w  ramach Programu budowy 100 
obwodnic. 

węzeł sanitarny z pomieszczeniami socjalnymi 
dla pracowników oraz pomieszczenia biurowe 
zlokalizowane są na pierwszej kondygnacji bu-
dynku.
- Rozpoczynając pracę dla Starachowic w 2014 
roku zastałem tragiczną sytuację w  Miejskim 
Zakładzie Komunikacji. Spółka miała ujemne 
kapitały, zadłużenie i  ryzyko zaprzestania 
dostaw paliwa ze względu na zaległości – mówi 
Prezydent Miasta Marek Materek - Likwidujemy 
czy naprawiamy? Brzmiało pytanie na pierw-
szym zgromadzeniu wspólników. Naprawiamy! 
Po siedmiu  latach Miejski Zakład Komunikacji 
jest częścią innej spółki komunalnej. Pozyskali-
śmy środki europejskie i krajowe na zakup 20 
ekologicznych autobusów na CNG, budowę 
warsztatu, myjni i  centrum dyspozytorskiego, 
budowę centrum komunikacyjnego Staracho-
wice Dolne i Starachowice Wschodnie, budowę 
stacji tankowania autobusów CNG, przebudo-
wę kilku ulic, budowę systemu ścieżek rowero-
wych i  zakup rowerów miejskich. Wybraliśmy 
wykonawców większości z  tych zadań. Kolej-
nym krokiem jest wprowadzenie bezpłatnej 
komunikacji miejskiej dla mieszkańców Stara-
chowic.

Bezpłatne dla mieszkańców 

Uchwała dotycząca wprowadzenia bez-

S tarachowiczanie od lat czekają 
na budowę wiaduktu i  obwodnic, 
które odkorkują ulice w godzinach 
szczytu. -  Od kilku lat zabiegałem 
o  fundusze zewnętrzne na te in-

westycje – mówi prezydent Starachowic 
Marek Materek - Cieszę się, że moje stara-
nia przynoszą efekty i w najbliższych latach 
wyprowadzimy ruch z  zatłoczonego obec-
nie miasta, poprawimy bezpieczeństwo na 
drogach i zyskamy czystsze powietrze oraz 
poprawę przepustowości dróg.

Wiadukt z rekomendacją 

Rozbudowa drogi powiatowej Starachowice – Lu-
bienia z  wykonaniem przejścia drogowego nad 
linią kolejową w  ciągu ulicy Radomskiej w  Stara-
chowicach, to jedna z inwestycji priorytetowych dla 
władz miasta i powiatu. Wnioski o dofi nansowanie 
tego drogowego przedsięwzięcia Zarząd Powiatu 
złożył do programu Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg.  Zadanie znalazło się na liście zadań reko-
mendowanych do dofi nansowania. Przyznanie do-
fi nansowania nastąpi po zatwierdzeniu listy zadań 
przez Prezesa Rady Ministrów i podpisaniu umowy 
z wojewodą na dofi nansowanie.
- Liczymy na rządowe wsparcie dla tej najważniej-
szej samorządowej inwestycji w naszym mieście – 
mówi prezydent Marek Materek - Miasto i powiat 
podzielą się kosztami, by pokryć niezbędny wkład 
własny. Realizacja projektu w przypadku pozyska-
nia środków ruszyłaby w 2022 roku i zakończyłaby 
się w 2024 roku.

Obwodnica Starachowic

Siedem fi rm przystąpiło do przetargu na budowę 

Już wiosną, jak zapowiada prezy-
dent Marek Materek, mieszkańcy 
będą korzystać z  nowych ekolo-
gicznych autobusów MAN i  do 
tego bezpłatnie. -   Przez    siedem     

      ostatnich lat intensywnie praco-
wałem, by nasze miasto stać było na 
ruchy, które wcześniej były nieosiągal-
ne – mówi prezydent. 

Rok 2022 będzie początkiem nowej epoki 
w dziejach komunikacji miejskiej w Starachowi-
cach. Na ulice miasta wyjadą nowoczesne, ni-
skopodłogowe, ekologiczne autobusy zasilane 
sprężonym gazem ziemnym CNG wyproduko-
wane w starachowickiej fabryce MAN BUS. 

Wygodnie i ekologicznie 

MAN Lion’s City to jak zapewnia ich producent, 
prawdziwa perełka w  komunikacji miejskiej. 
Autobusy, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, 
są przyjazne dla środowiska naturalnego, 
a koszty ich eksploatacji są niższe. Pojazdy są 
wyposażone m.in. w  troje drzwi, klimatyzację, 
rampę dla wózków inwalidzkich oraz specjalne, 
wydzielone w przestrzeni pasażerskiej miejsce 
do ich przewozu. Pasażerowie będą mogli po-
dróżować korzystając z 29 wygodnych, tapice-
rowanych siedzeń, w tym również dostępnych 
z poziomu niskiej podłogi, co ułatwi zajmowa-
nie miejsc siedzących osobom starszym i nie-
pełnosprawnym. W  czasie podróży możliwe 
będzie korzystanie z  zainstalowanych portów 
USB. Zamówione autobusy MAN Lion’s City 12 
CNG wyposażone są również w system infor-
macji pasażerskiej, monitoringu wizyjnego czy  
pokładową sieć WiFi. Pojazdy są już gotowe, 
pod koniec stycznia ruszyły odbiory technicz-
ne. 

Nowa baza 

Dobiegają też końca prace przy budowie nowej 
bazy miejskiego przewoźnika i stacji tankowa-
nia pojazdów CNG. Powstał tam nowy budynek 
warsztatowy z częścią administracyjno – socjal-
ną. Budynek wyposażony jest w halę warszta-
tową wraz ze stanowiskiem diagnostycznym 
oraz kanałami serwisowymi, a  także w  pełni 
zautomatyzowaną myjnię dla autobusów. 
Część administracyjno socjalna obejmująca 

- Blisko 12 kilometrowa obwodnica Wąchoc-
ka ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem - 
Kamienną a  Ostrowcem Świętokrzyskim. Dla 
Starachowic oznacza to szybkie połączenie 
drogowe z S7 – informuje prezydent - Obwod-
nica swój początek będzie miała tuż za grani-
cą Skarżyska, a zakończy się przy wjeździe do 
Starachowic na Wygodzie.
Łączny koszt robót to blisko 284 mln zł. Za-
kończenie inwestycji planowane jest w 2024 r

Połączenie Obwodnicy Wąchocka 
z drogą krajową nr 9 

Inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i  Autostrad fi nansowana jest ona 
z  rządowego programu 100 obwodnic. Obec-
nie trwają prace przy opracowaniu Studium 
Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, 
które ma wybrać wariant docelowego przebie-
gu drogi.
Rozpatrywane są trzy warianty. Pierwszy wa-
riant zakłada rozbudowę DK 42 w istniejącym 
śladzie przez miasto od grobli (gdzie ma się 
kończyć obwodnica Wąchocka), przez ul. Kie-
lecką, Aleję Niepodległości i  ul. Ostrowiecką, 
dalej rozważana jest obwodnica Michałowa, 
Kuczowa i  Stykowa od południa (na granicy 
lasu). Drugi wariant przewiduje wykorzystanie 
planowanej przez Województwo Świętokrzy-
skie północno-zachodniej obwodnicy Stara-
chowic w ciągu DW744, od Wygody do Bugaju, 
a następnie przedłużenie od Bugaju w kierun-
ku drogi do Lubieni. Trzeci wariant to obwod-
nica wybudowana po południowej stronie 
miasta, poprowadzona przez kompleks leśny, 
na południe od zbiornika Lubianka z węzłem 
w rejonie skrzyżowania ul. Ostrowieckiej z DW 
756 (kierunek Nowa Słupia / Bodzentyn). 

Modernizacja drogi wojewódzkiej 744 
przez miasto

Trwają przygotowania do realizacji, piątej 
istotnej dla Starachowic inwestycji drogowej, 
jaką jest modernizacja drogi wojewódzkiej 
744 przez miasto. Przedsięwzięcie realizowa-
ne będzie etapami.
Jak informuje Architekt Miejski Marcin Bed-
narczyk obecnie wykonywana jest dokumen-
tacja dla odcinka ulicy Kaczyńskiej – Bankowa. 

płatnego transportu komunikacją miejską 
zostanie przedstawiona radnym Rady Miej-
skiej. Z  bezpłatnych przejazdów korzystać 
będą mogli tylko mieszkańcy Starachowic.
- Dlaczego dla mieszkańców Starachowic? 
Miasto musi premiować osoby, które płacą 
podatki lokalnie i zachęcać do tego innych 
– mówi prezydent Materek - Wprowadze-
nie bezpłatnej komunikacji miejskiej po-
winno przyczynić się do zwiększenia ilości 
pasażerów i  zmniejszenia ilości pojazdów 
poruszających się po mieście. 9,5 mln zł ze 
środków gminy dołożymy do funkcjonowa-
nia komunikacji w  2022 roku. 2 mln zł to 
przychód z biletów jaki zaplanowaliśmy dla 
ZEC na rok 2022. Przez ostatnie lata mocno 
oszczędzaliśmy na wydatkach bieżących co 
między innymi pozwoliło na wygenerowanie 
rekordowej nadwyżki operacyjnej na koniec 
2021 roku. Księgowo było to 33 mln zł, 
a odliczając subwencję uzupełniającą, którą 
otrzymały wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego było to 25 mln zł. Wyniki te 
przełożyły się także na rekordowy budżet 
na rok 2022. 
Głównym celem wprowadzenia bezpłat-
nej komunikacji jest, jak mówi prezydent, 
aspekt ekologiczny i  zachęcenie staracho-
wiczan do korzystania z  przejazdów auto-
busami. 

Pięć wielkich inwestycji drogowych to szansa dla rozwoju miasta, O planach oraz 
trwających pracach przy budowie wiaduktu oraz obwodnic Starachowic, pisze 
Iwona Tamiołło

Rok 2022 to początek nowej ery w dziejach komunikacji miejskiej w Starachowicach. 
Iwona Tamiołło
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Pod koniec stycznia ruszyły odbiory nowych autobusów
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STARACHOWICE 
MIASTO SPOTKAŃ

STARACHOWICE
MIASTO NA MEDAL 

Starachowice na przestrzeni 
ostatnich  lat mogą pochwa-
lić się wieloma zdobytymi wy-
różnieniami w  ogólnopolskich 
konkursach  i  rankingach. Są 

nagrody za prowadzone działania na te-
renie gminy, innowacyjne rozwiązania 
czy dobre praktyki. Przybliżamy kilka 
prestiżowych nagród, którymi może po-
chwalić się nasze miasto.

Lider ekonomii społecznej. Wspólnota
i Victoria

Jedną z  nagród, która trafi ła do gminy Sta-
rachowice jest „Lider ekonomii społecznej – 
nagroda specjalna dla Gminy Starachowice” 
w województwie świętokrzyskim. Na wyróżnie-
nie złożyła się działalność m.in. „Starachowi-
czanki” i Centrum Usług Społecznych oraz inne 
działania promujące postawy prospołeczne 
w mieście.  Miasto zostało uhonorowane tą na-
grodą w 2019 roku. 
W  czerwcu 2021 gmina została zwycięzcą XIII 
edycji „Świętokrzyskiej Victorii” w  kategorii sa-
morządność. Miasto zostało wyróżnione za 
takie działania jak zagospodarowanie parku 
miejskiego, termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, poprawę infrastruk-
tury drogowej, wspieranie przedsiębiorczości, 
kultury i sportu. 
Starachowice są także wśród Liderów Inwe-
stycji Miejskich w  rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”, w  kategorii miast 
powiatowych województwa świętokrzyskie-
go w którym zajęły drugie miejsce w kategorii 
miast powiatowych w naszym regionie. Na tle 
całego kraju miasto uplasowało się na 154 po-
zycji

Dobre praktyki

Starachowice zdobyły także trzecie miejsce 
w  Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskie-
go 2021, w  kategorii Gmin Miejskich. Miejsce 

Ważnym czynnikiem 
sukcesu samorzą-
du jest wymiana do-
świadczeń i  dobrych 
praktyk między gmi-

nami i innymi partnerami. Pozwala to 
inspirować się nawzajem i często pro-
wadzi do powstania nowych, cieka-
wych projektów. W  ciągu minionego 
roku starachowicki samorząd inspiro-
wał się i   był inspiracją dla wielu  in-
stytucji i organizacji z kraju, a nawet 
Europy.  

