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	 W	 życiu	 każdego	 z	 nas	 nadcho-
dzi	czas,	w	którym	musimy	zdecydować,	
którą	drogą	będziemy	podążać.	Tylko	od	
nas	zależy	czy	będzie	to	droga	na	skróty,	
kręta,	 prosta,	wyboista,	 łatwa	 czy	 skom-
plikowana.	
Drogi	 to	 także	 nieodzowna	 część	 na-
szego	miejskiego	 życia.	 Połatane	 dziury,	

Redakcja:
Starachowice. Dobry adres
ul. Radomska 21
27-200 Starachowice
redakcja.sda@gmail.com

Redaktor naczelna:
Anna Zięba

Sekretarz redakcji:
Małgorzata Zieja

Współpracownicy:
Anna Ciesielska
Rzecznik Prasowy Zarządu 
Powiatu

popękany	 asfalt,	 szuter,	 piach	 a	 może	
piękna,	gładka	tafla	betonu?	Bywa	różnie.	
Często	 wybieramy	 drogi	 nieoczywiste,	
ekstremalne	 i	 wymagające	 odwagi.	 Za-
miast	 miejskich	 ścieżek	 przemierzamy	
leśne	szlaki.	
Obecnie,	 nasz	 pandemiczny	 świat	 także	
stoi	 na	 skrzyżowaniu	 i	 szuka	 najlepszej	
drogi	do	normalności	i	radości	z	życia.
W	 tym	 numerze	 zabieramy	 Państwa	
w	 podróż	 po	 starachowickich	 ulicach.	
Sprawdzimy,	czy	na	pewno	jest	to	miasto	
sprzyjające	 spacerom	 dla	 wszystkich	
mieszkańców.	 Zdradzimy,	 że	 blisko	 40	
ulic,	 tych	 nawet	 najbardziej	 zapomnia-
nych,	 doczeka	 się	 remontu.	 Przeliczymy	
ilość	 ścieżek	 rowerowych,	 sprawdzimy	

gdzie	 wybrać	 się	 na	 ekstremalną	 prze-
jażdżkę,	 a	 gdzie	 rower	 miejski	 spraw-
dzi	 się	 najlepiej.	 Udowodnimy,	 że	 Mars	
przy	 odrobnie	 wyobraźni	 może	 być	 na	
wyciągnięcie	 ręki	 i	 przekonamy	 się	 czy	
Starachowice	to	idealne	miejsce	na	plan	
filmowy.	Wszystko	to	w	towarzystwie	tru-
skawek	wg	Kasi	i	babci	Krysi.
Gotowi	do	drogi	drodzy	Czytelnicy?
Mam	nadzieję,	że	tak!
Przyjemnego	 spaceru	 po	 dobroadreso-
wych	stronach.	
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DOBRY ADRES 
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Budynek starego szpitala wraz 
z działką został sprzedany 
miastu za ponad 2 miliony 
złotych. Na jego miejsce 
planowana jest budowa 

nowego osiedla mieszkaniowego. 

Jak czytamy na stronie internetowej Powia-
towego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stara-
chowicach, starachowicki stary szpital niegdyś 
był najlepiej wyposażonym szpitalem w całym 
regionie. Jego historia zaczyna się w 1906 
roku, kiedy w Wierzbniku powstał pierwszy 
parterowy budynek lecznicy. Po wojnie szpital 
wybudowano na nowo,  już przy ul. Radom-
skiej.  Funkcjonowały w nim trzy oddziały: 
chirurgiczny, wewnętrzny i ginekologiczno-
położniczy. W ciągu kolejjnych dwóch lat 
został powiększony o nowe oddziały: pedia-
tryczny, ortopedyczny, laryngologiczny, oku-
listyczny, neurologiczny i zakaźny. Wszystkie 
oddziały zostały przeniesione do nowego bu-
dynku w 2008 roku. Od 2009 tak zwany stary 
szpital stoi opuszczony.

Przetargi i plany

Były różne plany na zagospodarowanie star-
ego budynku szpitalnego. Przeprowadzono 
przetargi na sprzedaż budynku wraz z działką, 
pojawiały się też propozycje jego  wyburzenia.
W 2017 roku stary szpital został jednak 
objęty ochroną świętokrzyskiego konserwa-
tora zabytków, jako przykład architektury 
modernistycznej. Oznacza to, że na wszelkie 
działania związane ze szpitalem należy mieć 
zgodę konserwatora. Ostatecznie budynek 
wraz z działką ponownie przeznaczono do 
sprzedaży.

Wspólne działanie miasta i powiatu

Powiatowy budynek wraz z działką, po 12 
latach został sprzedany miastu za ponad 2 
miliony złotych. Na jego miejsce planowana 
jest budowa nowego osiedla mieszkaniowe-
go. A w mieście wciąż  jest duże zapotrzebow-
anie na nowe lokale. 

NA MIEJSCU STAREGO 
SZPITALA NOWE OSIEDLE      

Być może już za dwa lata rozpoczną się prace przy budowie nowego osiedla. 
Anna Zięba 

Kolejne etapy

- Kolejnym etapem, który już przygotowaliśmy jest 
zlecenie opracowania dokumentacji  architekton-
icznej dla tego obiektu. Następnie dokumenty te 
przekażemy do konserwatora zabytków i mam 
nadzieję, że uzyskamy zgodę na wyburzenie 
tego budynku, po to, aby ta przestrzeń mogła 
zostać zagospodarowana od nowa - informuje 
Prezydent  Miasta Starachowice Marek Materek. 
Następnie miasto, we współpracy z członkami 
Stowarzyszenia Architektów Polskich,   ogłosi 

konkurs architektoniczny na koncepcję 
nowego zagospodarowania zakupione-
go terenu. Następnie zwycięzca konkur-
su przygotuje dokumentację techniczną 
a wtedy  miasto zacznie starania o pozys-
kanie funduszy zewnętrznych i budowę 
osiedla mieszkalnego. 
Planowana budowa  osiedla może się 
rozpocząć w ciągu najbliższych 2 lat.

Szpital w starym budynku nie funkconuje od 12 lat. Dziś już 
wiadomo jaka będze przyszłość  obiektu  i jego otoczenia.
Fot: Z Lotu Myszki
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WODA
POD LUPĄ 

Zanim mieszkańcy miasta 
naleją sobie szklankę wody 
z własnego kranu, laborato-
rium Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji wnikli-

wie sprawdza jej zdatność do spożycia 
wykonując szereg certyfikowanych 
badań.

Laboratorium PWiK w Starachowicach istnieje 
od ponad 40 lat, jako jeden z działów spółki. 
Swoją siedzibę ma na terenie Oczyszczalni 
Ścieków w Starachowicach przy ulicy Bocznej 
42. Laboratorium realizuje zadania związa-
ne z cyklem badawczo pomiarowym. Do ich 
głównych zadań należy nadzór nad jakością 
wody do spożycia oraz nadzór nad procesami 
technologicznymi oczyszczania ścieków.

Analiza na światowym poziomie

Laboratorium wykonuje usługi w obszarze 
pobierania próbek oraz badań chemicznych, 
mikrobiologicznych, organoleptycznych i wła-
ściwości fizycznych dla wody do spożycia, 
wody surowej – ze studni, wody powierzch-
niowej, wód opadowych, ścieków i osadów 

ściekowych. Analizy wykonywane są w oparciu 
o polskie i międzynarodowe normy metodycz-
ne będące referencyjnymi lub równoważnymi 
określonymi w rozporządzeniach obowiązują-
cego prawa.
W trosce o potrzeby i wymagania rynku  
a także dbając o wiarygodność, niezależność, 
bezstronność badań i kompetencje technicz-
ne, w 2007 roku wdrożono system zarzą-
dzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN 
ISO/IEC 17025. Laboratorium zostało pod-
dane ocenie Polskiego Centrum Akredytacji.  
W marcu 2008 roku PWiK uzyskało certyfikat 
akredytacji nr AB1012. Potwierdza on wysoką 
jakość oferowanych usług. PCA corocznie 
przeprowadza ocenę, podczas której labora-
torium rozszerza zakres akredytacji o kolejne 
metody badawcze i parametry oznaczane  
w wodzie, ściekach i osadach ściekowych, 
aktualizując jednocześnie metody badawcze 
zgodnie z wymaganiami prawnymi.
Ponadto laboratorium posiada zatwierdzenie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego do wykonywania badań wody do spo-
życia. Polityka Jakości gwarantuje najwyższy 
poziom systemu zarządzania oraz zaspokoje-
nie rynkowych oczekiwań w zakresie kompe-
tencji badawczych.

Kadra specjalistów

O wysoki poziom usług dba wykwalifikowa-
ny personel z wieloletnim doświadczeniem, 

który stale doskonali swoje umiejętności i roz-
wija kompetencje, gwarantując tym samym 
rzetelne wykonywanie badań i wiarygodne 
podawanie wyników. Laboratorium doskonali 
metody i techniki badawcze przy użyciu no-
woczesnej aparatury pomiarowej oraz przez 
uczestnictwo kadry w krajowych i międzyna-
rodowych badaniach międzylaboratoryjnych 
potwierdzających kompetencje techniczne 
pracowników.
Laboratorium opiera plany dotyczące zakre-
su akredytowanych metod referencyjnych na 
oczekiwaniach wynikających z potrzeb klien-
tów. Są także otwarci na rozwój wynikający 
ze zmian wymagań prawnych i rynkowego za-
potrzebowania na usługi laboratoryjne oraz 
parametry fizykochemiczne, organoleptyczne 
i mikrobiologiczne jakie powinna posiadać 
woda do spożycia. Wykonywane badania są 
honorowane przez Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego oraz inne instytu-
cje publiczne.