Wzorce współpracy 

Jednym ze spotkań realizowanych w ramach 
wymiany dobrych praktyk była wizyta 
burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha ze 
współpracownikami. Tematem spotkania był 
Gminny Program Rewitalizacji i proces jego 
wdrażania. Delegacja z Marek odwiedziła te  
miejsca w mieście, które zostały zrewitalizo-
wane lub są w trakcie tego procesu. 
Także w tym roku wójtowie i burmistrzowie 
z  dziewięciu polskich gmin gościli w  Stara-
chowicach na warsztatach Zarządu Sto-
warzyszenia Młodego Samorządu. Pod-
czas spotkania dyskutowano o  dobrych 
wzorcach, które warto wdrażać w  gminach 
miejskich i wiejskich, a  także o problemach 
z  jakimi obecnie mierzą się samorządy. 
Uwagę gości zwróciły rozwiązania wdraża-
ne w naszym mieście, w tym między innymi: 
platforma zakupowa, Otwarte Starachowice 
czyli publiczny rejestr faktur, aplikacja Na-
prawmy Starachowice oraz Program Inicja-
tyw Lokalnych.

Międzynarodowe delegacje

Starachowice gościły także delegacje 
z  Europy. Jednym ze spotkań było między-
narodowe spotkanie projektowe dotyczące 

w  rankingu to wynik 16 wskaźników obrazu-
jących różne sfery życia wspólnot lokalnych 
w regionie. Czołówkę rankingu stanowią gminy, 
które sprawnie realizują swoje zadania własne 
i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. 
Starachowice zajęły piąte miejsce w  prestiżo-
wym, ogólnopolskim rankingu Programu „Plan 
Działań Dla Miast – Modelowa Lokalność”  czyli 
inicjatywie Instytutu Rozwoju Miast i  Regio-
nów. Do programu wybrano 37 miast, które 
w  najszerszym zakresie udokumentowały do-
tychczasowe osiągnięcia w  zakresie zrówno-
ważonej transformacji zgodnej z  potrzebami 
mieszkańców oraz przedstawiły najciekawsze 
projekty do realizacji w 2022 r.

Prezydent z nagrodami

Nie tylko działania gminy Starachowice zdoby-
wają nagrody ale także sam Prezydent Miasta 
Marek Materek. Jednym z  wyróżnień jest Od-
znaka Honorowa za zasługi dla Samorządu Te-
rytorialnego dla Prezydenta Miasta. Prezydent 
odebrał ją w maju 2021 roku podczas obcho-
dów Dnia Samorządu Terytorialnego z rąk Pre-
miera Mateusza Morawieckiego.
Już po raz drugi prezydent Starachowic odebrał 
także statuetkę dla jednego z  15 najlepszych 
prezydentów miast rankingu Newsweek’a. Ran-
king powstaje na podstawie ankiet wysłanych 
do prezydentek i  prezydentów miast, którzy 
typują najlepszych spośród siebie. Rokrocznie 
prezydent Materek pnie się coraz wyżej w tym 
rankingu.
 Prezydent Marek Materek to także jeden 
z  najbardziej wpływowych samorządowców 
w internecie w 2021 r. według  wskaźnika PER-
FORMANCE.  Prezydent zajął trzecią pozycję 
tuż obok prezydentki Gdańska Aleksandy Dul-
kiewicz i  prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. 
Jak powstał ten wskaźnik? Pracownicy Instytutu 
Badań Internetu i Mediów Społecznościowych 
przeanalizowali 142 profi le Facebookowe bur-
mistrzów oraz 88 profi li prezydentów miast 
zrzeszonych w Związku Miast Polskich.

polityk młodzieżowych w Europie. W ramach 
projektu do Starachowic  przyjechali przed-
stawiciele  Litwy, Portugalii, Hiszpanii i Grecji.  
Mowa była na temat polityk młodzieżowych 
w swoich regionach, zaprezentowano działa-
nia podejmowane na rzecz młodych miesz-
kańców w krajach partnerskich. Młodzież ze 
Starachowic miała możliwość przedstawie-
nia własnego doświadczenia oraz politykę 
młodzieżową w mieście.
Odbyła się także wizyta studyjna gości 
z  Wielkiej Brytanii i  Hiszpanii. Spotka-
nie miało na celu wymianę doświadczeń 
oraz sieciowanie organizacji partnerskich 
projektu z  zakresu ekologii i  gospodarki. 
Przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych z  Hiszpanii i  Wielkiej Brytanii mieli 
okazję odwiedzić lokalne przedsiębior-
stwa, obszar rewitalizacji i  szkoły. Prezy-
dent Miasta Marek Materek opowiedział 
o dobrych praktykach ekologicznych, które 
wdraża gmina takich jak budki dla jeżyków, 
rezygnację z  plastiku w  jednostkach miej-
skich czy miejskie pasieki.

Miasto gospodarzem kongresu

To właśnie w  Starachowicach odbył się 
I  Kongres Centrów Usług Społecznych. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kance-
larii Prezydenta Rzeczpospolitej, Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej, Minister-
stwa Rozwoju i Technologii, przedstawiciele 
Urzędów Marszałkowskich i  Wojewódzkich, 
dyrektorzy i  pracownicy Centrów Usług 
Społecznych oraz Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej z  całego kraju. Starachowice nie-
przypadkowo były gospodarzem Kongre-
su.  Gmina jako pierwsza w regionie i jedna 
z pierwszych w Polsce podjęła decyzję, aby 
na mocy nowych rozwiązań prawnych prze-
kształcić Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Centrum Usług Społecznych, oferując 
większe możliwości działania. 

Współpraca, partnerstwo, wymiana doświadczeń,  dobre praktyki, wzajemne 
inspiracje.  Izabela Wrona sprawdziła samorządowy  kalendarz ważnych 
spotkań  i wybrała kilka z nich.  Każde ważne, każde  z innego obszaru

Starachowice w ostatnich latach zdobyły wiele  nagród i osiągały wysokie lokaty  
w ogólnopolskich konkursach i rankingach. Przyznane wyróżnienia to potwier-
dzenie skuteczności prowadzonych działań  i   promocja miasta nad Kamienną.
Izabela Wrona
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 Goście z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii

Pierwszy Kongres CUS. Spotkanie otworzył prezydent
Marek Materek

Architekt Miejski z gośćmi z Marek

Prezydent Miasta i  przedstawiciele Stowarzyszenia Młodego 
Samorządu
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Lider ekonomii społecznej

Odznaka Honorowa za zasługi dla Samorządu Terytorialnego dla 
Prezydenta Miasta

Świętokrzyska Victoria w kategorii Samorządność

Starachowice zdobyły trzecie miejsce w Rankingu Gmin Regionu 
Świętokrzyskiego 2021
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hucie, która miała być metalurgicznym za-
pleczem fabryki samochodów. W tym czasie 
A20 otrzymał tak bliską dla starachowiczan 
nazwę. Panuje wiele domysłów na temat 
okoliczności i  powodów, dla których A20 
stała się Starem 20. Wydaje się jednak, że 
nawiązanie do nazwy miasta jest tu oczy-
wiste. Do tego „Star” to przecież z  języka 
angielskiego gwiazda, która jednoznacznie 
kojarzyła się z  symbolem komunistycznej 
ideologii, co oczywiście nie przeszkadzało 
ówczesnym władzom.  

Coś z niczego

W historii powstania Stara 20 fascynujące 
jest to, jak wobec braku środków, doświad-
czeń, technologii, udało się zbudować tak 
skomplikowane urządzenie jakim jest sa-
mochód? Odpowiedzią jest nieprawdopo-
dobny zapał i poświęcenie szczupłej kadry 
inżynierskiej i  robotników, którzy praco-
wali z  oddaniem nie patrząc na długość 
dnia pracy, wynagrodzenie czy możliwość 
awansu. W  drugiej połowie roku 1948 
w  Starachowicach zmontowano pierwsze 
egzemplarze. Pięć z  nich zostało ofi cjal-
nie zaprezentowanych przed Politechni-
ką Warszawską 15 grudnia 1948 roku. To 
symboliczny moment początku produkcji 
Starów, albowiem do końca tamtego roku 
wykonano łącznie 10 sztuk. Kolejne mie-
siące miały doprowadzić do opracowania 
technologii produkcji a  pierwsze samo-
chody zostały sprzedane w lutym następ-
nego roku.  W 1949 roku wykonano łącz-
nie 245 sztuk pojazdów, a w roku kolejnym 
728.

Wskazówki bibliografi czne:
Kołodziejski Paweł, Miastotwórcza rola przemy-
słu na przykładzie Starachowic w  okresie PRL, 
w:Alamnach Świętokrzyski, T.I, red. S. Nowak, P. 
Kardyś, A. Sopoćko, Warszawa 2016, s.222-245.
Krukowski Jerzy, Konstruktorzy, Starachowice, 
2012
Przybylski Robert, Powojenna ciężarówka 
z  przedwojennym rodowodem, Tracks&Machi-
nes nr1/2000, s. 20-25

Więcej o  naszych Starachowickich 
STARach pisaliśmy w  lipcowym wyda-

niu naszego miesięcznika. Wszystkie numery 
są dostępne w Parku Kultury w formie papie-
rowej lub elektronicznej
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Star 20  eksponat Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 

Załoga na parkingu zakładowym (koniec 1951 roku) Linia montażowa samochodu Star 20. Pierwsza poł. lat 50. XX w.
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STAR 20 NARODZINY 
GWIAZDY

Przypomnijmy, że za prototyp 
pojazdu A20 odpowiedzial-
ny był zespół konstruktorów 
pracujących w  Centralnym 
Biurze Badań i Konstrukcji po-

wołanym do życia w czerwcu 1946 roku. 
Przygotowywaną dokumentację prze-
kazywano „na gorąco” do Zakładu Do-
świadczalnego Przemysłu Motoryzacyj-
nego w Ursusie, gdzie na jej podstawie 
budowano pierwsze podwozie. 

Prace wykonywane metodą bliską chałup-
niczej trwały przez kolejny rok, przy czym 
najwięcej problemów sprawiał silnik, który 
ostatecznie oznaczony jako S42 gotowy 
był w  lutym 1948 roku. Pierwszy prototyp 
zaprezentowano 19 czerwca 1948 roku Wi-
ceministrowi Przemysłu i  Handlu a  po po-
zytywnej ocenie możliwym było podejmo-
wanie produkcji. 

Tymczasem nad Kamienną

Starachowice-Wierzbnik, jak nazywało się 
nasze miasto od kwietnia 1939 roku, po 
okupacyjnej gehennie nie przypominało 
prężnego ośrodka przemysłowego. Puste, 
zrujnowane i  rozgrabione przez Niemców 
hale fabryczne, unieruchomione huta i  ko-
palnie. Potworna bieda, brak poczucia bez-
pieczeństwa a do tego strach przed brakiem 
pracy. Takie były początki 1945 roku, kiedy 
17 stycznia żołnierze Armii Czerwonej wkro-
czyli do miasta. Jedynym ratunkiem było 
możliwie szybkie odtworzenie zdolności 
produkcyjnych fabryki – żywicielki. Już dzień 
po wypędzeniu Niemców pracownicy spon-
tanicznie zebrali się na terenie Zakładów, 
próbując oszacować szanse na wznowienie 
produkcji. Ten spontaniczny, obywatelski 
ruch zaskoczył instalujące się władze, które 
jednak na razie nie odważyły się mu prze-

ciwstawiać. Już w  marcu 1945 roku na dy-
rektora Zakładów powołano inż. Stanisława 
Holewińskiego, przedwojennego dyrektora 
huty. Dzięki ofi arności załogi i  dyrektora 
szybko udało się uruchomić Wydział Me-
chaniczny, kuźnię, stolarnię i  elektrownię. 
Problemem był brak maszyn wywiezionych 
przez okupantów w 1944 roku. Dlatego też 
do Niemiec udała się specjalna komisja re-
windykacyjna z zadaniem odszukania i od-
zyskania zagrabionego parku maszynowe-
go. Tymczasem stopniowo uruchamiano 
starachowicką hutę. Na początku 1946 roku 
wydobycie rudy wznowiła kopalnia „Majów-
ka”, zaś w lipcu rozpalono Wielki Piec. W tym 
czasie to właśnie produkcja surówki wielko-
piecowej była najważniejsza dla dźwigające-
go się z ruin kraju. Do lipca 1951 roku sta-
rachowicki piec wyprodukował 170 tysięcy 
ton tego bezcennego półfabrykatu. Jedno-
cześnie krok po kroku odtwarzano produk-
cję w  zakładach górnych. Bardzo ważnym 
produktem były w tym czasie hamulce kole-
jowe, niezbędne dla odbudowy transportu 
kolejowego. Wytwarzano również niewiel-
kie ilości narzędzi rolniczych, oraz przyczep 
samochodowych. Jednak to wszystko było 
tylko kroplą w morzu potrzeb oraz możliwo-
ści Zakładów Starachowickich. 