Gospodarka ściekowa pod kontrolą

Laboratorium wykonuje badania ścieków  
w zakresie zgodnym z obowiązującymi rozpo-
rządzeniami.  Zlecane analizy składu ścieków 
odpowiadają postanowieniom decyzji admini-
stracyjnych oraz pozostałych wymogów praw-
nych. Oferują pełne doradztwo w zakresie 
problematyki gospodarki ściekowej - od usta-
lenia zakresu analiz, przez pobranie próbek  

Zdjęcia: PWiK Starachowice

Artykuł sponsorowany
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i wykonanie badań, po opracowanie wyników. 
Oferują akredytowane badania fi zykoche-
miczne wykonywane metodami referencyj-
nymi oraz akredytowane pobieranie próbek 
ścieków chwilowych i uśrednionych dobo-
wych metodą manualną lub automatyczną 
(przy użyciu autosemplera).

Godni zaufania

Laboratorium wykonuje badania składu ście-
ków na potrzeby własne fi rm oraz pozwoleń 
wodnoprawnych, a wystawiane sprawozdania 
odpowiadają wymogom instytucji publicz-

nych. Wykonują także honorowane przez 
instytucje publiczne badania w zakresie analiz 
fi zykochemicznych i mikrobiologicznych. 
Gwarantują też klientom zachowanie poufno-
ści, bezstronności i ochrony praw własności.
Dostosowują się do ich potrzeb, dlatego in-
formacje związane z wynikami i przebiegiem 
badań przekazują w najdogodniejszej dla 
klientów formie. Personel laboratorium jest 
do dyspozycji klientów przez cały czas prowa-
dzenia zleconych badań. 
Laboratorium PWiK to gwarancja krótkiego 
czasu oczekiwania na wyniki oraz konkuren-
cyjnych cen.

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

www.pwik.starachowice.pl

Pogotowie wodociągowe 
czynne 24 godziny na dobę

nr telefonu: 
994

Chromatograf gazowy Automatyczna destylarka

Uczestnicy biegu Poland Business Run

Artykuł sponsorowany

Współpraca z Laboratorium
laboratorium@pwik.starachowice.pl
tel. 41 275 23 85.
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Uczestnicy biegu Poland Business Run

Artykuł sponsorowany

Sport stanowi nieodłączną 
część funkcjonowania Grupy 
CERRAD. Firma angażuje się we 
wsparcie wielu wartościowych 
inicjatyw sportowych, bo widzi 

zbieżne wartości pomiędzy sportem
a biznesem. 

Prócz wsparcia tytularnego występującej 
w najwyższej klasie krajowych rozgrywek 
drużyny CERRAD Czarni Radom, 
przedsiębiorstwo angażuje się także w loka-
lne inicjatywy. To jednak tylko część działań 
jakie podejmuje fi rma w ramach społecznej 
odpowiedzialności. 
Gdy myślimy o zaangażowaniu miejskich 
przedsiębiorstw w sport od razu może  
przyjść  nam na myśl Grupa CERRAD. Firma 
ta od blisko dekady jest bowiem sponsorem 
tytularnym radomskiej drużyny siatkarskiej 
CERRAD Czarni Radom występującej w Plus 
Lidze. To najwyższa klasa rozgrywek, więc in-
formacje o tej drużynie pojawiają się nieomal 
codziennie w największych stacjach telewi- 
zyjnych i serwisach internetowych. 

Grupa CERRAD angażuje się także w loka-
lne inicjatywy sportowe, w tym również w 
siatkówkę. Przedsiębiorstwo jest przecież 
sponsorem drużyny CERRAD SMS Staracho-
wice. 29 maja w sobotę na Miejskiej Hali Spor-
towej odbył się charytatywny turniej CERRAD 
CUP, którego celem była zbiórka pieniędzy dla 
Adasia. 
Ostatnimi czasy fi rma rozpoczęła też 
współpracę z mini teamem lekkoatletycz-
nym Juventy-Kobex Starachowice. CERRAD 
pomaga w zakupie sprzętu srebrnej medalist-
ce mistrzostw Polski juniorek, Mai Peryt oraz 
jej trenerowi Dawidowi Kubcowi. 
CERRAD angażuje również swoich pra-
cowników do aktywności sportowej oferując 
karty sportowe oraz zgłaszając swoje drużyny 
do biegu charytatywnego Poland Business 
Run. W ubiegłym roku drużyna złożona 
wyłącznie z pracowników CERRAD zajęła 
39 miejsce na 3213 startujących drużyn. 
W bieżącym roku na linii startu staną aż
cztery CERRADowe drużyny.
- Gra drużynowa czy fair play to tylko część 

wartości, które ściśle wiążą sport z Grupą 
CERRAD dlatego tak chętnie angażujemy 
się w szereg inicjatyw sportowych. Treningi 
uczą także systematyczności, wytrwałości 
oraz dążenia do celu – mówi Halina Bąk, 
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR w Grupie 
CERRAD.
Sport to tylko mała część z iniciatyw jakie 
podejmuje Grupa CERRAD na rzecz wspar-
cia społeczności lokalnej. Firma angażuje się 
m.in. w remonty łazienek starachowickich 
przedszkoli, wsparcie domu Matki i Dziecka 
w Jasieńcu Dolnym czy liczne licytacje na rzecz 
potrzebujących. 

GRUPA CERRAD 
GRA FAIR PLAY
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STARACHOWICKI 
EKSPRES INWESTYCYJNY       

W drodze do poprawy estetyki i bezpieczeństwa.
Oświetlamy ambitny plan remontów ulic w Starachowicach.
Iwona Tamiołło.

B
lisko 40 dróg  do budowy lub re-

montu w naszym mieście jeszcze 

w 2021 roku!  Wszystko po to, 

aby poprawić bezpieczeństwo 

użytkowników, dostępność i stan sta-

rachowickich jezdni. Zobacz mapę na 

stronie 7.

Remontu doczekają się ulice nierzadko zloka-

lizowane na obrzeżach miasta. Również te, na 

których remonty mieszkańcy czekali nawet 

kilkadziesiąt lat. Łącznie w roku 2021 na 

budowę i remonty miasto przeznaczy około 

130 mln zł. Co to oznacza?

Przyspieszenie dla bezpieczeństwa

- Oznacza to szybszą realizację wielu 

inwestycji i remontów od lat oczekiwanych 

przez mieszkańców. Przede wszystkim są 

to budowy dróg gruntowych, które często 

nie posiadają pełnych parametrów i przez 

to trudno uzyskać środki zewnętrzne na ich 

remont – informuje Prezydent Miasta Marek 

Materek. - W budżecie na ten rok już mamy 

zapisane kilkadziesiąt zadań drogowych. Prak-

tycznie wszystkie przetargi zostały ogłoszone 

i do większości z nich poznaliśmy złożone 

oferty. Prócz remontów dróg  doświetlimy 

więcej przejść dla pieszych i wykonamy do-

datkowe punkty oświetlenia ulicznego w 

różnych częściach miasta. Celem jest pop-

rawa bezpieczeństwa na naszych drogach.

Mieszkańcy ulic, którzy planują wyko-

nanie podłączeń do kanalizacji, sieci ga-

zowej, wodociągowej czy innych związanych 

z koniecznością prowadzenia prac ziemnych 

proszeni są o ich niezwłoczną realizację. Poz-

woli to uniknąć, w późniejszym terminie, roz-

biórki nowej nawierzchni jezdni.

Oświetlić drogę

Miasto dodatkowo zabiega także o dofi nan-

sowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg na wykonanie oświetlenia 18 przejść dla 

pieszych zlokalizowanych na starachowickich 

ulicach. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia 

to 890 000,00 zł, planowane dofi nansowanie 

wynosi 712  000,00 zł.  Kierownik referatu 

ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, 

Elżbieta Gralec jest dobrej myśli – Złożony 

wniosek uzyskał rekomendację wojewody, 

czekamy na podpisanie umowy.

Gdzie będą nowe przejścia dla pieszych? 

Oto lista: 

  ul. Na Szlakowisku przy budynku ZEC

ul. Kopalniana na wysokości kościoła

na skrzyżowaniu ul. Kościelna z ul. Reja

na skrzyżowaniu ul. Kościelna ul. 

Żeromskiego

ul. Jana Pawła II przy delikatesach

ul. Na Szlakowisku przy siłowni

ul. Moniuszki przy szkole

ul. Bema obok DPS

ul. Kopalniana obok szkoły

na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. 1 Maja

ul. Reja obok pasażu Staff a

ul. Bema na wysokości kościoła

ul. Słoneczna przy szkole

ul. Najświętszej Marii Panny na wysokości 

kościoła

na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. 

Zakładową

na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. 

Miodową

na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Hauke 

Bosaka

na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Żytnia

fo
t.
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Ulice wyznaczone do remontu i przebudowy w roku 2021.
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W   mieście stale i sukcesywnie wprowadzane są 
rozwiązania, które mają pomóc wszystkim 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

- To, że my osoby niewidome lub słabowidzące coraz lepiej radzimy 
sobie w waszym świecie, świecie ludzi widzących, to nie dlatego, że 
jesteśmy coraz lepiej do tego przygotowani, ale dlatego, że to wy, osoby 
widzące dla nas ten świat otwieracie – mówił podczas rozdania nagród 
„Idol” Marek Kalbarczyk prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych. To 
nagrody dla osób, które działają na rzecz osób niewidomych. 
To, czy osoby z niepełnosprawnościami mogą w pełni korzystać 
ze swoich podstawowych praw w głównej mierze zależy od nas, 
ludzi w pełni sprawnych, o czym mogli przekonać się kandydaci na 
urząd Prezydenta Miasta Starachowice przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi. Środowisko osób z niepełnosprawnością zaprosiło 
trzech kandydatów do udziału w nietypowej akcji.  Kandydaci mieli 
wsiąść na wózki inwalidzkie i przemierzyć wskazany odcinek. Nie było 
to łatwe zadanie, ale mocno pokazało problem,  z jakim na co dzień 
mierzą się osoby o szczególnych potrzebach. 

Potrzeby szczególne 

O potrzebie likwidacji barier w przestrzeni miejskiej oraz insty-
tucjach użyteczności publicznej coraz więcej mówią  osoby  ze 
szczególnymi potrzebami. Są to osoby z niepełnosprawnościami ale 
nie tylko. Są to osoby głuchoniewidome, niewidome, słabowidzące, 
z niepełnosprawnością narządów ruchu, intelektualną, chore psy-
chicznie. Ale szczególne potrzeby mają także kobiety w ciąży, osoby z 
dziećmi, seniorzy, podróżni z bagażami czy kurierzy z paczkami. Miasto 
Starachowice rozwiązania zapewniające dostępność przestrzeni publi-
cznych dla osób ze szczególnymi potrzebami wprowadza na bieżąco. 
Wynika to z obowiązujących przepisów prawa dotyczących między 
innymi warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Niestety 
cały czas jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie.

Urząd dla wszystkich 

Urząd Miejski w Starachowicach stale i  sukcesywnie wprowadza 
rozwiązania, które mają sprawić, że budynek będzie bardziej przy-

MIEJSKI  KURS 
NA DOSTĘPNOŚĆ  

Przystosowanie miasta do potrzeb osób o szczególnych potrze-
bach jest jednym z priorytetowych zadań Urzędu Miejskiego 
w Starachowiacach. Wiele udogodnień zostało wprowadzo-
nych już w samym Urzędzie, a jeszcze więcej jest w planach.
Iwona Tamiołło i Izabela Wrona.

fo
t. 

M
ar

cu
s 

Au
re

liu
s 

z 
Pe

xe
ls

M
IA

S
T

O

 I  9

jazny dla osób o szczególnych potrze-
bach. Usytuowanie Urzędu Miejskiego 
sprawia, że jest on łatwo dostępny dla 
wszystkich mieszkańców miasta. Przed 
urzędem znajdują się specjalne miejsca 
parkingowe zlokalizowane blisko wejścia 
do budynku. Wejście główne jest także 
wyposażone w podjazd z metalowymi 
barierkami. W pobliżu portierni i Biura 
Obsługi Mieszkańców znajdują się toalety 
dla osób z niepełnosprawnością. Schody 
posiadają antypoślizgową nawierzchnię, 
poręcze po obu stronach oraz odpow-
iednie kontrastowe oznaczenia dla 
osób słabowidzących jak i z poważnymi 
wadami wzroku. Zamontowano także 
listwy krawędzi stopni. Wejście do sali 
konferencyjnej „Olimpia” wyposażone 
jest w ruchomy podjazd dla wózków 
inwalidzkich. Gmina ubiega się o dofi-
nansowanie do modernizacji budynku 
Urzędu Miejskiego,  zaplanowano m.in. 
budowę windy.

Bez barier  informacji

Urząd Miejski dba także o zapewnienie 
dobrej komunikacji oraz równego 
dostępu do informacji podczas wizyty  
w urzędzie osobom o szczególnych 

potrzebach. Korzysta między innymi   
z usług profesjonalnego tłumacza polskie-
go języka migowego online. Biuro Obsługi 
Mieszkańca jest wyposażone w tablice 
informujące o zapewnieniu komunikacji 
niewerbalnej i przyjazności dla osób 
głuchoniemych. Dodatkowo czworo pra-
cowników Urzędu posiada podstawową 
umiejętność posługiwania się językiem 
migowym potwierdzoną certyfikatem. 
Urząd niestety nie jest wyposażony  
w urządzenia ułatwiające słyszenie 
na przykłąd  pętlę indukcyjną.

Dostępność cyfrowa

Odbiorcami treści internetowych są 
także osoby niewidome i słabowidzące. 
Strona internetowa Urzędu Miejskie-
go  tym osobom umożliwia korzystanie 
z treści poprzez przystosowanie do 
oprogramowania odczytującego treść 
w trybie głosowym oraz możliwość 
zmiany wielkości czcionki. Witry-
na posiada możliwość przełączania 
się pomiędzy wersją standardową  
a wersją dla osób słabowidzących. Gmina 
planuje przebudowę strony internetowej 
na 2021 rok i dostosowanie jej do 
wyższego standardu WCAG 2.1. Biuletyn 

Informacji Publicznej spełnia wymagania  
na najwyższym poziomie dla kontrastu  
i wielkości czcionki. Wersja mobilna Biule-
tynu Informacji Publicznej  jest dostosow-
ana do urządzeń przenośnych, tabletów  
i telefonów. Niestety strona internetowa  
i BIP nie posiadają plików wideo  
w polskim języku migowym.

Na kolejny poziom ułatwień

Nasze miasto jest w trakcie realizacji 
projektu pn. Zwiększenie dostępności 
e-usług dla miasta Starachowice.  
Elementem obecnie budowanych 
e-Usług będzie system telefonii IP. 
Telefonia IP jest istotnym kanałem ko-
munikacyjnym w szczególności dla osób 
z niepełnosprawnością (niewidzących, 
niedowidzących), który pozwala na zas-
tosowanie znacznie większej liczby 
usług, wykraczających poza typowe 
funkcjonalności głosowe i telefoniczne.  
Planowane e-usługi są przygotowywane 
na bardzo wysokim poziomie dojrzałości, 
który ma za zadnie ułatwiać załatwianie 
spraw bez konieczności wizyty  
w Urzędzie.

 

UŁATWIENIA W URZĘDZIE MIEJSKIM
DLA OSÓB  

O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

• Specjalne miejsca parkingowe
• Podjazd z metalowymi barierkami
• Toaleta dla osób 

niepełnosprawnych
• Schody posiadają antypoślizgową 

nawierzchnię
• W sali Olimpia ruchomy podjazd 

dla wózków inwalidzkich

• Zamontowane listwy krawędzi 
stopni

• Poręcze z kontrastowymi ozna-
czeniami

• Strona internetowa Urzędu Mie-
jskiego jest przystosowana do 
oprogramowania odczytującego 
treść w trybie głosowym oraz 
możliwość zmiany wielkości  
czcionki

• Urząd korzysta  z usług profesjon-
alnego tłumacza polskiego języka 
migowego online

• Czworo pracowników Urzędu  
posiada podstawową 
umiejętność posługiwania się 
językiem migowym



Trasy dla rowerzystów są specjalnie oznakowane.
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Ścieżki dla jednośladów, nowoczesny salon i kawiarnia dla rowerzystów oraz 
wypożyczalnia. Miasto rozbudowuje infrastrukturę rowerową.  
Iwona Tamiołło

Starachowice inwestują w budowę 
ścieżek rowerowych. Niebawem 
powstanie około 10 kilometrów dróg 
dla rowerzystów, na które gmina 
opracowała już dokumentację 

projektową. Będą też rowery miejskie i elek-
tryczne.

Na koniec  2020 roku,   jak    informuje Architekt Miasta 
Marcin Bednarczyk, długość ścieżek rowerowych 
w Starachowicach wynosiła 6510 m. To ścieżki 
rowerowe zlokalizowane przy ulicy Krańcowej, 
Moniuszki, Stanisława Staszica, alei Świętego Jana 
Pawła II, pasażu Edwarda Pietrasińskiego na osiedlu 
Skałka, pasażu Leopolda Staff a, przedłużeniu Batal-
ionów Chłopskich aż do ronda Górników Staracho-
wickich, skwerze Majówka (pomiędzy Partyzantów, 
a al. Armii Krajowej). Dodatkowo rowerem można 
też przejechać groblę Zbiornika Pasternik. Tam 
droga dla rowerzystów i pieszych ma około 400 
metrów.  
W trakcie budowy są trzy odcinki ścieżek dla 
cyklistów przy ulicy Konstytucji 3 Maja, zbiorniku 
Lubianka i przy placu dworcowym Starachowice 
Wschodnie. Miasto planuje budowę kolejnych 
tras rowerowych. Powstanie około 10 km dróg 
dla rowerzystów, na które gmina opracowała już 
dokumentację projektową.

Interaktywny salon rowerowy

Podczas kwietniowych obrad radni Rady Miejskiej
w Starachowicach wyrazili zgodę na 
wydzierżawienie działki przy ul. Radomskiej z 
przeznaczeniem na budowę interaktywnego 
salonu rowerowego z bogatą ofertą sprzętu row-
erowego, serwisem, wypożyczalnią rowerów wyc-
zynowych oraz kawiarnią dla rowerzystów. Ta in-
westycja obejmuje budowę budynku usługowego,  
12 miejsc postojowych oraz utwardzenie placu 
wokół budynku. Lokalizacja wpisuje się 
w istniejący kompleks rekreacyjno-spor-
towy, który  znajduje się przy 
ul. Szkolnej  a w skład którego 
wchodzą m.in. stadion sportowy, 
boiska oraz baseny, a także 
planowane ścieżki rowerowe.