Idzie nowe

Ofi cjalną nazwę, czyli „Towarzystwo Stara-
chowickich Zakładów Górniczych S.A.”, sto-
sowaną od 1875 roku zamieniono w  1946 
roku na „Zakłady Starachowickie, Przed-
siębiorstwo Państwowe Wyodrębnione 
w  Starachowicach”. Był to efekt nacjonali-
zacji i  odebrania praw prywatnym akcjo-
nariuszom. To wszystko nie rozwiązywało 
w sposób istotny problemów fabryki, która 
pracowała na niewielkiej części swoich moż-
liwości. Tymczasem miasto przeżywało 

zapaść demografi czną. Do strat wojennych, 
doszły masowe migracje ludzi poszukują-
cych szczęścia w  innych miejscach Polski, 
szczególnie na Ziemiach Zachodnich. Jeśli 
w  1939 roku mieszkało tutaj 24,5 tysiąca 
ludzi to w  1947 roku niespełna 17 tysięcy. 
Oczekiwano na decyzję rządowe. Czy Za-
kłady będą jak przed wojną produkować 
broń? A  może podstawowy profi l produk-
cji będzie inny? Jeśli tak, to jaki? Pewnymi 
wskazówkami mogło być przybycie jeszcze 
w 1946 roku inżynierów Bogusława Krasu-
skiego i  Kazimierza Loescha. Mieli oni na 
miejscu wybadać możliwość ewentualnego 
umiejscowienia w Starachowicach produkcji 
samochodu A20, nad którym właśnie roz-
poczynano prace w Łodzi. Prawdopodobne, 
że kolejnym krokiem tego sondowania było 
zlecenie wytwarzania przyczep samocho-
dowych, o  czym wspominaliśmy. Ocena 
musiała wypaść pozytywnie, skoro 12 stycz-
nia 1948 roku Minister Przemysłu i Handlu 
wydał zarządzenie określające profi l pro-
dukcji Zakładów – samochód ciężarowy A20. 

Na ostatniej prostej

Kiedy pierwszy prototyp pojazdu przed-
stawiano ministrowi w czerwcu 1948 roku, 
w Starachowicach trwały gorączkowe przy-
gotowania do przyjęcia nowej produkcji. 
W  tym samym miesiącu Biuro Konstruk-
cyjne w  Łodzi przekazało dokumentację 
samochodu. Otrzymało ją tworzone wła-
śnie przez inż. Emiliana Matykę Biuro Uru-
chomienia Produkcji Samochodów. Biuro 
miało za zadanie opracowanie konstrukcji 
narzędzi do obróbki elementów przyszłego 
samochodu. Kolejnym krokiem miało być 
opracowanie technologii produkcji ciężarów-
ki. Były to zadania pionierskie tak dla kadry, 
jak i  pokiereszowanej przez wojnę fabryki. 
Podobne prace prowadzono w  miejscowej 

O okolicznościach pojawienia się na przemysłowym nieboskłonie gwiazdy ze Sta-
rachowic była mowa w numerze 5/2021 Dobrego Adresu. Teraz warto przyjrzeć 
się jak nasze miasto stało się pierwszym producentem samochodu polskiej kon-
strukcji. Paweł Kołodziejski
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Dziś będzie o  miłości. Ale nie 
o Walentynkach, bo o  tych na 
przełomie lat 80. i 90. pisać nie 
mogłem, bo wówczas nikt jesz-
cze u  nas tego święta nie ob-

chodził. Będzie więc o miłości do swoich 
korzeni. I o miłości o swej Małej Ojczyzny, 
czyli Starachowic. Mija już blisko 10 lat, 
gdy postanowiłem spełnić swe marzenia 
i napisać książkę o osobach związanych 
ze Starachowicami. Korzenie i skrzydła… 

Tytuł wymyśliła moja żona i do głowy mi wów-
czas nie przyszło, że teraz pod identycznym 
tytułem będzie się ukazywać na antenie Radia 
357 moja autorska audycja, w  której osoby 
znane i  cenione opowiadają o  swoich korze-
niach, pasjach i ludziach, którzy dawali im skrzy-
dła do lotu po sukces. Sukces, który oczywiście 
dla każdego ma inną barwę i różny smak. 
Ale wracajmy do Starachowic. „Korzenie i skrzy-
dła” to zbiór ponad 30 rozmów z wybitnymi sta-
rachowiczanami. Każdego pytałem o odczucia, 
jakie przychodzą im do głowy, gdy słyszą nazwę 
swej Małej Ojczyzny. I  niemal każdy mówił 
o  Starachowicach ze wzruszeniem, jak mówi 
się o  miejscu, które kojarzy się z  bezpieczną 
przystanią. – Na pewno widzę zalety tego, że 
urodziłem się w  Starachowicach. Nie ma żad-
nych problemów z przyznawaniem się do tego 
miasta. Nie rozumiem tych, którzy się tego 
wstydzą. Mój przykład pokazuje chyba, że jak 
się chce, to można. Trzeba mieć tylko siłę i wy-
razistość – mówił mi artysta Janusz Radek. – Sta-
rachowice są wciąż bliskie memu sercu. Jakaś 
dalsza rodzina tam wciąż mieszka. Na cmenta-
rzu pochowany jest mój dziadek i moja ukocha-
na babcia, która tak pięknie potrafi ła śpiewać 

Z   początkiem lutego objął Pan funkcję 
prezesa  spółki Zakład Energetyki Ciepl-
nej - Komunikacja Miejska w  Staracho-
wicach. Od czego Pan zaczął?

Przygotowanie do pracy zacząłem w poniedzia-
łek 31 stycznia. Najpierw była długa i  szczera 
rozmowa z  prezesem Marcinem Pocheciem. 
Przez pierwszy tydzień zapoznałem się z  sys-
temem organizacyjnym spółki, zamówieniami 
publicznymi, fi nansami, kadrami oraz ciepłow-
niami, zakładem produkcyjnym węzłów cie-
płowniczych oraz zakładem komunikacji miej-
skiej. Szczególny nacisk położyłem na trwające 
inwestycje,

Przed spółką którą Pan kieruje mnóstwo 
wyzwań… 

Wiodącym projektem spółki z wielu powodów 
jest Instalacja Odzysku Energii. Starachowice 
jako jeden z  pierwszych samorządów wyjdzie 
z  „garnituru” systemu handlu emisjami CO2 
dzięki rozpoczęciu dywersyfi kacji źródeł ener-
gii, przede wszystkim odnawialnej i  ekologicz-
nej. Jest to pierwszy krok do realizacji daleko-
siężnego celu wyznaczonego przez Prezydenta 
Marka Materka, jakim jest samowystarczalność 
energetyczna gminy.  Ma uniezależnić samo-
rząd od ryzyka cenowego energii, poprawić 
czystość środowiska, a  w  szczególności po-
prawić wskaźniki ekonomiczno-społeczne dla 
mieszkańców, którzy przecież mają być bene-
fi cjentem tychże inwestycji. System bezpłat-
nych przejazdów dla mieszkańców Staracho-
wic z jednej strony ma polepszyć stan  portfeli 
mieszkańców, a z drugiej wesprzeć realizowa-
ne na innych polach dążenia do zminimalizo-
wania emisji gazów szkodzących środowisku. 
Wymienione inwestycje są „poligonem” przed 
nowymi, nie mniej trudnymi zadaniami.

Pytanie, które zadaje wielu mieszkań-
ców miasta: czy zmienią się rozkłady 
jazdy bezpłatnych autobusów, czy auto-
busy będą jeździć częściej?

Priorytetem dla nas jest zapewnienie dogod-
nej komunikacji w  godzinach szczytu, tak aby 
każde dziecko i  każdy pracujący w  dogodny 
dla niego sposób bezpiecznie dotarł do miej-
sca nauki, czy też pracy. System rozkładu jazdy 
będzie podlegał permanentnemu monitorowa-
niu, w celu dopasowania go do potrzeb miesz-
kańców i zwiększenia efektywności transportu 

– wspominał nieżyjący już Witold Zapała, przez 
lata główny choreograf Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”. – A Pani jakiś rodzaj sentymentu 
do Starachowic odczuwa? – pytałem z  kolei 
Krystynę Jandę. – Oczywiście, tak! Tak jak każdy 
odczuwa sentyment do miejsca, w którym się 
urodził i  gdzie spędził dzieciństwo. Wspomi-
nam piękne lasy. I  kolejkę do Iłży. Pamiętam, 
że z  dziadkiem bardzo często nią jeździliśmy 
– mówiła mi słynna aktorka w  sierpniu 2013 
roku. Wtedy – przyznam - miałem wrażenie, że 
te wspomnienia są nieco przeze mnie wymu-
szone. Gdy jednak kilka miesięcy temu nagry-
wałem rozmowę z Krystyną Jandą dla Radia 357 
i rozmawialiśmy o Starachowicach opowiadała 
o  nich z  takim sentymentem, jak wspomina 
się jedną z najważniejszych chwil swego życia. 
– Starachowice kojarzą mi się z  dzieciństwem 
oraz z  rodzicami, którzy już nie żyją - to już 
fragment rozmowy z innym wybitnym aktorem 
Markiem Bargiełowskim, którego dziś już nie 
ma między nami, a pochowany jest na cmen-
tarzu na Bugaju. – Śnią mi się Starachowice. Te 
obrazy są zapamiętane głęboko w podświado-
mości. W Starachowicach był początek. Albo się 
wykorzystało swoją szansę, albo nie… - opo-
wiadał aktor. Z kolei też już nieżyjący Zdzisław 
Rachtan, żołnierz Armii Krajowej mówił: - Stara-
chowice i ziemia świętokrzyska żyły i wciąż żyją 
w moich wspomnieniach. Chociaż, gdybym dziś 
miał powiedzieć, kim się czuję: człowiekiem ze 
Starachowic czy z Warszawy, odpowiedziałbym, 
że czuję się człowiekiem Wykusu. To bardzo 
ważne dla mnie miejsce. 
Z  równie dużym wzruszeniem wypowiedziała 
się wtedy o  swoim rodzinnym mieście Jolanta 
Przewoźnik. – Starachowice zawsze pozosta-
ną dla mnie miejscem, z  którego się wyszło 

miejskiego na rzecz rezygnacji z  codziennych 
dojazdów samochodami. Wszystkie prośby 
i  wnioski dotyczące zmian rozkładu bezpo-
średnio wpływają do zarządu, co w  najbliż-
szym czasie winno zaowocować koniecznymi 
modyfi kacjami. Przy czym takie zmiany muszą 
wynikać z  precyzyjnej analizy potrzeb miesz-
kańców, natężenia ruchu i  ekonomiki. Nie 
wozimy siebie.  Wozimy nasze rodziny, przy-
jaciół, sąsiadów, osoby nam obojętne a nawet 
nieprzychylne. 

Jak wygląda podział zadań między pre-
zesem a wiceprezesem ZEC? 

Formalnie ja nadzoruję komunikację miejską, 
organizację spółki, w  tym fi nanse, kadry, za-
mówienia publiczne i obsługę prawną oraz ob-
sługę ludności. Prezes Marcin Pocheć nadzo-
ruje ciepłownictwo i wszystkie związane z tym 
aspekty. Niemniej jest to podział formalny, 
gdyż pierwszy tydzień pracy z  Marcinem Po-
checiem pozwala mi mieć nadzieję na pełne 
wsparcie i wymienność naszych zadań. 

Ma pan wykształcenie prawnicze, przez 
wiele lat był Pan związany z  policją 
i strażą graniczną. 

Służbę w  Policji zacząłem w  1991 roku jako 
zwykły „krawężnik”, potem jeździłem w patro-
lu zmotoryzowanym, czyli załatwiałem 12-15 
interwencji na służbę. Następnie trafi łem do 
pionu dochodzeniowo-śledczego, a  potem 
kryminalnego. W latach 1991 – 1999 służyłem 
„na warszawskiej ulicy”, wpierw w  mundurze 
a  potem po cywilnemu. W  latach 1999-2007 
służąc w  Straży Granicznej zajmowałem się 
rozpoznaniem i  zwalczaniem przestępczości 
granicznej, jej koordynowaniem i  nadzorowa-
niem w Warszawie, na Mazurach i Pomorzu.

Mieszka Pan w  Częstochowie czy już 
w Starachowicach?

Mieszkam od 28 stycznia w  Starachowicach 
z całą rodziną. Inaczej sobie tego nie wyobra-
żam.  Albo robimy coś na 100 procent,  albo 
się do tego po prostu nie zabierajmy. Praca 
„przyjezdna” nie jest efektywna. Na margine-
sie jedna osoba ze Starachowic, w większym 
gronie zapytała mnie „Co Pana tak ujęło w Sta-
rachowicach?” Miałem wrażenie, że pytała 
trochę prześmiewczo. Odpowiedziałem, że 
w  Starachowicach ujął mnie jeden człowiek, 

i do którego zawsze się będzie wracać. A więzi 
i przyjaźnie, które kiedyś powstały, wciąż trwają. 
Rodzinne miasto dało mi siłę do pokonywania 
życiowych trudności oraz poczucie otwarto-
ści i  zaufania do ludzi. Patriotyzm wyniosłam 
z miejsca, które promieniuje historią ludzi od-
ważnych. Jestem dumna, że pochodzę ze Sta-
rachowic. 
I  na koniec jeszcze jeden cytat z  książki „Ko-
rzenie i skrzydła”. – Starachowice wciąż są mi 
bliskie. W parafi i Najświętszego Serca Jezuso-
wego na Majówce, czyli mojej rodzinnej para-
fi i, głosiłem dwukrotnie rekolekcje. Pierwszy 
raz 20 lat temu, drugi raz po 10 latach. Ostat-
nio rozmawiałem z  ks. Aleksandrem Sikorą, 
że może po kolejnych 10 latach znów mógł-
bym przyjechać. Ksiądz Sikora jest dla mnie 
wzorem kapłana. Jestem zafascynowany jego 
podejściem do kapłaństwa. Prostotą. Czysto-
ścią prostoty – mówił ks. Adam Zelga z  war-
szawskiej parafi i na Ursynowie. – Serce Polski 
bije właśnie w  takich miejscach jak Staracho-
wice. Wiem to po sobie. Życzę starachowic-
kiej młodzieży ufności. Dacie radę – apelował 
w marcu 2013 roku. To już dziewięć lat mija. 
Może za rok –zgodnie z obietnicą – kolejne re-
kolekcje na Majówce?
Walentynki. Można wyznawać miłość ukocha-
nej osobie. Ale można też ukochanej Małej Oj-
czyźnie. I to jak pięknie…

Grzegorz Sajór, dziennikarz z zamiło-
wania, zaczynał od „Słowa Ludu”. Potem 
przez 26 lat związany z Telewizją Polską 
Wydawca w  TVP INFO oraz główne-

go wydania „Wiadomości”. Obecnie redaktor 
Radia 357. Pisze, jest wydawcą, prowadzi szko-
lenia i zajęcia ze studentami.

jego wizje i brak jakiegokolwiek strachu przed 
spróbowaniem nowych i  lepszych dla ludzi 
rozwiązań.

Jakie ma zainteresowania nowy prezes 
ZEC? 

Historia,  zwłaszcza średniowiecze, które jest 
mocno niedoceniane przez niesprawiedliwy 
pryzmat utartego twierdzenia „wieków ciem-
nych”. Brydż. Gry strategiczne. 

A jakie słabości? 

W  środku jestem za miękki. Dużo wysiłku 
i stresu kosztuje mnie wewnętrzne wytłuma-
czenie sobie, w zgodzie z sercem i rozumem, 
że w danej sytuacji właśnie tak należy postą-
pić, nawet gdy inni tego nie rozumieją. Na 
szczęście jak sobie coś tak nurtującego prze-
myślę to jestem z tym pogodzony.

Piotr Urbanek - absolwent  Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Wrocławskiego i  Wyższej Szkoły Policji 
w  Szczytnie. Przez wiele lat związany 

z  policją i  strażą graniczną. Po przejściu na 
emeryturę resortową prowadził kancelarię 
radcy prawnego i kancelarię adwokacką. Pełnił 
funkcję prezesa Zarządu Miejskiego Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych w Chełmie, zasia-
dał także w  radach nadzorczych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
oraz Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych 
w Chełmie. 

O sentymencie i miłości do Starachowic po wspomnieniach prowadzi 
Grzegorz Sajór
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Artykuł sponsorowany

Zakochaj się w Starachowicach - proponowaliśmy w pierwszym numerze naszego miesięcznika. Ponawiamy

MIŁOŚĆ DO KORZENI 
USKRZYDLA

ZDROWA ENERGIA 
I DOBRA KOMUNIKACJA 
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Na nasze pytania odpowiada Piotr Urbanek, nowy prezes spółki Zakład Energetyki 
Cieplnej - Komunikacja Miejska w Starachowicach. Agnieszka Lasek – Piwarska
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Pokolenie, które w  latach sześć-
dziesiątych i  siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku przeżywało 
swoja młodość i  jej uniesienia: 
fascynacje pierwszym uczuciem 

miłości, oczarowanie, stan zakochania nie 
miało zwyczaju obdarowywania się na-
wzajem serduszkami. Ten obyczaj, wraz 
z bogatą i barwną oprawą, podniesiony do 
rangi święta, przenikał do nas nieśmiało 
z  Zachodu, by już w  latach dziewięćdzie-
siątych zadomowić się z całą intensywno-
ścią. 

Szkolne miłości sprzed lat

Ach te wspomnienia! Szkolna miłość to 
tajemnicze, wręcz niezauważalne uśmie-
chy, zdawkowe komplementy, blask oczu, 
ton głosu, przypadkowo spotykające się 
ręce. Nie pomijało się takich nieśmiałych 
gestów, bo to bardzo wiele mogło zna-
czyć. Jeśli chłopiec ośmielił się zaprosić 
do kina lub na spacer do parku, spojrzał 
głęboko w  oczy, delikatnie dotknął dłoni, 
to już mogło być zakochanie lub co naj-
mniej zauroczenie. Czasem listom i  wi-
dokówkom powierzał swoje tajemnice 
i choć wprost nie nazywało się miłości po 
imieniu, intuicja nie zawodziła. Autentyzm 
takich szkolnych fascynacji notują przecież 
przeboje sprzed lat. Teraz wszechobecne  
facebooki są w stanie wypowiedzieć i za-
łatwić wszystko. Dużą rolę w  kreowaniu 
naszego pojęcia o szkolnej miłości, najczę-
ściej idealnej, odgrywały wzory literackie, 
fi lmowe, teksty piosenek, nawet przedwo-
jennych, słuchanych przy adapterze z płyt 
winylowych. Nie były one odarte wówczas 
ze znamion piękna, szlachetności i  przy-
zwoitości. Szkolne miłości szybko przefru-
nęły, po czasie okazywały się nieco naiwne. 
Czasem, po wielu latach dziwiliśmy się że 
ona i on są razem? Jak to się stało?

Studencka miłość 

Za to studenckie znajomości, częściej utrwa-
lały się w związki nawet małżeńskie.
W tym okresie sfera uczuć osobistych była 
bardziej dojrzała i  liczył się nie tylko profi l, 
sylwetka, styl ubierania się czy urok ciała. 
Oczywiście, dobrze widziane były u partnera 
walory intelektualne, dobre maniery, kultura 
osobista, poważny stosunek do życia. Był to 
jednocześnie najbardziej sprzyjający czas 
by znaleźć męża, żonę, by założyć rodzinę. 
Dodam, że w nowych znajomościach obo-
wiązywał dystans i  zwracanie się do siebie 
per pan, per pani. Jeśli znajomość nabie-
rała zażyłości, dalej obowiązywał niepisany 
szacunek i przyzwoitość, bez doświadczeń 
damsko- męskich.
Miłość do mojego przyszłego męża  roz-
wijała się głównie w  listach nieustannie 
krążących przez kilka lat między róż-
nymi odległymi miastami, w  których 
studiowaliśmy. Zawsze chełpiłam się 
przed koleżankami, że moja przegród-
ka na listy w  akademiku rzadko była 
pusta. Pisząc list należało postarać się 
o  ładną papeterię, znaczki pocztowe 
z  ciekawej serii, tajemniczo i  starannie 
zaadresować. Z  mężem zgromadzili-
śmy całą walizkę naszych listów i  wnie-
śliśmy do naszego domu jako wiano.

Bezcenne uczucie wieku dojrzałego

Dla nas miłość to mądrość wspólnego 
przemijania jakby z nami przemijał świat. 
Istnieją trzy rzeczy, które są w  naszym 
życiu bezcenne: rodzina , miłość i  przy-
jaźń.  A obce nam walentynkowe święto 
?  Mąż do dzisiaj rekompensuje mi tamte 
niedostatki i obdarowuje mnie  z tej okazji  
najczęściej piernikowym serduszkiem , 
a  na co dzień miłym kochanym słowem 
i czułym gestem. 

Felieton na dwie strony, dwa pióra i dwa pokolenia. W cztery oczy. Od wzorców literackich, poprzez teksty piosenek słuchanych z winylowych płyt i  własnoręcznie pisane starannie 
adresowane listy po oczekiwania i  Walentynki słane w pośpiechu przez media społecznościowe. O tym, że kiedyś nikt o Dniu Zakochanych nie słyszał i o współczesnym podejściu 
do miłości z przymrużonym okiem piszą Bogumiła Skrobisz emerytowana nauczycielka języka polskiego i Anna Zięba, nasza redaktor naczelna.
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Miłość. Uczucie, typ relacji 
międzyludzkich, zachowań, 
postaw często uważana 
za sens życia człowieka, za 
cnotę. Nieustająca inspiracja 

dla artystów. Chciałoby się napisać – tak jest 
do dziś, ale czy na pewno? Czy współczesna 
miłość ma jeszcze znamiona romantycz-
nych uniesień, które pamiętamy z  literatury 
i fi lmów? Czy zabiegana współczesność zdo-
łała nas bez reszty odrzeć z tej delikatności 
uczuć i emocji? Moim zdaniem nie, ale ob-
serwacja dzisiejszych czasów może skłaniać 
do zgoła innej odpowiedzi. 

Świat nieustannie się zmienia. To świetnie, 
w  końcu bez rozwoju stagnacja zbierałaby 
swoje opłakane w skutkach żniwa. Zmienia 
się świat a wraz z nim my. Nasze zachowa-
nia, sposób myślenia, podejście do życia 
a  także oczekiwania wobec… innych. Zmie-
niła się także miłość. Często przydarzająca 
się szybko i równie szybko się kończąca gdy 
na horyzoncie pojawia się komplikacja. Tą 
komplikacją jest po prostu życie. Zderzenie 
z rzeczywistością. Po fali ogromnych uczuć, 
zachłyśnięciem się sobą nawzajem ujaw-
nia nam się obraz dwóch równoległych, ale 
i zgoła innych codzienności. To także czas na 
konfrontację naszych oczekiwań wobec part-
nerów. A bywa ona taka:
Ona z  feministycznym podejściem do męż-
czyzny szukająca jednocześnie rycerza na 
białym koniu, wrażliwego a zarazem męskie-
go romantyka, który w wolnej chwili pasjonu-
je się budowlanką stawiając domy w krajach 
trzeciego świata i pracujący na wysokim sta-
nowisku w korporacji.
On z  idealistycznym wyobrażeniem kobiety 
jako bogini, wyglądającej zawsze perfekcyj-
nie, podającej obiad w szpilkach, wychowują-
cej perfekcyjnie dzieci i spełniona zawodowo. 
Jest zawsze uśmiechnięta, delikatna i  silna 
zarazem. Spełniająca się w pracy, w domu, 

dusza towarzystwa.
To oczywiście mój przerysowany opis ocze-
kiwań kobiet i mężczyzn. Na szczęście nasza 
rzeczywistość wygląda nieco lepiej i nasze wy-
bujałe i nierealne oczekiwania wobec partne-
rów pozostają raczej w sferze żartu. Wszystko 
za sprawą wysiłku. Bo miłość to wbrew pozo-
rom wysiłek, praca nad sobą i cały wachlarz 
innych umiejętności takich jak chęć wysłu-
chania drugiej strony, uważność na partnera, 
empatia, zrozumienie, wybaczanie, kompro-
misy, komunikacja. Ta ostatnia jest niezwykle 
istotna. Bez odpowiedniej, szczerej rozmowy 
miłość stoi w miejscu a czasami odchodzi na 
zawsze. 
Miłość, taka na całe życie, to nie tylko porywy 
serca tak dobrze nam znane na początku mi-
łosnej historii. Miłość to także podanie kubka 
herbaty po ciężkim dniu, to wysłuchanie bez 
oceniania, to znalezienie w  sobie siły aby 
podnieść drugą połówkę gdy opada z sił, to 
rozmowy, wspólne pasje, cele i droga życia, 
którą wspólnie obieramy.

Miłość bywa trudna, wyboista, skompliko-
wana. Niektórzy mówią – przereklamowana. 
Lubię to wyrażenie i zgadzam się z nim. Bo 
tak, wizja miłości bez komplikacji do grobowej 
deski jest przereklamowana, bo jest niereal-
na. Miłość celebrowana tylko 14 lutego jest 
przereklamowana. Celebracja prawdziwej 
miłości jest w  naszych codziennych małych 
gestach. To właśnie z  tych drobnych rzeczy 
tworzy się uczucie, które ma szansę prze-
trwać całe życie. 

Współczesność to trudne czasy dla miłości, 
ale na szczęście ludzie jej potrzebują, zako-
chują się w sobie, chcą przy sobie trwać i chcą 
nad sobą pracować. Coraz bardziej rozumie-
my o co chodzi z tą miłością. Coraz bardziej 
się jej uczymy. Coraz bardziej podchodzimy 
do niej nie tylko sercem ale i  rozumem, co 
bądź co bądź, jest nieco przewrotne.

fot. Pexels
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Na początek więc, kim jest Marcin Gołę-
biowski?