Rower miejski i elektryczny

W ramach projektu współfi nansowanego z budżetu 
Unii Europejskiej zaplanowano wykonanie spójnego 
systemu infrastruktury rowerowej na terenie  miasta. 
Projekt obejmuje budowę ścieżek rowerowych oraz 
ścieżek pieszo-rowerowych wraz z niezbędnym 
oznakowaniem oraz elementami i urządzeniami 
poprawiającymi komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników. Zaplanowano także wykonanie 
stacji rowerowych wyposażonych w rowery mie-
jskie oraz elektryczne. Dodatkowo zaplanowano 
budowę terminali pozwalających na rejestrację 
i zwrot roweru miejskiego, stacje ładujące do 
rowerów elektrycznych oraz punkty samoobsługi 
serwisowej, a także system pozwalający na obsługę 
rowerów miejskich na terenie miasta i aplikację 
dla systemu ścieżek rowerowych. Dodatkowo 
z myślą o fanach jednośladów zaplanowano 
budowę zadaszonych wiat rowerowych, które 
będą umożliwiały zostawienie swojego roweru 
i kontynuację podróży innym środkiem transpotru.

Rowerem do pracy

Zaprojektowane dwukierunkowe trasy pieszo-
rowerowe oraz ścieżki rowerowe będą posiadały 
niezbędne oznakowanie pionowe i poziome 
oraz w miarę możliwości terenowych zostaną tak 
usytuowanie, aby odseparować ruch rowerowy 
od ruchu pojazdów i pieszych. Przebieg ścieżek 
pozwoli na połączenie osiedli mieszkanio-
wych z instytucjami administracji publicznej, 
a także ośrodkami kultury, sportu, rekreacji, edukacji 
i pracy.
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ZIELONĄ ŚCIEŻKĄ
PRZEZ STARACHOWICE

Artykuł sponsorowany

Coraz więcej osób przesiada się na rower.
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Ścieżki rowerowe w budowie 
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ROWEREM PRZEZ POWIAT

Wraz z poprawą pogody 
warto przesiąść się na 
dwa kółka, zwłaszcza 
że      Powiat      Staracho-
wicki ma dużo do zaofe-
rowania rowerzystom. 

Miłośnicy dwóch kółek mogą przebierać 
w bardziej lub mniej wymagających trasach. 
Najlepiej sprawdzić je wszystkie. 

Rowerowe wycieczki, bliższe czy dalsze potrafi ą 
przynieść dużo radości,   zwłaszcza   w   tak    
malowniczym terenie jak Powiat Starachowicki. Nic 
dziwnego, że coraz więcej mieszkańców decyduje 
się na ten rodzaj aktywności. 
Powiat Starachowicki oferuje pięć rowerowych 
szlaków turystycznych o rożnym stopniu trudności. 
Najdłuższe, dla tych najbardziej wytrwałych, liczą 
ponad 60 km i wiodą przez piękne leśne kompleksy. 

Rowerowy szlak „Wokół Starachowic”

Ten  szlak tworzy pętlę o długości ok. 62 
km. Rozpoczyna się i kończy przy wejściu do 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachow-
icach. Trasa wiedzie w większości przez kom-
pleksy leśne dawnej Puszczy Świętokrzyskiej 
i  Lasów Iłżeckich, w dużej części chronione, 
obfi tujące w liczne pomniki przyrody żywej 
i nieożywionej. Po drodze możemy zobaczyć obiek-
ty sakralne tj. Opactwo Cystersów w Wąchocku 
i kościół w Radkowicach, zabytki dawnego przemysłu 
- zespół wielkopiecowy w Starachowicach, 
pozostałości fabryk w Wąchocku i Mostkach i inne 
atrakcje m.in. Starachowicką Kolej Wąskotorową.

Rowerowy szlak Świętomarz – Iłża

Szlak o długości prawie 60 kilometrów, bardzo 

atrakcyjny widokowo i poznawczo, bogaty w zabytki 
i inne atrakcje. Trasa wiedzie drogami asfaltowymi 
i utwardzonymi o niewielkim natężeniu ruchu. 
Rozpoczyna się w Świętomarzy, u stóp Łysogór
i prowadzi z południa na północ, przez Staracho-
wice, okolice Mirca i Pakosławia, do Iłży (leżącej już 
na Mazowszu). Na trasie rozległe kompleksy leśne 
dawnej Puszczy Świętokrzyskiej i Lasów Iłżeckich, 
zabytki architektury sakralnej - romański kościółek 
w Tarczku, gotycki kościół w Świętomarzy, kościół 
w Radkowicach i renesansowa fara w Iłży, budowle 
obronne - ruiny zamku i grodzisko w Iłży, zabytki  
dawnego przemysłu (zespół wielkopiecowy w Sta-
rachowicach, wyrobiska nieczynnych kopalń od-
krywkowych w okolicach Tychowa, piec garncarski 
w Iłży), miejsca walk i męczeństwa (m. in. Pomnik Le-
gionu Puławskiego w Pakosławiu, Cmentarz Mauzo-
leum w Iłży), osobliwości przyrody (odsłonięcie geo-
logiczne w Starachowicach, torfowisko  Pakosław, 
parki podworskie w Radkowicach i Pakosławiu). 

Rowerowy szlak „Śladami zabytków 
techniki Doliny Kamiennej”

Szlak o długości około 70 kilometrów. Niemal na 
całej trasie wiedzie drogami asfaltowymi o małym 
i średnim natężeniu ruchu, z niewielką liczbą pod-
jazdów. Jest częścią długodystansowego Transwo-
jewódzkiego Szlaku Rowerowego Berlin-Lwów. 
Główną atrakcją są tu zabytki dawnego przemysłu 
i techniki: zespół wielkopiecowy w Starachowicach, 
ruiny walcowni w Nietulisku, ruiny fabryki Witulin 
w Dołach Biskupich, pozostałości  fabryk żelaznych 
w Michałowie, Brodach, Wąchocku i Rejowie, a także 
kolekcja samochodów STAR w Muzeum Przyrody 
i Techniki w Starachowicach i Starachowicka Kolej 
Wąskotorowa. Natkniemy się również na ważne 
obiekty sakralne (Opactwo Cystersów w Wąchocku, 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-

Godowie i Sanktuarium Matki Bożej Ostrobram-
skiej), zabytki architektury (np. zespół pałacowo-
parkowy w Ostrowcu Świętokrzyskim) i inne. 

Rowerowy szlak Wąchock – Szydłowiec 

Szlak o długości około 35 kilometrów, łatwy do 
pokonania, o nieznacznych różnicach wysokości, 
bez uciążliwych podjazdów. Prowadzi w większości 
drogami asfaltowymi  o niewielkim natężeniu ruchu. 
Łączy Wąchock, położony w dolinie rzeki Kamiennej 
u stóp Gór Świętokrzyskich, ze znajdującym się już 
na Mazowszu Szydłowcem.

Rowerowy szlak Skarżysko – Mostki

Szlak  o długości niespełna 20km, łatwy do poko-
nania, bez męczących podjazdów. Rozpoczyna się 
obok dworca PKP Skarżysko Zachodnie, kończy 
przy Wiejskim Domu Kultury w Mostkach. Może 
stanowić trasę ciekawej jednodniowej wycieczki 
ze Skarżyska-Kamiennej lub łącznik dla dłuższych 
szlaków: „Śladami zabytków techniki Doliny Kami-
ennej” i „Wokół Starachowic”. Wiedzie częściowo 
przez tereny leśne, bogaty w obiekty krajoznaw-
cze i wygodne miejsca do odpoczynku. Na trasie 
i w jej pobliżu znajdują się m.in.: trzy zagosp-
odarowane zbiorniki wodne, zabytki architektury 
drewnianej, zabytki dawnego przemysłu i techniki  
oraz osobliwości przyrody (Kamień Michniowski 
z Jaskinią Ponurego, źródło Burzący Stok). 
Dokładne opisy tras z mapkami na stronie:
www.powiat.starachowice.pl (zakładka: dla turysty).

Artykuł sponsorowany
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Starostwo Powiatowe w Starachowicach

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

Letnia aura sprzyja nie tylko długim spacerom, ale również wycieczkom rowerowym.
Powiat Starachowicki 
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Diana Szwagrzyk, rodowita starachowiczanka, 
hobbystycznie wciągnięta w enduro od 6 lat. 

Moja aktualna endurówka: 
NS BIKES SNABB 160

Zdjęcie autorstw
a Kindel M

edia z Pexels

Można mieć zajawkę na cross-
country, downhill, freeride, 
ale dla mnie? Enduro! To 
jazda po górach, krętych 
ścieżkach, to podjazdy 

i zjazdy.  Drogi  ciekawe, techniczne, 
trudne. To sport, w którym skupiasz się 
wyłącznie na trasie. Gdy doprawimy to 
nutką eksploracji i przygody tworzy nam 
się ekstremalna jazda na własnych zasa-
dach. Byle bezpiecznie!

Ostro do przodu

W swojej najbardziej podstawowej i prostej 
defi nicji, enduro to rodzaj zawodów, w których  
wyznaczane są tzw. OS-y, czyli odcinki specjalne 
z pomiarem czasu. Są to trudne technicznie trasy, ze  
stromymi zjazdami, krętymi ścieżkami, kamieniami, 
korzeniami. Pozostałe części trasy to dojazdówki, czyli 
odcinki między OS-ami. Jednak poza formułą ścigania 
się, tak naprawdę w enduro jeździ się tam, gdzie jest 
najciekawiej.

Odpowiednia liczba rowerów to zawsze N + 1

Endurówki różnią się budową i wytrzymałością od 
standardowego roweru górskiego. Często są to 
rowery typu full, czyli z pełną amortyzacją. Skok 
amortyzatora to przeważnie 160–180 mm. Obec-
nie królują napędy 1x12 - bez przedniej przerzutki, 
rozmiar kół 27,5” lub 29”, hamulce tarczowe, do 
tego szeroka kierownica i sztyca amortyzowana. Ze 
względu na specyfi kę jazdy, rower do enduro łączy 
wiele kontrastujących cech. Musi dobrze zjeżdżać
i efektywnie podjeżdżać. Być równocześnie 
lekki i  wytrzymały, mocny. To w zasadzie 
najbardziej uniwersalny sprzęt, na jaki może 
sobie pozwolić rowerzysta. Endurówka pozwoli 
poszaleć na bikepark’owych trasach, ale również 
na dzikich, szlakowych wycieczkach.

Zabawa dla każdego?

Spróbować takiej jazdy  może każdy, kto potrafi  jeździć 
na rowerze i ma ochotę zmierzyć się z trudnościami 
terenu oraz własnymi słabościami. Ponieważ enduro 
to nierzadko duże prędkości i związane z tym upadki, 

niezbędne są ochraniacze na kolana, pełne rękawiczki 
i kask. Początki zwykle bywają trudne i bole-
sne, ale im więcej się nauczymy tym większa 
zabawa z jazdy! Zaczynamy zawsze powoli, 
a gdy trasa staje się znana i łatwa, za każdym razem 
staramy się przejechać ją trochę szybciej. Próbując 
jazdy w różnym terenie, po kilku wycieczkach 
będziemy wiedzieć, co lubimy najbardziej. Łatwiej 
będzie też wybrać odpowiedni rower i kierunek 
rowerowego rozwoju. Płynność jazdy przychodzi
z czasem i doświadczeniem. 

Endurówką po regionie

W Starachowicach zaczynałam kręcić w lasach za ulicą 
Staropolską, w okolicach starej kolejki wąskotorowej 
albo na “Kopalni”. Jednak prawdziwej radości z jazdy 
doświadczyłam na górze Telegraf w Kielcach. To jedno 
z lepszych miejsc na naukę i szlifowanie umiejętności. 
Poziom poszczególnych tras jest zróżnicowany, 
a jest ich tu przynajmniej dziesięć. Ścieżki są często 
modyfi kowane przez lokalnych rowerzystów. 
Dla każdego znajdzie się jakaś nitka. Trasy nie są 
oznaczone, ale przyjeżdżając w weekend na pewno 
spotkacie stałych bywalców, którzy wam je pokażą. 
Druga ciekawa lokazliacja to „wołowe trasy” - sieć 
tras budowana przez grupę lokalnych pasjonatów na 
górzystych terenach w okolicy góry Biesak. Obecnie 
w Polsce powstaje coraz więcej infrastruktury enduro, 
m.in.: Enduro Trails Bielsko-Biała, Single Track 
Świeradów Zdrój, Trasy Enduro Srebrna Góra, Bike 
Park Kasina, Szczyrk Mountain Resort czy Joy Ride 
Bike Park Kluszkowce. 

Z enduro nie ma nudy 

Enduro to ryzyko i adrenalina. Trzeba być 
czujnym, bo trasa usłana jest kamieniami, uskoka-
mi i korzeniami. To ma znaczenie, trzeba wybrać 
odpowiednią linię przejazdu. Trasa jest dynamiczna 
i nigdy nie ma nudy. Jest prędkość, skoki, musisz 
panować nad rowerem, jest się zdanym wyłącznie 
na siebie. To sport dla osób, które lubią dreszczyk 
emocji. Warto się przekonać na własnej skórze, czy 
te emocje są dla nas. I zawsze pilnować własnego
zdrowia i bezpieczeństwa!

ADRENALINA, 
WOLNOŚĆ I FLOW, 
CZYLI ENDURO!

Ze znajomymi albo solo. Jedziesz, nabierasz prędkości, 
łapiesz płynność jazdy i zapominasz o wszystkim. O tym, 
że kolarstwo ekstremalne może być przygodą życia pisze 
Diana Szwagrzyk.
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Kolorem, który zdominował majowe 
wydane naszego miesięcznika 
jest kolor czerwony. Kojarzący 
się z ciepłem, energią, let-
nimi owocami, witalnością. 

Dlatego dziś chciałabym zaprosić 
na wyprawę nie tyle szlakiem 
czerwonym, co do miejsca, które swym 
wyglądem lekko przypomina czerwoną 
planetę Mars. 

Tajemnice ziemi

Ostatnimi miesiącami świętokrzyskie mie-
jsca turystyki oraz pomniki przyrody zyskują, 
za sprawą internetu nie lada rozgłos. Świetnym 
tego przykładem jest dawny kamieniołom 
Gębury zwany „Oczami Ziemi”. Położony jest 
pomiędzy Skarżyskiem a Suchedniowem i z dnia 
na dzień stał się atrakcją turystyczną regionu. 
Jednak jeśli zdecydujecie się na wycieczkę w te 
strony, to ja osobiście polecam Wam miejsce, 

moim zdaniem o niebo lepsze. Dlaczego? Po 
pierwsze, również leży niedaleko Starachowic, ale 
jest zdecydowanie mniej oblegane. Po drugie, ze 
względu na nietypowy czerwono-rdzawy kolor jezi-
orka jest o wiele bardziej tajemnicze i malownicze.

O Kopulaku słów kilka

W naszym województwie jest kilka urokliwych 
jezior powstałych po dawnych kamieniołomach, 
chociażby przepiękne szmaragdowe jezioro w 
Wiśniówce oddalone 10 km od Kielc, gdzie wydo-
bywa się kwarcyt. Ale całkiem niedawno,  jadąc na 
wycieczkę do kamieniołomu Gębury, natknęłam 
się na informację, że w pobliżu znajduje się jezi-
oro o czerwonym zabarwieniu. Plany odwiedze-
nia kamieniołomu Gębury szybko porzuciłam  
na rzecz tajemniczego Kopulaka. Kopulak to 
kamieniołom, gdzie eksploatowano złoże pstrych 
piasków triasowych, stąd niespotykane zabarwie-
nie wody w jeziorze. Kilkanaście lat temu nau-
kowcy odkryli tam ślady życia prehistorycznych 

triasowych płazów sprzed prawie 240 milionów 
lat! Ponoć ślady tych stworzeń można odnaleźć 
na otaczających jezioro skałach, więc jeśli macie 
wśród swoich domowników fanów historii o di-
nozaurach to zdecydowanie jest to miejsce, które 
musicie odwiedzić. Warto też dodać, że przez 
kamieniołom Kopulak przebiega szlak konny.

Jak dojechać do Kopulaka?

Ze Starachowic jedziemy autem drogą przez 
Wąchock,  następnie skręcamy w drogę na 
Mostki i     Suchedniów. Przy  posesji, która 
stoi  przy ul. Langiewicza 69 skręcamy w 
prawo i zostawiamy samochód    w  lesie  
na  rozjeździe. Teraz to już tylko około 
800 metrów pieszo i waszym oczom ukaże się 
malowniczy  marsowy czerwony krajobraz. Pole-
cam odwiedzić go właśnie teraz,  w miesiącach, 
gdy zieleń ma najbardziej soczysty kolor, co 
świetnie kontrastuje z czerwoną wodą jeziora. 

Warto czasem zboczyć ze szlaku, 
czyli o wycieczce do kamieniołomu Kopulak.

Aleksandra Sarzyńska

MARS, PREHISTORIA
I ŚWIĘTOKRZYSKIE

Czerwono - rdzawy kolor jeziora to znak rozpoznawczy kamieniołomu Kopulak
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Reklama
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Jak w Starachowicach wyglądają akcje 
krwiodawstwa?  

Krwiodawców w Starachowicach jest dosyć 
dużo. Odkąd Szpital Powiatowy został 
przekształcony w tzw. covidowy, zbiórki krwi 
odbywają się na terenie Urzędu Miejskiego. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Prezyden-
towi, który udostępnił salę „Olimpia” do tego 
celu i co dwa tygodnie, we wtorki, przyjeżdża 
ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Kielc może obsłużyć hon-
orowych krwiodawców. 

Jak zostać dawcą?  Nigdy nie 
oddawałam krwi,  a chciałabym pomóc. 
Co mogę zrobić?

Przyjść w trakcie zbiórki, wypełnić specjalną 
ankietę a przed oddaniem krwi poddać się 
badaniu przez lekarza, który przyjeżdża z 
ekipą z kieleckiego Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa. Każda osoba, w wieku od 
18 do 60 roku życia, która jest zdrowa, może 
oddać krew. Należy pamiętać, że pewne 
choroby, które ta osoba przeszła, czy też 
niedowaga, czy jakieś inne problemy zdrow-
otne czy sytuacje, mogą uniemożliwić chętnej 
osobie oddanie krwi.

Honorowy krwiodawca ma pewne przy-
wileje...