Jestem przede wszystkim Starachowiczaninem 
wyznającym maksymę „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki w  Starachowi-
cach dalsze etapy kształcenia realizowałem na 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w  Lu-
blinie. Po ukończonych studiach prawniczych 
związałem się z  Uniwersytetem również zawo-
dowo i tę współpracę kontynuuję. Przez ostatnie 
miesiące byłem także związany z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach. Praca zawodowa 
jest ważnym aspektem mojego życia. Przez lata 

Po 10 latach wróciła Pani do starachowic-
kiego szpitala. Jak ocenia Pani to, co zasta-
ła?

Z zewnątrz ładne zadbane budynki, ładna kolory-
styka. To chyba zasługa dobrego architekta? Wy-
mienione okna, czysto wokół budynków i  jakby 
„brak życia”. Cisza. Co jakiś czas uśmiech spod 
maseczki. To pracownicy z  dłuższym stażem. 
Z radością jeszcze się rozpoznajemy.

Co już udało się zdziałać? 

Zaczęliśmy pracę od porządków w strefi e admi-
nistracyjnej szpitala. Sprawdzamy zatrudnienie, 
wynagrodzenia, ostatnie awanse. Czyli robimy 
porządki w  kadrach i płacach. Sprawdzamy też 
koszty poszczególnych oddziałów szpitalnych, 
analizujemy i  reformujemy poradnie specjali-
styczne oraz poszczególne komórki organizacyj-
ne. Obserwuję, że pracownikom  wróciła energia 
i siła. 

W  jaki sposób, pani zdaniem, szpital 
będzie działał za miesiąc, za pół roku? 
Kiedy bedzie leczył wszystkich pacjentów, 
nie tylko z COVID-19?

Chcemy, aby stało się to jak  najszybciej. Dlatego 
Prezydent Marek Materek i  Starosta Piotr Am-
broszczyk rozmawiają z wojewodą o możliwości 
zakupu budynku po Polsko-Amerykańskich Kli-

łączyłem różne funkcje: zarówno pracownika 
administracyjnego, jak i  nauczyciela akademic-
kiego. W  pracy najbardziej ceniłem kontakt 
z ludźmi: pracownikami, studentami, w tym stu-
dentami zagranicznymi, oraz możliwość realiza-
cji nowych przedsięwzięć. Jestem innowatorem, 
lubię podejmować różnorodne projekty, zarów-
no edukacyjne, naukowe, społeczne, kulturalne 
i sportowe. 
Moją pasją, wynikającą w dużej mierze z pracy 
zawodowej, są podróże i  poznawanie nowych 
kultur. Szczególnie bliska stała się dla mnie Ukra-
ina. Moje liczne wyjazdy wiązały się z utrzymy-
waniem kontaktów m.in. ze związkami Polaków, 
wsparciem edukacyjnym, szerzeniem kultury 

nikach Serca. W tym budynku  możemy szybko 
utworzyć oddział covidowy:  60 łóżkowy, niezależ-
ny od pracy szpitala. Jeśli to się nie uda, będziemy 
szybko wypisywać pacjentów po covidzie, tych  
z ujemnymi wynikami testów,  do ich macierzyń-
skich szpitali. Warto wiedzieć, że około  75 pro-
cent pacjentów z koronawirusem w naszym szpi-
talu to osoby spoza powiatu starachowickiego. 

Szpital jednoimienny, opieka nad pacjen-
tami z koronawirusem to wielkie wyzwa-
nie dla służb medycznych, wszystkich 
pracowników szpitala….

Jestem pełna uznania dla pracowników szpitala 
starachowickiego, którzy zwłaszcza w pierwszym 
okresie kiedy nie było szczepionek leczyli zarażo-
nych ludzi.  Leczyli z  narażeniem swojego życia  
i życia swoich rodzin. 

Co z podstawową opieką zdrowotną?  

W szpitalu działa podstawowa opieka medyczna.  
Jest „Medyk”, funkcjonują poradnie specjalistycz-
ne, działa Nocna Świąteczna Opieka Medyczna. 
Prowadzone są szczepienia przeciw Covid, po-
bierane są wymazy. Działalność ambulatoryjną  
prowadzimy w części czystej szpitala – czyli bez-
kowidowej, nie należy się obawiać i zachęcam do 
korzystania!   Wejście do tej części jest od strony 
poradni specjalistycznych. Razem z  doktorem 
Jackiem Walkowskim prowadzimy intensywne 

i  języka polskiego oraz zachęcaniem młodzieży 
do podejmowania kształcenia w Polsce. 

Dlaczego wrócił Pan do Starachowic?

Uważam, że Starachowice to moja mała ojczy-
zna, i otrzymałem szansę od Prezydenta Marka 
Materka na to, aby wspólnie budować przy-
szłość miasta. Obserwuję, jakie zmiany zacho-
dzą w ostatnich latach w Starachowicach – jest 
to bez wątpienia wynik konsekwentnej realizacji 
strategii rozwoju miasta. Chcę być częścią tych 
zmian i pracować na rzecz rozwoju Starachowic. 

Większość młodych szuka swojego miej-
sca w  dużych miastach a  Pan wraca? 
Czego nie ma duże miasto, co mają Stara-
chowice?

Tożsamość i  identyfi kacja mieszkańców ze Sta-
rachowicami. W dużych miastach ze względu na 
procesy migracyjne zacierają się więzi społecz-
ne, rodzinne. Ich mieszkańcy nie znają swoich 
miast, często ich kontakty z  „miastem” ograni-
czają się do poszczególnych dzielnic. Staracho-
wice przez wysoki kapitał społeczny i włączanie 
mieszkańców w  procesy współdecydowania 
o  przyszłości Miasta z  powodzeniem realizują 
takie projekty jak „Starachowice Od Nowa” czy 
projekt „Kierunek Przyszłość – Starachowicki 
Program Rozwoju Lokalnego”, stając się wzorem 
dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce. 

Co w Starachowicach kocha Pan najbar-
dziej, a co ich nie lubi? Co się Panu tutaj 
nie podoba?

Jednym z  moich ulubionych miejsc jest Park 
Miejski. Jego położenie, układ, kaskadowe zejścia 
powodują, że jest to niepowtarzalne miejsce, 
umożliwiające miłe spędzanie czasu wolnego 
przez każdego mieszkańca. W mojej ocenie jest 
to miejsce unikatowe zarówno w skali kraju, jak 
i  Europy. Doceniam również akweny wodne 
zlokalizowane w Starachowicach. No i znacznie 
mniejsze korki będące zmorą życia w  dużym 
mieście. 
Dostrzegam, iż mimo że Starachowice nie są 
dużym miastem, swoje miejsce (z  powodów 

zarobkowych) znajdują tutaj cudzoziemcy. Ob-
serwuję jednak, że w niewielkim stopniu integru-
ją się oni z lokalną społecznością. 

Co zmieni w  Starachowicach wiceprezy-
dent?

Do moich zdań będzie należeć przede wszystkim 
nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyj-
nymi realizującymi zadania z  zakresu oświaty, 
pomocy społecznej, kultury, kultury fi zycznej 
i sportu. 
W pracy zawodowej kieruję się zasadą 3W: współ-
praca, współdecydowanie, współodpowiedzial-
ność. Chcę, stosując  zasadę kontynuacji, reali-
zować już rozpoczęte zadania zgodnie z polityką  
przyjętą  przez Prezydenta Miasta Starachowice. 

Związane jest to z  realizacją projektu „Kierunek 
Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju 
Lokalnego”. Ekologiczne szkoły, kształcenie w kla-
sach dwujęzycznych, kładzenie nacisku na rozwój 
kompetencji uniwersalnych czy sportowego po-
tencjału wśród dzieci i  młodzieży będą kluczo-
we dla rozwoju edukacji w mieście. Uważam, że 
w ramach nadzoru nad pomocą społeczną  istot-
ne jest także realizowanie dalszych ambitnych 
planów związanych z  rozwojem Centrum Usług 
Społecznych, zwłaszcza że opieka społeczna 
w  starzejącym się społeczeństwie Starachowic 
odgrywa i będzie odgrywać szczególną  rolę . Jako 
osoba wywodząca się ze środowiska społeczne-
go, pełniąca różne funkcje w  organizacjach po-
zarządowych znam i rozumiem znaczenie budo-
wania pozytywnych relacji z sektorem NGOs oraz 

wspierania inicjatyw przez niego zgłaszanych. 
Jednym z  obszarów zacieśnienia współpracy 
z tym sektorem jest obszar sportu oraz turystyki 
miasta. Kluczowe pozostaje budowanie, na zasa-
dzie synergii, relacji urząd – biznes – mieszkańcy 
miasta i stwarzanie warunków do rozwoju przed-
siębiorczości w mieście. Będzie to czynnik kluczo-
wy do zatrzymywania młodych osób w Staracho-
wicach lub przyciągania ich do miasta. 

Marcin Gołębiowski, starachowicza-
nin, 34 lata, magister prawa, doktor nauk 
społecznych w dyscyplinie nauki prawne, 

ukończył także studia MBA. Prywatnie pasjonat 
i  miłośnik kuchni gruzińskiej. Ulubiony kraj - 
Ukraina. Uwielbia zwiedzać nieodkryte lub za-
pomniane przez turystów miejsca.

działania, aby poprawić pracę poradni i rozsze-
rzyć ich zakres.

Dziękuję za rozmowę 

Jolanta Kręcka  - absolwentka Aka-
demii Medycznej w  Łodzi, lekarka. Była 
naczelniczką Wydziału Zdrowia w  Urzę-

dzie Miejskim w  Starachowicach, dyrektorką 
Prywatnego Ośrodka Medycyny Pracy, obecnie 
Vita Centrum Zdrowia. Od 2008  do 2012 roku 
dyrektorka  starachowickiej lecznicy. Od 2012 do 
2016 roku  dyrektorka  Łódzkiego oddziału Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. 

Marcin Gołębiowski. Kim jest i  dlaczego chciał wrócić do rodzinnego miasta. Nowy 
wiceprezydent Starachowic w rozmowie  Anną Łukaszewską

O zmianach w starachowickiej lecznicy z  Jolantą Kręcką, pełniącą obowiązki dyrek-
tora starachowickiego szpitala rozmawia Agnieszka Lasek – Piwarska.

POWROTY
KIERUNEK STRACHOWICE

POWROTY 
STARACHOWICKI SZPITAL
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Serenady rozgościły się 
w  naszej kulturze – po-
jawiają się zarówno 
w  muzyce, jak i  na inspi-
rowanych nią obrazach. 

Kojarzą się nam przede wszyst-
kim z  pieśniami miłosnymi, prze-
znaczonymi dla ukochanych osób. 
Kiedyś, aby wykonać serenadę, 
trzeba było mieć poręczny instru-
ment, dziś wystarczyłby akompa-
niament z  komórki. Romantykom 
nie stoi więc nic na przeszkodzie, 
żeby wyrazić swoje uczucia. Może 
poza brakiem słuchu i nieznajomo-
ścią adresu obiektu westchnień…

Zacznijmy od samej nazwy tego gatun-
ku, która wywodzi się od łacińskiego 
serenus, oznaczającego spokojny (wło-
skie sereno to pogodnie, spokojnie). 
W  językach takich jak chociażby angiel-
ski, włoski czy portugalski odnajdziemy 
pochodzące z łaciny określenia na to, co 
spokojne, jasne lub piękne. 

Mimo że termin serenada pojawił się 
w historii muzyki już XVI wieku, to nadal 
pozostaje wieloznaczny. Warto wspo-
mnieć o dwóch najpopularniejszych jego 
sposobach rozumienia, które w  szcze-
gólny sposób zadomowiły się w  naszej 
kulturze
.
Pod oknem ukochanej

Po pierwsze nazywano tak arie lub 

pieśni wykonywane wraz z  nadejściem 
wieczoru, pod oknem ukochanej osoby. 
Śpiewowi towarzyszył akompaniament 
łatwego do przenoszenia instrumentu. 
Kierowano się względami praktycznymi, 
trudno przecież wyobrazić sobie zabra-
nie pod balkon ukochanej klawesynu, 
a w późniejszych wiekach – fortepianu. 
Wybierano więc gitarę, lutnię lub inne 
poręczne instrumenty strunowe.
Sceny balkonowe zadomowiły się 
w operze. Jednak jedną z piękniejszych 
serenad – rozumianych jako pieśń o mi-
łości – jest ta napisana przez Franza 
Schuberta (1797–1828). Przeznaczona 
została na głos z  fortepianem i  znala-
zła się w  cyklu Schwanengesang (Ła-
będzi śpiew) – zbiorze pieśni wydanym 
przez Tobiasa Haslingera po śmierci 
kompozytora. Tytuł ten ma duże zna-
czenie, odnosi się bowiem do ostat-
nich, natchnionych słów wieszczów. 
Trudno odmówić takiego porównania 
zwłaszcza wspomnianej serenadzie. 
Pieśń tylko pozornie wydaje się spokoj-
na, jest bardzo ekspresyjna, a  jej cha-
rakter trudno jednoznacznie określić. 
Zdaje się ukazywać obie strony miłości 
– tę uskrzydlającą, ale i  tę sprawiającą 
ogromny ból. 