Krwiodawca może oddać krew tylko, lub aż 
sześć razy w roku. Musi zostać zachowana 
pewna karencja ze względu na zdrowie 
dawcy. Jednorazowo krwiodawca oddaje 
450 mililitrów krwi. Polski Czerwony Krzyż 
ma ten przywilej, że nadaje tytuł i legitymację 
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” 
trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. 
Tytuł trzeciego stopnia nadaje się po odda-
niu 5  litrów krwi u kobiet i 6 litrów krwi u 
mężczyzn. Tytuł drugiego stopnia po oddaniu 
10 litrów u kobiet, u mężczyzn po oddaniu 
12 litrów; tytuł pierwszego stopnia: dla kobiet 
po oddaniu 15 litrów,  dla mężczyzn po 18. 
Taka legitymacja jest wydawana po uprzed-
nim złożeniu wniosku, który jest  dostępny w 
oddziale rejonowym PCK w Starachowicach w 
Urzędzie Miejskim w  pokoju 218. Legitymacja 
uprawnia na przykład do wizyty u lekarza poza 
kolejnością, szybciej można się dostać do le-
karza specjalisty, jest też wykaz leków, które 
są objęte zniżką. Ponadto Rada Miejska w Sta-
rachowicach ustaliła, że krwiodawcy, którzy 
mają oddane 18 litrów krwi  mogą uzyskać 
od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego bilet 
bezpłatny. W okresie pandemii, honorowy 
krwiodawca w dniu oddania krwi ma ten dzień 

i kolejny, wolny od pracy. Krwiodawcy mają te 
przywileje, dlatego że ratują życie ludzkie, a 
krew jest najcenniejszym lekiem. 

Jak wielu zasłużonych dawców mamy 
w Starachowicach?

W ciągu roku w Starachowicach przybywa 
około stu nowych dawców krwi. W samym 
2019 roku zarejestrowano 27 zasłużonych 
dawców. Podczas zbiórek organizowanych 
w Urzędzie Miejskim, tylko od 26 stycznia  
2021 roku do dziś , zebrano około 100 litrów 
krwi. 

Dziękuję za rozmowę

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ  
HONOROWYM DAWCĄ

O starachowickich zbiórkach krwi w rozmowie z Izabelą Wroną mówi 
Jolanta Korzeniowska, starszy instruktor Polskiego Czerwonego Krzyża 

Kolejne zbiórki krwi 
odbędą się w Urzędzie 
Miejskim w Staracho-
wicach W sali Olimpia

w godzinach:
od 9:00 do 13:00:
DATY ZBIÓREK:
1,15 i 29 czerwca;
13 i 27 lipca; 
10 i 24 sierpnia.

ODDAJEMY KREW
W STARACHOWICACH

graf. Freepik

Jolanta Korzeniowska - star-
szy instruktor do spraw Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 
W terenowej jednostce PCK 
w Starachowicach pracuje od 
1984 roku.
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Magdo,  jakie były okoliczności powstania 
fi lmu „(Nie)Pamięć”?

Myślę, że samotność spowodowana pandemią. 
Sytuacja, w której byliśmy zmuszeni siedzieć 
w domu, ale też  fakt, że niestety większość 
widowisk kulturalnych została odwołana. To  
spowodowało, że poczułam chęć stworzenia 
fi lmu o tej sytuacji. Nadarzyła się okazja. TVN 
Discovery Talents ogłosił konkurs na scenariusz 
fi lmu o pandemii. Postanowiłam opowiedzieć  
historię, którą wymyśliłam bardzo szybko 
a  pojawiła mi się w głowie już na początku pan-
demii. Jest to historia o samotności, o potrzebie 
posiadania blisko drugiego człowieka. Scenariusz 
został wyróżniony w konkursie i postanowiłam 
sama wyprodukować ten fi lm, bo poczułam, że 
ten projekt ma potencjał. 

Masz  gotowy scenariusz i co dalej? Jak 
zrobić fi lm?

To jest bardzo trudny i nieprzewidywalny 
proces. To jest praca, która pochłania całkowicie 
człowieka. Całe szczęście miałam wokół 

siebie niesamowitych ludzi, którzy pomogli 
opowiedzieć mi tą historię. Udało mi się znaleźć 
świetnych aktorów: pana Jacka Kałuskiego, panią 
Monikę Słubiankę, którzy potrafi li tchnąć życie w  
postacie zapisane na papierze.

Jaka jest recepcja twojego fi lmu?  Co 
mówią Ci o nim widzowie?

Prócz tego, że ludzie gratulują mi, że udało się 
w tak ciężkim czasie zrobić fi lm, to obserwuję  
wśród widzów refl eksję nad swoim życiem, nad 
tym, jak zmieniła nas pandemia. Oczywiście 
starałam się, aby ten fi lm był jak najbardziej uni-
wersalny.

Udało  się?

Tak. Mam  mocne poczucie, że udało mi 
się to zrobić.  Ten fi lm tak naprawdę ma 
opowiadać historię o dzisiejszym świecie.  
O świecie ludzi, którzy żyją w pędzie, którzy 
często nie mają czasu na zbudowanie relacji. 

Opowiedz mi o twoich kolejnych projek-
tach, nad czym teraz pracujesz?
Zakończyłam właśnie postprodukcję fi lmu. 

Oczywiście w mojej głowie rysuje się już 
mnóstwo nowych pomysłów, które chciałabym 
zrealizować. Niektóre z nich związane są ze Sta-
rachowicami …

No właśnie, kiedyś kręciłaś fi lm tutaj, 
w Starachowicach. To była twoja praca 
dyplomowa.

Tak swój fi lm dyplomowy kręciłam w Staracho-
wicach i mogę powiedzieć, że miasto oferuje 
bardzo dużo pięknych miejsc, które kamera 
kocha

Opowiedz coś więcej o swoim fi lmie dy-
plomowym. Akcja dzieje się w Święta 
Bożego Narodzenia a zdjęcia kręciliście w 
kwietniu, wiosną. 

Na etapie tworzenia scenariusza – tu dobra rada 
dla młodych fi lmowców – trzeba brać pod uwagę 
późniejsze możliwości realizacyjne. Ja napisałam 
scenariusz o rodzinie, która w czasie świąt 
Bożego Narodzenia bardzo niechętnie siada do 
wspólnego stołu, która dowiaduje się, że nestor 
rodziny ma raka i niestety, są to jego ostatnie 
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O tym jak nakręcić fi lm fabularny, z Magdą Skowrońską, starachowiczanką, której 
krótkometrażowy fi lm „(Nie)Pamięć”  mogliśmy obejrzeć w maju w telewizji rozma-
wia Agnieszka Lasek – Piwarska. 

NA POCZĄTKU
FILMOWEJ DROGI 
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święta. Dla niego muszą udawać, że wszyst-
ko pomiędzy nimi jest okej, że są kochającą 
się rodziną.  I nagle,  w pewnym momencie 
tego filmu przestają udawać, zaczynają być 
kochającą się rodziną. Pamiętam, że w domu,  
w którym to kręciliśmy, były zamknięte wszystkie 
okna, zasłonięte czarnymi, nieprzepuszczającymi 
światła workami. A w środku była naprawdę at-
mosfera świąteczna.  Była choinka, światełka, 
barszczyk, uszka – wszystko, co znajduje się na 
stole  podczas Wigilii.  W kwietniu. Dwadzieścia 
parę stopni na dworze, a wewnątrz były święta.

Inspirujesz się kinem? 

Tak, myślę, że każdy, kto tworzy filmy, jest także 
kinomaniakiem. To niestety tak wpływa na życie, 
że jeżeli już zaczyna się tworzyć filmy, to nasze 
życie staje się nierozerwalne z kinem. Jeżeli 
chodzi o moich mistrzów, bardzo lubię  Martina 
Scorsese, który niesamowicie opowiada historie. 
Uwielbiam Quentina Tarantino za jego nieprze-
widywane scenariusze, za jego opowiadanie 
historii na nowo. Uwielbiam także polskich 
reżyserów. Ostatnim projektem, który zapadł mi 
w pamięć był serial „Ślepnąc od świateł”. 

Opowiedz trochę o twoich epizodach ak-
torskich. Gdzie możemy cię obejrzeć? 

Dwa lata temu obejrzałam serial „Euforia” na 
HBO, którego reżyser był także aktorem. Wtedy 
pomyślałam, że jeżeli chce się tworzyć dobre 
kino, to tak naprawdę trzeba znać film od pod-
szewki, spojrzeć na film oczami aktorów. Dlatego 
troszeczkę też gram.  Zainteresowałam się tym, 
chodzę na zajęcia aktorskie.

W czym grałaś? Od czego zaczęłaś?

Zaczęłam od statystowania. To najlepszy sposób, 
żeby zobaczyć, jak tworzy się film. Tak naprawdę 
jest to niesamowita fabryka, w której każdy ma 
swoje miejsce. Grałam rolę epizodyczną, np. 
w serialu „Na Wspólnej” , to były takie drobne 
role. Jak mówię, dopiero zaczynam, jestem na 
początku tej drogi. Bycie przed kamerą jest dla 
mnie bardzo ciekawe, jest to bycie tu i teraz, 
jest to przeżywanie na ekranie pewnych emocji, 
pokazywanie cząstki siebie. Niedawno kręciliśmy 
reklamę, której akcja rozgrywała się w szpitalu  
w Radomiu, ale w szpitalu więziennym,  
w areszcie śledczym. To było dla mnie wiel-
kie przeżycie, wizyta w czynnym więzieniu,  

w którym tak naprawdę znajduje się ponad 
tysiąc osadzonych, i do tego ja i nasze ekipy fil-
mowe. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. 
Dlatego właśnie lubię pracę na planie. Jest to 
praca bardzo nieprzewidywalna, pełna emocji, 
pełna różnych niesamowitych zdarzeń. 

Dziękuję za rozmowę.

Magda Skowrońska – 23 lata, absolwen-
tka wydziału reżyserii i wydziału scenari-
uszowego Akademii Filmu i Telewizji w War-
szawie, stosunków międzynarodowych i II 
Liceum Ogólnokształącego w Starachowicach. 
Reżyserka, aktorka - epizodystka. Obecnie 
studiuje kulturoznawsto na Uniwersytecie War-
szawskim.