Wieloczęściowy utwór instrumen-
talny

Serenady to w  muzyce nie tylko pieśni 
dla ukochanych. Drugi popularny ich 
sposób rozumienia to wieloczęściowy 

Zapada wieczór, a wraz z nim zmieniają się kolory 
nieba. Świat cichnie. Przyroda układa się do snu, 
ale gdzieś z oddali słychać dźwięk gitary i ciepły 
głos. Tak zapewne wielu z nas wyobraża sobie 
wykonywanie serenad, które najczęściej koja-
rzone są z wyrażaniem miłości. Czym jednak są 
serenady w muzyce i sztuce, pisze doktor sztuk 
muzycznych Katarzyna Bartos
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utwór instrumentalny. Były szcze-
gólnie modne w  czasach klasyków 
wiedeńskich, a  wykonywano je w  ze-
społach kameralnych na wolnym po-
wietrzu.
Jedną najbardziej znanych serenad 
jest Eine kleine Nachtumusik (KV 525) 
Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756–
1791), napisana w 1787 roku. Któż z nas 
nie potrafiłby zanucić pogodnej me-
lodii pierwszej części tej kompozycji? 
Warto zaznaczyć, że charakter utworu 
stoi w  opozycji do tego, co działo się 
w życiu twórcy. Choć kompozycja po-
wstawała równolegle do opery Don 
Giovanni, kreślona była też w  cieniu 
ogromnej straty – w  maju 1787 roku 
zmarł ojciec artysty – Leopold Mozart.

Sztuka piękna

Przedstawienie śpiewania pod oknem 
ukochanej osoby wieczorową porą 
zadomowiło się też w  sztukach pięk-
nych. Odnaleźć można wiele tego typu 
wspaniałych płócien. Najczęściej wi-
dzimy na nich mężczyznę grającego na 
gitarze, mandolinie lub lutni, a słucha 
go ukochana lub grupa kobiet. Jednym 
z najpiękniejszych obrazów tego typu 
jest Serenada z 1910 roku, której auto-
rem jest Eugene de Blaas (1843–1932). 
Ten pochodzący z Austrii przedstawi-
ciel akademizmu, tworzył sceny rodza-
jowe mieszkańców Wenecji. Jego prace 
zdają się kroniką codziennego życia we 
Włoszech. Na obrazie Serenada bosy 
młodzieniec gra na gitarze, siedząc 
na murze. Przysłuchują się mu cztery 
kobiety ubrane w suknie w soczystych 
barwach. Każda z  nich zajmuje się 
jakąś pracą – koronką, naprawianiem 
sieci. Tylko jedną całkowicie pochłonę-
ła muzyka. W tle widać delikatnie zary-
sowane miasto. 
Podobną scenę przedstawił Anto-
nio Ermolao Paoletti (1834–1912) na 
swoim płótnie pt. Serenada dla koron-
czarek, Wenecja. Tak jak na obrazie 
de Blaasa, widzimy tu młodego męż-
czyznę grającego na gitarze dla kilku 
kobiet, które przerwały swoją pracę 
nad koronkami. Warto wspomnieć, że 
Wenecja i  jej okolice słynęły z tworze-
nia koronek, a te pochodzące z Burano 
znane były w całej Europie już od XVII 

wieku. W  1872 roku otwarto nawet 
szkołę koronkarstwa, a  zamiłowanie 
do tych wspaniałych wyrobów prze-
trwało do dziś.

Nie tylko przy wtórze gitary

Nie zawsze jednak przedstawiano na 
obrazach serenady wykonywane przy 
wtórze gitary. Znajdziemy płótna ilu-
strujące mandolinistów i lutnistów. Tak 
jak wspomniałam wcześniej, ważne 
było, by instrument miał wymiary 
sprzyjające jego przenoszeniu. Na 
obrazach znajdziemy czasem zespo-
ły tak jak chociażby u  Carla Spitzwe-
ga (1808–1885). Na jednej z  jego prac 
zatytułowanej Das Ständchen widzimy 
stojących pod oknem wykonawców 
z  waltorniami, skrzypcami, kontraba-
sem i  prawdopodobnie instrumen-
tem strunowym (muzyk stoi do widza 
tyłem). Na innym obrazie – choć zaty-
tułowanym tak samo – pojawiają się 
czterej śpiewacy. Płótna Spitzwega 
łączy przedstawienie wieczoru i mięk-
kie zarysowanie budynków.

Kobieta mężczyźnie

Warto wspomnieć też o  pewnym od-
biegającym od typowego przedstawie-
niu serenady. Emil Rau (1858–1937) 
namalował w  I  połowie XX wieku 
liryczny obraz, na którym to kobieta 
gra zasłuchanemu mężczyźnie. Oboje 
ubrani są w  stroje narodowe. Nie ma 
tu gitary czy mandoliny, pojawia się za 
to instrument przypominający niewiel-
kich rozmiarów cytrę. Wydawać by się 
mogło, że jest to instrument bardzo 
daleki od kultury niemieckiej. Nic bar-
dziej mylnego! Cytry alpejskie wyko-
rzystywano do przygrywania podczas 
wiejskich potańcówek. Zyskały one 
szczególną popularność w  XIX wieku 
w Bawarii w kręgach księcia Maksymi-
liana i wyższych warstw społecznych.

Katarzyna Bartos – doktor 
sztuk muzycznych, teorety-
czka muzyki, literaturo-

znawczyni i  muzykolożka. Zakocha-
na w  sztuce współczesnej. W  wolnych 
chwilach je czekoladę i głaszcze koty.

E. Rau, Serenada, I poł. XX w. domena publiczna

E. de Blaas, Serenada, 1910,  domena publiczna
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JEGO WYSOKOŚĆ 
TORT

W tym miesiącu świętujemy rocznicę naszej gazety. 
Z okazji tak pięknych urodzin nie mogło zabraknąć 
tortów. Dziś mam dla Was dwa pomysły – na klasyczny 
tort biszkoptowy oraz tort bezowy.
Katarzyna Wzorek

Wszyscy wiemy, jaki 
tort najbardziej lubią 
Polacy – dobry, taki 
nie za słodki. Od-
powiedni balans 

smaków faktycznie jest kluczem do 
sukcesu. Dlatego do kremu warto do-
łożyć owoce, które sprawią, że ciasto 
wyda się o wiele lżejsze. To samo spo-
woduje wykorzystanie kremu śmie-
tanowego zamiast maślanego.

Domowej roboty tort może sprawić wiele 
radości solenizantowi, dlatego nie bójmy 
się go przygotować. Biszkopt i beza często 
straszą trudnością wykonania, ale nic bar-
dziej mylnego. Trzymając się kilku kluczo-
wych elementów, które opisałam w przepi-
sach, wypieki z pewnością będą udane. 
Zatem pieczcie i świętujcie z nami!

Tort bezowy z  kremem śmietano-
wym i świeżymi owocami

Cena: 40 zł 
Składniki: • 6 jajek • 300 g cukru • 3 ły-
żeczki mąki ziemniaczanej • szczypta soli • 
500 ml śmietanki (30/36%) • 250 gr serka 
mascarpone • 2 łyżki cukru pudru • 300 g 
świeżych owoców, np. malin, borówek, tru-
skawek 
Przygotowanie: • Jajka w  temperaturze 
pokojowej rozdziel na białka i  żółtka. Do 
białek dodaj szczyptę soli i zacznij je ubijać 
na średnich obrotach. Kiedy białka się na-
powietrzą i zaczną się robić białe, zwiększ 
obroty miksera i dosypuj powoli cukier. Gdy 
jedna porcja cukru się rozpuści, dodaj ko-
lejną. Ubijaj, aż zużyjesz cały cukier, a piana 
będzie sztywna. Wtedy zmniejsz obroty na 
średnie i dodaj po łyżeczce mąkę ziemnia-
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czaną. • Włącz piekarnik na 120 stopni. Na 
dwóch blachach ułóż po arkuszu papieru do 
pieczenia i odrysuj na nich średni talerzyk. 
Beza urośnie, więc okrąg nie musi być duży. 
Na odrysowane okręgi wyłóż po połowie 
masy i wyrównaj powierzchnię. Wstaw obie 
blachy na raz do piekarnika, temperaturę 
zmniejsz do 100 stopni i włącz termoobieg. 
Susz bezy przez 1,5 godziny, a  następnie 
pozostaw je do ostudzenia w zamkniętym 
piekarniku. • Gdy beza będzie zimna, wyjmij 
z lodówki śmietankę i mascarpone. Przełóż 
do miski, wsyp cukier puder i ubij na sztyw-
no. Owoce umyj i  osusz. • Wybierz jedną 
z  bez na spód, wyłóż na nią 2/3 kremu 
śmietankowego. Rozłóż na nim owoce 
(kilka pozostaw do dekoracji). Z pozostałej 
śmietany odłóż 1-2 łyżki, a resztę rozsmaruj 
równo na owocach i nałóż drugą bezę. Na 
wierzchu połóż pozostałą śmietanę, a  na 
niej ułóż resztę owoców. • Tak przygotowa-
ny tort bezowy możesz podawać od razu 
lub odstawić na kilka godzin do lodówki. 

fot. Pixabay

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.

i oblej je resztą kremu. Masę przykryj kolej-
nym blatem biszkoptu i lekko go dociśnij. Blat 
nasącz pozostałym sokiem, a następnie tor-
townicę wstaw do lodówki. • Wiśnie przełóż 
do garnka, wsyp cukier i zacznij podgrzewać. 
Gdy puszczą sok, dodaj korę cynamonu i sok 
z cytryny. Gotuj przez 10-15 min, a następnie 
wyjmij korę. Mąkę ziemniaczaną wymieszaj 
w 2-3 łyżkach zimnej wody i dodaj do wiśni. 
Gotuj, cały czas mieszając, aż masa zgęstnie-
je. Odstaw do ostudzenia. Następnie rozpuść 
czekoladę w  kąpieli wodnej i  odstaw ją do 
przestudzenia. Ubij na sztywno kolejny kubek 
śmietany i  wmiksuj do niej partiami płynną 
czekoladę. Wyjmij tortownicę z  lodówki 
i wyłóż na drugi blat 2/3 kremu. Rozprowadź 
go tak, aby stworzyć zagłębienie. Wypełnij je 
wiśniami, a na nie wyłóż pozostały krem tak, 
by przykryć wiśnie. Wyłóż ostatni blat biszkop-
tu. Jeśli został Ci wierzch biszkoptu, połóż go 
do góry nogami, żeby wierzch był równy. Tort 
wstaw ponownie do lodówki na 2-3 godziny. 
• Po tym czasie ubij ostatni kubek śmietany 
z  dodatkiem śmietanfi xu. Wyjmij tort z  lo-
dówki, zdejmij brzeg tortownicy i rant z folii. 
Obsmaruj wierzch toru połową śmietany, 
a  następnie obsmarowuj brzegi. Śmietana 
będzie się częściowo mieszać z masą kajma-
kową i czekoladową, co da piękny mamurko-
wy efekt. • Dekoracja: obetnij kwiaty i pączki 
eustomy z  kilkucentymetrowymi łodyżkami 
oraz krótsze pędy ruskusu. Każdą łodyżkę 
zawiń folią aluminiową, aby zabezpieczyć tort. 
Najbardziej rozwinięte kwiaty wbij po środku 
kompozycji. Następnie idąc brzegiem w obie 
strony wbijaj coraz mniej rozwinięte kwiaty 
coraz głębiej, tworząc wianek. Całość uzupeł-
nij ruskusem i pączkami. 
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Tort królewski