Pełnej rozmowy z Magdą Skowrońską można 
wysłuchać - podkast „Kultura zł@czy” 
parkkultury.starachowice.eu
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P
ark Kultury w Starachowicach 
po raz drugi z rzędu został 
benefi cjentem programu 
Narodowego Centrum Kultury 
„Kultura – Interwencje”.  Pro-

jekt pod nazwą  “Kultura. Wzmocnienia 
pozytywne”  został wysoko oceniony 
i otrzymał dofi nansowanie w kwocie 
20 tys. złotych.                                                                    

W ramach projektu latem zaprosimy 
mieszkańców do udziału w warsztatach arty-
stycznych  a w październiku pokażemy efekty 
naszych działań – widowisko kabaretowe  pod 
tytułem „Variete w Starachowicach”. 

Zapotrzebowanie na twórcze działanie

Celem zadania „Kultura. Wzmocnienia pozyty-
wne” jest wzmacnianie twórczego potencjału 
mieszkańców miasta z różnych środowisk 
oraz  integracja   lub   reintegracja  środowisk 
- w tym osób, zespołów, grup,  które z powodu 
pandemii  nie miały możliwości, aby spotykać 
się i aktywnie działać. W ramach projektu zor-
ganizujemy cykl otwartych warsztatów. Będą 
to warsztaty piosenki kabaretowej,  warsztaty 
taneczne, warsztaty teatru komediowego oraz 
warsztaty stand’upu.  Spotkania poprowadzą 

specjaliści z każdej z dziedzin. W warsztatach 
będzie mógł wziąć udział każdy, kto odczuwa 
potrzebę wspólnego twórczego działania. Re-
krutacja będzie otwarta a o udziale w warsz-
tatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.  
Zgłosić będzie się można telefonicznie albo 
przez pocztę elektroniczną Parku Kultury. 
Spotkania warsztatowe odbędą się nie tylko 
w Parku Kultury, ale także w innych placówkach 
na terenie miasta - również w dzielnicach na-
jbardziej oddalonych od centrum miasta. 

Wokół form kabaretowych 

Warsztaty odbędą się w sierpniu  a już na 
początku września rozpoczną się próby do 
widowiska „Variete w Starachowicach”.  Rozry-
wkowe widowisko, z piosenkami, tańcem,  ske-
czami, inspirowane twórczością wielkich post-
aci polskiego kabaretu, współtworzyć będą 
uczestnicy warsztatów oraz grupy,  zespoły,  
twórcy, artyści i   wszyscy, którzy będą mieli 
chęć przeżyć radosną artystyczną  przygodę. 
Zaproszenie do aktywnego udziału w tym 
widowisku otrzymają i seniorzy i młodzież 
i profesjonaliści i amatorzy.  Wspólnie stwor-
zymy zręby scenariusza i zaczniemy pracę nad 
spektaklem.  Mamy już termin prapremiery. 
Widowisko nieodpłatnie będzie można 

obejrzeć 16 października w sali widowiskowej 
Parku Kultury.

36 interwencji 

W ubiegłym roku Park Kultury również był 
realizatorem projektu dofi nansowanego  ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury Kultura - Inter-
wencje 2020.  W ubiegłym roku realizowaliśmy 
projekt pod nazwą  „36 interwencji”. Był to 
cykl spotkań artystycznych: muzycznych, 
tanecznych i teatralnych, które  skierowane 
były  do różnorodnych grup mieszkańców 
zakończony pokazem widowiska pt. “36 albo 
stypa na weselu”. W projekcie wzięli udział 
seniorzy, dzieci i młodzież ze szkół i placówek 
z terenu miasta oraz lokalni twórcy i kulturalni 
aktywiści. 
Zwieńczeniem projektu było widowisko 
muzyczne - komedia kryminalna pod 
tytułem ”36 albo stypa na weselu” . Prapre-
miera tego wydarzenia odbyła się 28 
października ubiegłego roku. To było piękne 
przedsięwzięcie. 
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Warsztaty piosenki kabaretowej, komediowego teatru, tańca i improwizacji a na 
zakończenie widowisko „Variete w Starachowicach”. Park Kultury będzie realizował 
projekt w ramach  programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje 
2021. Pisze o tym Agnieszka Lasek – Piwarska 

ŚCIEŻKI KULTURY  
I WZMOCNIENIA POZYTYWNE
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36  albo stypoa na weselu 
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SPIESZĘ DONIEŚĆ 
Z 1990 ROKU 

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

wystarczający pretekst, by już wracać 
do swoich dziennikarskich wspomnień 
z XX wieku? Mam nadzieję, że tak. Mnie 
sięgnięcie do starej, pożółkłej teczki 
pełnej  zgromadzonych głównie przez 
moją Mamę wycinków ze starych gazet 
sprawił wielką frajdę. Jakby czas się 
zatrzymał. Zabieram więc Państwa w 
tę nieco sentymentalną podróż. 

Dziś cofamy się do roku 1990. Konkretnie do 
Wąchocka. „Fryzjerskie dylematy” donosiło 
12 września „Słowo Ludu” w krótkim tekście 
podpisanym „gsa”. Pod tym inicjałami kryła 
się moja skromna osoba. Dylematy dotyczyły 
zakładu fryzjerskiego prowadzonego przez 
Janusza Juszkiewicza w Wąchocku. Dodajmy – 
zakładu męskiego. Jedynego wówczas w tym 
mieście. „Kobiety muszą korzystać z usług sta-
rachowickich mistrzów grzebienia” – pisałem. 
Ale i panu Januszowi nie powodziło się na-

jlepiej. W sierpniu miał trochę ponad 300 
klientów, a powinno być – zdaniem fryzjera 
– ponad 550.  Jedno strzyżenie kosztowało 
wówczas  3 tys. zł, co dało miesięczny utarg 
brutto 915 tys. zł. Pan Janusz mówił mi 
wtedy, że gdyby miał możliwość przejścia na 
emeryturę to by się nie wahał. – Takiej sytuacji 
jak obecnie w mojej 23 letniej pracy jeszcze 
nie było – żalił się. A jak dziś miewa się branża 
fryzjerska w Wąchocku? Panie nadal muszą 
jechać do Starachowic?

Wystrzałowa fryzura na pewno przydaje się 
na weselu. I to nie zmienia się od lat. O tym, że 
coraz mniej ludzi decyduje się na organizow-
anie przyjęcia w domu, a znacznie częściej 
wybierają restauracje i domy kultury  – pisałem 
w sierpniu także w „Słowie Ludu”. Takich 
miejsc na wesele było wówczas w naszym 
mieście… dokładnie sześć. Największą salą na 
250 osób dysponował Zakładowy Dom Kultu-
ry „Drzewiarz” (pamięta ktoś co to było za mie-
jsce?). Cena za wynajęcie sali wraz z zaplec-
zem i naczyniami wynosiła wtedy… 500 tys. 
zł. Dla pracowników i ich dzieci przysługiwała 
zniżka o połowę. „Orkiestra do wyboru dla 

pracowników, a dla pozostałych zespół muzy-
czny wyłącznie z Drzewiarza” – informowałem. 
Wesela można było też zorganizować w Domu 
Nauczyciela, Spółdzielni Mieszkaniowej „Wa-
nacja” (pierwszy wolny termin był wówczas… 
6 stycznia 1991 roku), Spółdzielni Mieszkanio-
wej obok dawnej pływalni oraz w restaurac-
jach „Bistro” i „Zodiak”.

A propos pieniędzy…. To śpieszę donieść, 
że wtedy prezydent miasta Staracho-
wic zarabiał niespełna 2 tys. zł. Wiem, bo 
przeprowadziłem wtedy wywiad z ówczesnym 
włodarzem miasta – Grzegorzem Walendzik-
iem. Rozmowa dotyczyła życia prywatnego 
prezydenta.  Dowiedziałem się, że będąc 
małych chłopcem chciał być astronomem, 
fi zykiem oraz pilotem. 

- Hobby? 
– Czytanie gazet (przede wszystkim „Gazeta 
Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd 
Katolicki” i „Niedziela”) i książek – mówił mi 
prezydent Starachowic.

- Zastrzeżenie wobec własnego charak-
teru?
- Jestem mało rozmowny, bardziej skryty.

- Samochód?
- „Fiat 126p” z 1988 r.

- Polityk, który panu imponuje?
- Zbigniew Brzeziński. W Polsce na razie wybit-
nych jednostek nie dostrzegam.

- Nałogi?
- Chyba nie posiadam.

- Plany na przyszłość?
- Doprowadzenie fi nansów miasta do stanu, 
by starczyło na realizację najniezbędniejszych 
wydatków. Doprowadzenie dwu prac mag-
isterskich do końca. A po opuszczeniu 
urzędu prezydenta powrót do Politechniki 
Świętokrzyskiej, gdzie dotychczas pracowałem 
i skąd wziąłem bezpłatny urlop na cztery lata.
Tyle prezydent Starachowic Grzegorz 
Walendzik w roku 1990. Co ciekawe 
– w tekście znalazła się także informacja o 
jego dzieciach – Michale (6,5 lat) i Karolu (4,5).
Panie Grzegorzu. Co u Pana dziś słychać? 