Cena: 70 zł + dekoracja 25 zł
Składniki: • 8 jajek • 1 szkl. cukru • 1 szkl. 
mąki pszennej tortowej • 1/3 szkl. mąki ziem-
niaczanej • szczypta soli • 3 kubki po 330 g 
śmietanki 30/36% • 1 puszka kajmaku • 200 g 
świeżych malin • 250 g deserowej czekolady • 
400 g mrożonych wiśni • 2 płaskie łyżki cukru 
• sok z ½ cytryny • kawałek kory cynamonu • 1 
łyżka mąki ziemniaczanej • 1 łyżka żelatyny • 2 
opakowania śmietanfi x • 1 duża pomarańcza 
• 1 duża cytryna 
Dekoracja: 2 gałązki eustomy w wybranym 
kolorze + 1 gałązka ruskusu
Przygotowanie: • Jeśli nie masz wysokiej 
tortownicy, przygotuj domowej roboty rant: 
odmierz podwójny obwód tortownicy + małą 
zakładkę na folii aluminiowej, następnie złóż 
ją raz wzdłuż i  raz w poprzek. Wyłóż papie-
rem do pieczenia spód tortownicy. Następnie 
umieść w tortownicy przygotowany rant z folii 
i  jego również obłóż papierem. • Piekarnik 
rozgrzej do 180 stopni. Jajka w temperaturze 
pokojowej rozdziel na białka i  żółtka. Białka 
przełóż do misy miksera, dosyp szczyptę 
soli i miksuj na średnich obrotach, aż masa 
nieco się napowietrzy. Kiedy białka staną się 
lekko puszyste i białe, zwiększ obroty i wsypuj 
partiami cukier. Gdy jedna porcja cukru się 
rozpuści, dodaj kolejną. Następnie wmieszaj 
stopniowo po jednym żółtku. Obie mąki prze-
siej przez sito do masy jajecznej w 3-4 par-
tiach. Każdą część mąki wymieszaj z  jajkami 
łyżką powoli, ale stanowczo, ruchami od dna. 
Przelej gotową masę do formy i piecz 35-40 
min, do suchego patyczka. Gotowy biszkopt 
potrzymaj w  wyłączonym piekarniku ok. 
30 min, następnie wyjmij go z  formy, odklej 
papiery i  odstaw na raszce do ostudzenia. 
Rantu z folii aluminiowej nie wyrzucaj, jeszcze 
się przyda. • Wyciśnij sok z cytryny i pomarań-
czy do nasączenia biszkoptu. Zimny biszkopt 
przekrój ostrym nożem na trzy równe blaty. 
Złóż ponownie tortownicę i włóż do niej rant 
z  folii. Na spód włóż jeden blat biszkoptu 
i  skrop go połową porcji przygotowanego 
soku. • Umyj i osusz maliny. Żelatynę namocz 
w kilku łyżkach zimnej wody, a gdy napęcznie-
je rozpuść w kąpieli wodnej. Ubij na sztywno 
jeden kubek śmietany, a następnie dodawaj 
do niej po łyżce kajmak, aż do wykończenia 
puszki. 2-3 łyżki masy przełóż do żelatyny, 
szybko ją wymieszaj, dodaj do reszty kremu 
i  zmiksuj na gładko. ¾ masy wylej na przy-
gotowany biszkopt i  powtykaj w  nią maliny 

fot.pexels
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Za nami 2021 rok w  staracho-
wickim sporcie i  choć suma 
cyfr w  tej dacie wynosi pięć 
to chyba daleko do przyzna-
nia takiej oceny naszym spor-

towcom za ich sukcesy. Może w  tym 
roku zasłużymy na „szóstkę”? Kibice 
sportu wiedzą dobrze, że najwyższą 
notę starachowicki sport będzie mógł 
otrzymać za sportowe awanse, okazałe 
trofea, rekordy i  medale zawodów mi-
strzowskich. Tego pozostaje więc sobie 
życzyć… 

Krótkie podsumowanie roku rozpoczniemy 
od Systemu Sportu Młodzieżowego - budowa-
nego corocznie rankingu polskich gmin oraz 
klubów uwzględniający wyniki sportowe z naj-
ważniejszych imprez mistrzowskich.

Starachowickie punkty

Ranking uwzględnia gminy, które w 2021 roku 
zdobyły chociażby punkcik. Starachowice 
takich punktów zdobyły 120,73. Daje nam to 

214. miejsce w  kraju i  czwarte w  wojewódz-
twie. W świętokrzyskim lepsze wyniki notowali 
młodzi sportowcy z Kielc (21. w kraju), Ostrow-
ca Świętokrzyskiego (79.) oraz Połańca (163.).
Na nasz dorobek punktowy złożyły się sukce-
sy sportowe uzyskane przez reprezentantów 
dziewięciu klubów. Największy wkład punkto-
wy był efektem sukcesów kickbokserów „Dra-
gona”, lekkoatletów KLKS Juventa-Kobex oraz 
strzelców Świtu. Poza nimi punktowali jeszcze 
reprezentanci pływackiej Barakudy, gimna-
stycznego Akro Staru, bokserskiego Staru 
1926 czy triathlonowej ekipy spod szyldu 
Szymanowski Team. „Starachowickie punkty” 
zdobyli również juniorzy połączonych sił pił-
karskich występujący pod szyldem MKS Star 
/ Juventa, a także młode koszykarki trenujące 
na co dzień w UMKS Gracz.

Od piłkarzy po triathlonistów

Jedenaste miejsce na zakończenie sezonu 
i wreszcie fotel lidera na koniec rundy jesien-
nej aktualnie trwających rozgrywek czwartej 
ligi świętokrzyskiej. To dorobek piłkarzy Staru 

Starachowice w mijającym roku. „Czarno-zie-
loni” do piłkarskiej wiosny przygotowują się 
więc z  ligowego szczytu wlewając w  serca 
kibiców sporo litrów nadziei na upragniony 
awans. Mówi się, że „krawiec kraje jak mu 
materiału staje”, a  skoro tak to trener Staru 
Tadeusz Krawiec ma wymarzone warunki do 
uszycia z  beli starachowickiej tkaniny kreacji 
godnej występów na boiskach trzeciej ligi. Star 
ma w tym roku pojechać daleko. Wszak piłka-
rzy Staru czeka jeszcze rywalizacja o okręgo-
wy Puchar Polski. No to ruszajmy!
Mocno w 2021 roku ruszyła po lekkoatletycz-
nej bieżni Maja Peryt. Zawodniczka Juventy 
Kobex, który już wkrótce zamieni się ofi cjalnie 
w  Juventę Cerrad, zdobyła dwa medale Mi-
strzostw Polski. Podopieczna Dawida Kubca 
wywalczyła srebro w toruńskiej hali i złoto na 
stadionie we Włocławku. Maja specjalizuje się 
w biegach średnich przez przeszkody i ma na 
swoim koncie już reprezentowanie barw bia-
ło-czerwonych podczas zawodów w  czeskim 
Brnie. W tym roku marzy jej się jednak Kolum-
bia.
W  kraju tym był już w  2013 roku Jarosław 

Olech. Podczas zawodów World Games 
zdobył wówczas złoty medal w  trójboju siło-
wym. Starachowiczanin zwiedził już chyba 
cały świat i  od kilkunastu lat nasz Wiking 
dominuje na światowych pomostach. Z suk-
cesami wykonuje przysiady ze sztangą, wyci-
ska ciężary w pozycji leżąc czy wreszcie radzi 
sobie z  martwym ciągiem. W  ubiegłym roku 
odwiedził norweskie Stavanger. Przybył, wy-
cisnął i  wywalczył srebrny medal Mistrzostw 
Świata.  
O  medalu mistrzostw globu marzy kickbok-
serka Dragona – Julia Wojtan. Na razie ko-
lekcjonuje krążki z  zawodów ogólnopolskich 
i  zdobywa cenne doświadczenie podczas 
rywalizacji europejskiej. W  ubiegłym roku 
w czarnogórskiej Budvie wywalczyła brązowy 
medal w  formule K1. Poziom radości z  tego 
sukcesu był jednak wyższy niż szczyt K2. Pod-
opieczna Marka Jasińskiego w  półfi nałowej 
walce uległa Węgierce, ale już zapowiada 
rewanż na rywalce w niedalekiej przyszłości.
Sztukę rewanżu znakomicie opanowała już za 
to Julia Seweryn. Zawodniczka SENSHI w  ru-
muńskiej Oradei awansowała do fi nałowego 
pojedynku Mistrzostw Europy w  konkurencji 
kata. Tam rywalką Julii była Ukrainka, która 
w  ćwierćfi nale wyeliminowała z  rywalizacji 
naszą Zuzannę Pacek. Julka jako dobra kole-
żanka wzięła rewanż na rywalce. Jako znakomi-

ta zawodniczka sięgnęła po złoty medal i tytuł 
najlepszej w tej konkurencji karate kyokushin. 
Pacek w ubiegłym roku też była jednak złota. 
Podopieczna Sebastiana Kozieła sięgnęła po 
tytuł mistrzowski w  rywalizacji młodzieżow-
ców na naszym krajowym podwórku. Kolejne 
medale przyniesie przyszłość.
Ta może należeć do Beaty Woźniak, zawod-
niczki Szymanowski Triathlon Team. Pływa-
nie, jazda na rowerze i wreszcie bieg do mety 
po kolejne sukcesy mobilizuje ją do kolej-
nych startów i  zwycięstw. Woźniak była już 
dwukrotnie trzecia w  Mistrzostwach Polski 
młodzików. Dobry przykład idzie z góry od jej 
klubowego trenera Przemysława Szymanow-
skiego, który w ostatnich miesiącach również 
zajmował trzecie miejsca wśród elity na dy-
stansie supersprinterskim oraz olimpijskim.

Wierzymy w sukcesy wszystkich spor-
towców

Z  olimpijskim spokojem podchodzimy do 
kolejnych startów naszych pływaków (Alek-
sandra Sierpień, Weronika Latała czy Oliwier 
Gostomski), dalszego rozwoju bokserów 
(Olaf Głowacki), trójbojowych następców 
Olecha (Julia Dziwosz, Hubert Kończak, Wik-
toria Sieczka), utalentowanych lekkoatletów 
(Amelia Wojtan, Mikołaj Pawłoś), wschodzą-

cych talentów z mat karate (Maja Kaczmarska, 
Karol Ożóg, Lena Kozieł) czy kolejnych uda-
nych startów kickbokserów (Mateusz Gunia, 
Adrian Gunia, Artur Wziątek).
W ostatnich miesiącach dużo emocji dostar-
czali nam również piłkarze - zarówno senior-
skie drużyny (MKS Star, FKS Łazy, Instal Mi-
chałów) grające na poziomie od klasy B po 
czwartą ligą wojewódzką jak i grupy młodzie-
żowe skupione wokół Juventy oraz Akademii 
Piłkarskiej SKS Star. 
Kibice siatkówki mogli wybrać się na mecze 
męskiego Cerradu SMS, a  sympatycy „siatki” 
w  wydaniu żeńskim mogli wspierać dopin-
giem SMS Leneco.
Miejska Hala Sportowa gościła w  ubiegłym 
roku uczestników ogólnopolskich turniejów 
karate i kickboxingu. Strzelnica „Świtu” zade-
biutowała jako miejsce zgrupowań i konsulta-
cji kadry narodowej. Na tenisowych kortach 
odbywały się turnieje i  mecze towarzyskie. 
MOSiR we współpracy z klubami organizował 
turnieje siatkarskie, koszykarskie czy szacho-
we. Nad zbiornikiem „Piachy” odbywał się ma-
raton pływacki i  turnieje siatkówki plażowej. 
Ulicami naszego miasta przejeżdżali uczest-
nicy prestiżowych zawodów kolarskich. Prze-
biegali również nimi sympatycy aktywnego 
stylu życia biorąc udział w licznych imprezach 
biegowych. 

Krótkie  podsumowanie roku sportowego 2021 przedstawia  Leszek Kowalski.
Ruszajmy. Meta na stronie obok
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Starachowicki sport to znakomite obiekty sportowe (np. Strzelnica „Świt”), imprezy promujące nasze okolice (np. kolarska Starachowicka Strzała), sukcesy dzieci i młodzieży w rywalizacji rówieśników, turnieje w różnych 
dyscyplinach sportu (np. street basket) czy wreszcie aktywny udział mieszkańców naszego miasta w popularnych imprezach biegowych (na zdjęciu w biało-czerwonych barwach Paweł Krzyżanowski i Kamil Wrona)

Uczestnicy starachowickiego Maratonu Pływackiego na „Piachach” na każdym kroku podkreślają, iż ta impreza sportowa ma spory potencjał i jej kolejne edycje mogą cieszyć się rosnącą popularnością.
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Za co kocham Starachowice?  Za to, że 
są. Starachowice to miasto, w którym 
się urodziłem i w którym mieszkam, 
stąd pochodzi moja Mama, tu miesz-
kają moi Dziadkowie, tu ukończyłem 

szkołę średnią, tu mieszkańcy powierzyli mi misję 
zarządzania miastem, tu wreszcie poznałem 
miłość mojego życia. 

Moje życie od samego początku było związane 
z  dwoma miastami Starachowicami i  Suche-
dniowem. Pamiętam weekendy i wakacje, które 
spędzałem najczęściej u dziadków w Staracho-
wicach. Wtedy żyła jeszcze Prababcia Wanda. 
Od lat odwiedzamy Jej grób na cmentarzu na 
Bugaju. Prababcia zajmowała się domem, inte-
resowała się tym, co dzieje się wokół, dużo czyta-
ła i lubiła grać w Totolotka. Zawsze miała dla nas 
cukierki. Tak Ją zapamiętałem. Tu muszę wtrącić 
pewną historię. Pierwszą stulatką, której składa-

łem gratulacje jako prezydent miasta, była pani 
Jadwiga Farafoszyn. Gdy zamieściłem w  sieci 
zdjęcia z  tej uroczystości, odezwała się Ciocia 
informując mnie, że Pani Jadwiga była najlepszą 
przyjaciółką Prababci Wandy. W Wigilię Bożego 
Narodzenia, 7 lat później, odwiedziłem Panią 
Jadwigę i  jej syna ze świątecznym stroikiem. 
W mieszkaniu Pani Jadwigi było tak, jak  w domu 
mojej Prababci. Poczułem się, jakbym przeniósł 
się w czasie.

Zanim Prababcia przeprowadziła się do kilkuro-
dzinnego przedwojennego drewnianego domu 
przy ul. Dr Anki, mieszkała w  Kolonii Robotni-
czej. Między innymi dlatego tak bardzo zależało 
i zależy mi na tym, by Kolonia Robotnicza wróciła 
do czasów swojej świetności. 

Z Prababcią odwiedzaliśmy ciocię Niuńkę, która 
mieszkała na Bugaju. Warunki mieszkaniowe 

były straszne. Ważne, aby wszyscy mieszkańcy 
żyli godnie. Staram się o  to, aby Bugaj stał się 
przemysłową stroną miasta, dającą nowe miej-
sca pracy.

Babcia Ziuta pracowała w  Zakładach Drzew-
nych i  Spółdzielni Usługowej. Dziadek Andrzej 
w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Po pracy 
Dziadek czytał nam bajki i książki. Babcia przygo-
towywała najlepsze obiady i  jagodzianki. Dzięki 
temu zawsze uśmiechnięci szliśmy spać. 

Jagody i grzyby zbieraliśmy w okolicznych lasach. 
Później grzyby schły na blasze węglowej kuchni. 
Ryby łowiliśmy przy Pasterniku i nad Kamienną 
w  Brodach. Rowerami jeździliśmy tychowską 
drogą do drogi przeciwpożarowej, która pro-
wadzi do Lipia. Latem kąpaliśmy się w  rzece 
Kamiennej płynącej przez Wąchock, tam zbudo-
wano później zalew. Lubię wracać w te miejsca 

i często odwiedzam je rowerem. Mocno zabie-
gałem o to, by Staw (bo tak nazywaliśmy zalew 
Pasternik) zyskał nowe oblicze i by poprowadzić 
tam ścieżki rowerowe, którymi bezpiecznie bę-
dziemy mogli dojechać do Wąchocka, Brodów 
i Tychowa. 

Dziadek hodował gołębie, które puszczaliśmy 
wspólnie,  pilnując, by nie mieszały się z  gołę-
biami pana Ciszka, który mieszkał po sąsiedzku. 
Wspólnie kupowaliśmy nowe ptaki na gołębim 
targu obok Targowiska Miejskiego i  odwiedza-
liśmy wystawy ptactwa ozdobnego, które or-
ganizowano w  Zespole Szkół Zawodowych. 
W  soboty zerówką jeździliśmy na targowisko,  
a w tygodniu robiliśmy zakupy na „Manhattanie”. 
Cieszę się, że „Manhattan” zniknął, ale trochę 
szkoda, że wraz z nim zniknęła niepowtarzalna 
rodzinna atmosfera, jaka tam panowała. Sen-
tyment do starej numeracji linii autobusowych 
odezwał się, gdy zmieniany był ostatnio rozkład 
jazdy. Raz w życiu pojechałem autobusem, nie 
kasując biletu. Od razu zakończyło się to man-
datem. Żartuję, że aby tego rodzaju przykrych 
doświadczeń oszczędzić innym, planuję wpro-
wadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich 
mieszkańców Starachowic.

Dziadek był zagorzałym kibicem STAR-u  Stara-
chowice. Razem chodziliśmy na mecze. Pamię-
tam dobrze mecz Polonii i Wisły o superpuchar. 
Przez ostatnie kilkanaście lat wracając do domu 
słyszałem pytanie Dziadka: „Ile STAR przegrał?”. 
Dziadek ma wyjątkowy humor, zwany „czarnym”. 
Jego pytania to była dla mnie motywacja do do-
konania zmian w seniorskiej piłce w Starachowi-
cach. Dziadek także dał mi zadanie, by zadbać 
o  Stadion Miejski. Muszę to zrobić także dla 
Niego. Ostatnio nie pyta, ile STAR przegrał. Pyta 
o zwycięstwa. 

Starachowice to także nasza Parafi a Wszystkich 
Świętych, gdzie rodzice brali ślub, gdzie po raz 
pierwszy w  życiu zostałem chrzestnym i  gdzie 
przychodziłem czasami się pomodlić w drodze 
do szkoły. 

Wybierając szkołę średnią, zdecydowałem się 
na przeprowadzkę do Starachowic i zamieszka-
nie u Dziadków. Zamieszkałem w pokoju, który 
kiedyś należał do Babci Wandy a później Cioci 
Ani. Były w nim rzeźby pana Kazimierza Kopcia, 
którego osobiście miałem przyjemność poznać 
dopiero, gdy zostałem prezydentem miasta.

Do wyboru miałem dwie szkoły: I  lub II Liceum 

Ogólnokształcące.  Do II Liceum chodziła Mama 
i Ciocia. Zazwyczaj jestem przekorny i trochę na 
przekór rodzinnej tradycji wybrałem I  Liceum,  
co później okazało się strzałem w  dziesiątkę. 
Trafi łem do klasy z  najlepszą wychowawczynią 
na świecie, panią Elżbietą Wróbel. Znosiła nas 
dzielnie z  uśmiechem na twarzy. Bezproble-
mowo nie było. Dokładniej było 39 problemów, 
bo tyle osób liczyła nasza klasa. Było też 39 po-
wodów do radości i uśmiechu. Tego w okresie 
szkoły nam nie brakowało. To był świetny okres 
w moim życiu. Najmilej  wspominam ludzi, któ-
rych każdego dnia poznawałem na szkolnych 
korytarzach. Wiele osób po maturze wyjechało, 
są w różnych częsciach świata. Ważne, by mło-
dzież do nas wracała. Młodzi w mieście to kre-
atywność, energia, pomysły.

Pamiętam, w  jakich warunkach ćwiczyliśmy na 
WF. Betonowe boisko. Pamiętam też naszego 
nauczyciela, pana Macieja Ziewca, który narze-
kał na stan obiektów sportowych. Pomyślałem 
wtedy, że gdybym tylko kiedyś miał taką możli-
wość, spróbowałbym to zmienić. Po latach ta 
myśl przerodziła się w konkretne działania. 

Podczas nauki w  I  Liceum zaangażowałem się 
we współtworzenie Młodzieżowej Rady Miasta. 
Ze znajomymi z różnych szkół staraliśmy się roz-
ruszać Starachowice. Marzyliśmy także o  tym, 
by Park Miejski zyskał nowe oblicze i był chętniej 
przez nas odwiedzany. To nasze marzenie po 
latach udało mi się spełnić.
Na warsztaty dziennikarskie jeździłem zerówką 
do Młodzieżowego Domu Kultury, który wtedy 
miał swoją siedzibę przy ul. Leśnej. Po latach 
udało się połączyć Starachowickie Centrum Kul-
tury z Młodzieżowym Domem Kultury, a na czele 
Parku Kultury stanęła moja nauczycielka pani 
Agnieszka Lasek-Piwarska. To dla mieszkańców 
miasta i wspaniałej kadry tam pracującej staram 
się o modernizację całego budynku i  jego oto-
czenia. 

Od najmłodszych lat aktywnie wspierałem 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzień 
zbiórki to dla mnie jeden z najważniejszych dni 
w roku. Od lat kwestuję w Starachowicach pod 
czujnym okiem Basi Kurek i Ilony Traczyk. 
Po szkole średniej trzeba było wybrać kierunek 
studiów i  pójść do pracy, by zarobić na swoje 
utrzymanie. I  tak zająłem się odczytywaniem 
wodomierzy i podzielników, a później koordyno-
waniem procesu termomodernizacji budynków. 
Podczas pierwszych dni urzędowania usłysza-
łem: - Skąd Pan może wiedzieć w jakich warun-

kach mieszkamy? - Wiem, odczytywałem u Pań-
stwa wodomierze. 

Później zacząłem także pracować dla posłanki 
do Parlamentu Europejskiego Róży Thun, którą 
poznałem kilka lat wcześniej, podczas „Her-
batki w Europie” organizowanej  z Panią Jolan-
tą Nowak. Z rąk Pani Jolanty Nowak przejąłem 
także przewodniczenie lokalnym strukturom 
Platformy Obywatelskiej. Zostałem najmłod-
szym szefem struktur powiatowych w  kraju. 
Do współpracy z partią polityczną udało się za-
prosić wielu fajnych i merytorycznych ludzi. Nie 
udało nam się lokalnie znaleźć kandydata na 
prezydenta miasta,  pod którego kandydaturą 
moglibyśmy się z czystym sumieniem podpisać. 
Stąd naszą kandydatką w  przedterminowych 
wyborach, które odbyły się wiosną 2014 roku, 
została profesor UJK Marzena Marczewska, 
przewodnicząca Klubu Radnych PO w Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. Zajęła wtedy 3 
miejsce spośród 8 kandydatów. Niedługo póź-
niej władze regionu rozwiązały struktury, który-
mi kierowałem, a władze krajowe zdecydowały 
o  usunięciu mnie z  grona członków Platformy 
Obywatelskiej. 

I znowu Starachowice. Kilka osób bardzo nale-
gało, abym  kandydował w wyborach na urząd 
prezydenta miasta. Zdecydowałem się. Chodzi-
łem po ulicach i rozdawałem ulotki. Słyszałem: 
„Ojej! Taki młody?!” A dziękuję Pani bardzo - od-
powiadałem.  Albo „A, to Pan?!”. Było wesoło. 
Wieczór wyborczy. Mnóstwo uśmiechniętych 
twarzy wokół i  dwie lekko zaniepokojone. 
Twarze moich rodziców. Mama zapytała: „Marek 
i co teraz będzie?” a Tata powiedział: „Gratuluję 
i współczuję”. I tak zaczęła się przygoda ze zmie-
nianiem Starachowic, która trwa już 7 lat. Dzięki 
tej przygodzie mogę śmiało powiedzieć, że po-
znałem miłość życia czyli moją Żonę Magdalenę. 

Kocham Starachowice przede wszystkim za 
ludzi, których tu spotykam. Za Panią Elę, która 
pracowała w kiosku Ruchu, za Panią Grażynkę, 
która była woźną w I Liceum, za Pana Stanisława, 
który codziennie o coś pytał, za Pana Władysła-
wa, który kształcił pięściarzy, za Panią Alę, która 
swoje życie poświęciła osobom niepełnospraw-
nym, za ks. Tadeusza i  Jego kazania trafi ające 
do serca, za Panią Wiktorię, która mieszka już 
w Domu Pomocy Społecznej i za Panią Małgosię, 
która przysparza mi przez ostatnie lata wielu po-
wodów do uśmiechu. To dla Was każdego dnia 
staram się budować i  zmieniać miasto, które 
kocham. Miasto, które dało mi szansę. 

Felieton. W osobistym tonie, z nutą wspomnień, pisze prezydent Marek Materek 
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W Starachowicach poznałem miłość życia, moją żonę Magdalenę
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Konkurs na pierwsze urodziny miesięcznika!

To co łączy ze sobą nasz zespół i Was drodzy mieszkańcy Starachowic 
to, mamy nadzieję,  miłość miasta nad Kamienną. Jesteśmy przeko-
nani, że każdy z nas ma swoje ulubione miejsce w Starachowicach 
bez względu na to czy mieszkał tutaj tylko w dzieciństwie czy przez 
całe swoje życie. Swój najlepszy adres.

DOBRY ADRES
NA KONKURS
Konkurs na pierwsze urodziny miesięcznika!

To co łączy ze sobą nasz zespół i Was drodzy mieszkańcy Starachowic 
to, mamy nadzieję,  miłość miasta nad Kamienną. Jesteśmy przeko-
nani, że każdy z nas ma swoje ulubione miejsce w Starachowicach 
bez względu na to czy mieszkał tutaj tylko w dzieciństwie czy przez 
całe swoje życie. Swój najlepszy adres.

NA KONKURS

Aby wziąć udział w  konkursie 
należy przedstawić swoje ulu-
bione miejsce w  Starachowi-
cach w dowolnie wybranej przez 
siebie formie: plastycznej, foto-
graficznej lub literackiej.
Prace będziemy oceniać w dwóch 
kategoriach wiekowych od 1 do 
16 lat oraz od 16 do… + lat.

Najciekawsze prace nagrodzimy 
upominkami a  wybrane przed-
stawimy w  marcowym wydaniu 
miesięcznika.

Prace prosimy przesyłać do 21 
lutego 2022 roku na adres:

Park Kultury
Konkurs Starachowice, Dobry 
Adres
ul. Radomska 21
27-200 Starachowice

Uwaga: Każda praca musi zawie-
rać imię, nazwisko i  adres ma-
ilowy lub numer telefonu oraz 
zgodę na publikację. Regulamin 
do pobrania na stronie parkkul-
tury.eu w  zakładce Starachowi-
ce. Dobry adres.

Czekamy na wasze zgłoszenia!