Tysiąc tysiącowi nie jest równy. O pieniądzach, życiu i zabawie w końcu poprzedniego 
wieku pisze Grzegorz Sajór

fot. Avonne Stalling z Pexelsfot. Nick Demou z Pexels fot. Karolina Grabowska z Pexels
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TRUSKAWKA
(PRZY)RZĄDZI

Mała, skromna, z pięknym rumieńcem wychylająca 
się zza korony zielonych liści. Tak, to właśnie 
truskawka!  Katarzyna Wzorek, autorka bloga 
Wzorowe Smaki

Zaczynamy sezon na 
truskawki. Nie znam chyba 
nikogo, kto nie czekałby 
na ten moment roku. Czer-
wiec   w Polsce jest zwykle 

pełen słońca i pełen truskawek.
A ich wartości odżywcze sprawiają, że 
można je jeść bezkarnie dla wagi, a z 
zyskiem dla organizmu. 

100 g truskawek to jedynie około 30 
kcal, a  dodatkowo mają one niski indeks 
glikemiczny. Jak na swój niewielki rozmiar 
zawierają dużo pektyn, które pozytywnie 
wpływają na pracę układu pokarmowego, 
więc są doskonałe nawet dla ludzi dbających 
o linię. Dzięki działaniu moczo- 
i żółciopędnym wspierają pracę nerek, 
pęcherzyka żółciowego i wątroby. A 
jako ciekawostkę napiszę Wam, że 
ta niepozorna, czerwona dobroć ma 
w sobie więcej witaminy C niż pomarańcze. 
Czy trzeba coś jeszcze dodawać, by zachęcić 
do rozkoszowania się tym skarbem polskich 
pól? 
Jeśli chodzi o wykorzystanie truskawek w 
kuchni to możliwości są właściwie nieogra-
niczone. Sprawdzą się świetnie chociażby na 
śniadanie w dobrym towarzystwie twarożku 
lub musli, na drugie śniadanie, saute albo 
w postaci koktajlu albo z jogurtem czy ke-
fi rem i bananem.  A na obiad możecie 
przygotować domowy makaron z truskawka-
mi i ze śmietaną. Na kolację lub letniego 
grilla genialnie odnajdzie się lekka sałatka 
z truskawkami i fetą. O każdej  pasującej  Wam 
porze dnia czy  nocy możecie przygotować 
sobie również pyszne drożdżówki pełne 
świeżych owoców. 
Warto wspomnieć, że truskawki odnajdą się 
również w każdym deserze. Ja uwielbiam 
też przetwory truskawkowe – przygotowuję 
kompoty, dżemy, a moja mama musy. 
Wszystko po to, aby zimą cieszyć się letnim 
smakiem truskawek. 

Mam dla Was cenną wskazówkę – sezo-
nowe truskawki starajcie się kupować 
po 2-3 słonecznych dniach, będą wtedy 
bardziej słodkie i aromatyczne. Truskawki 
z deszczu są jakby „rozwodnione” i szybciej 
się psują. Ale kiedy brakuje pogody to kupuję 
i takie, bo w czerwcu składam się 
w dużej mierze właśnie z truskawek.  

Kasia Wzorek - starachowiczanka, autorka 
bloga “Wzorowe Smaki”. Gotowanie jest jedną 
z  jej największych pasji. Poza kuchnią lubi 
ogrodnictwo, książki i gry komputerowe.
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Domowy makaron z truskawka-
mi wg babci Krysi

Cena: 15 zł

Składniki:
- ½ kg mąki tortowej
- 1 duże lub 2 małe jajka
- szczypta soli
- 1 łyżka oleju
- ok. 1 szklanka ciepłej wody
- ½ kg truskawek
- 200 g śmietany
- cukier do smaku

Przygotowanie:
Z mąki, jajka, soli, oleju i wody 
zagniatamy ciasto, które następnie 
kroimy na trzy kawałki i wałkujemy 
na cienkie placki. Zostawiamy je na 
kilka minut, aby obeschły i kroimy 
na dowolnej szerokości makaron. 
W dużym garnku gotujemy osoloną 
wodę i wrzucamy makaron na 
około minutę, potem odcedzamy na 
durszlaku, przelewając zimną wodą. 
Truskawki miksujemy albo ugniata-
my z cukrem i śmietaną. Polewamy 
nimi jeszcze ciepłe kluski i podajemy 
na talerzu, dekorując połówkami 
świeżych truskawek.

Najprostszy kompot 
truskawkowy na zimę – przepis 
rodzinny

Cena: ok. 8 zł za porcję z 1 kg owoców

Przygotowanie: ok. 1,5 godzina

Składniki:
- 1 kg truskawek
- cukier

Przygotowanie:
Słoiki i pokrywki wyparz. Truskaw-
ki umyj i oczyść z szypułek, a duże 
owoce przekrój na pół. Układaj
w słoikach truskawki warstwowo, 
przesypując je cukrem. Wytrzyj 
dokładnie gwint słoików i przykry-
wki. Mocno zakręć słoiki i umieść je 
na ściereczce w dużym garnku. Zalej 
słoiki do ¾ wysokości i gotuj ok. 30 
min od momentu zagotowania, aby 
słoiki się zawekowały. Przechowuj 
w suchym i chłodnym miejscu. Roz-
rabiaj z wodą i ciesz się smakiem 
truskawek przez całą zimę.

Sałatka z truskawkami i fetą
wg Kasi

Cena: ok. 30 zł

Czas przygotowania: 15 min.

Składniki:
- 1 opakowanie roszponki
- 500 g truskawek
- 1 kostka sera feta
- garść listków mięty
- garść pistacji bez łupinek
- sos balsamiczny

Przygotowanie: 
Roszponkę opłucz, osusz i wrzuć do miski. 
Truskawki umyj, osusz, pokrój na ćwiartki 
i dodaj do roszponki. Fetę pokrój w kostkę 
i dodaj do reszty. Pistacje pokrój drobniej 
i lekko upraż. Dodaj je oraz miętę do 
pozostałych składników. Wymieszaj
wszystkie i rozłóż na talerze. Polej sosem 
balsamicznym. Sałatkę możesz podać 
samą albo z grzankami.

Biszkopt z truskawkami 
i kremem  wg babci Krysi

Cena: ok. 30 zł

Składniki na ciasto:
- 1 szklanka mąki
- 4 jajka
- ½ łyżeczki proszku do pieczenia
- ½ szklanki cukru
- 1 łyżka oleju
- 3 łyżki gorącej wody

Krem:
- ½ kostki masła
- ½ kostki margaryny
- ½ szklanki cukru pudru
- opcjonalnie: żółtko

Dodatki:
- ½ kg truskawek
- 2 galaretki truskawkowe

Przygotowanie:
Białka ubijamy z cukrem na puszystą 
pianę, dodajemy żółtka oraz olej i gorącą 
wodę. Dodajemy mąkę z proszkiem do 
pieczenia i delikatnie mieszamy, żeby nie 
opadło. 
Blachę wykładamy papierem do piec-
zenia, wylewamy ciasto na biszkopt 
i pieczemy ok. 30 min w 180 stopniach. 
Miksujemy masło i margarynę z cukrem 
pudrem na krem. Można dodać surowe 
żółtko. 
Wystudzony biszkopt smarujemy 
kremem, a na nim układamy truskawki. 
Jeżeli są duże, kroimy je na połówki. Na 
koniec zalewamy wystudzonymi galaret-
kami rozrobionymi ¾ l gorącej wody.

Przypakowane drożdżówki 

Cena: ok. 20 zł

Czas przygotowania: ok. 3 godziny

Składniki:
- 550 g mąki pszennej tortowej
- 300 ml mleka
- 100 g masła
- 100 g cukru
- 1 torebeczka drożdży suszonych
- 500 g truskawek
- 2-3 łodygi rabarbaru
- łyżki mąki ziemniaczanej
- 3 łyżki cukru pudru 
- jajko
- sól

Przygotowanie:
500 g mąki, drożdże, 50 g cukru
i szczyptę soli wymieszaj trzepaczką. 
50g masła rozpuść i dodaj do mleka, 
a całą mieszankę wlej do mąki. Zagnieć 
składniki na jednolite ciasto, przykryj 
ściereczką i odstaw na 1-1,5 godziny do 
wyrośnięcia. Powinno podwoić objętość. 
W międzyczasie umyj truskawki 
i rabarbar, obierz je, pokrój na mniejsze 
kawałki i wsyp do miski. Dodaj cukier 
puder i mąkę ziemniaczaną i wszystko 
wymieszaj. Wyrośnięte ciasto podziel 
na 8 równych części. Każdą rozciągnij 
w dłoniach na placek grubości 0,5 cm. 
Nałóż obfi cie owoców i szczelnie zaklej 
brzegi, Obracając bułeczkę w dłoniach, 
nadaj jej kulisty kształt. Ułóż na papier-
ze do pieczenia i delikatnie spłaszcz. 
Przykryj bułeczki i odstaw ponownie do 
wyrośnięcia na 30 min. 
W tym czasie z reszty masła, mąki i cukru 
oraz szczypty soli zagnieć kruszonkę 
i schowaj ją do lodówki. Wyrośnięte 
bułeczki posmaruj roztrzepanym jajki-
em, posyp kruszonką i piecz ok. 20 min 
w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku.
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Dżem truskawka-rabarbar 
wg Kasi

Cena: 15 zł

Składniki:
- 1 kg truskawek
- 1 kg rabarbaru
- ok. ½ kg cukru
- 1 cytryna

Przygotowanie:
Umyj i obierz truskawki i rabarbar. 
Pokrój je drobniej, dodaj sok z cytryny 
i cukier. Gotuj na małym ogniu, aż 
owoce odparują, a całość zgęstnieje. 
Wyparz słoiki i przykrywki. Gorący 
dżem o odpowiadającej Ci konsystencji 
nakładaj do słoików, wytrzyj dokładnie 
gwinty i przykrywki. Mocno zakręć 
słoiki i ustaw je na pokrywkach. Pozo-
staw je tak do ostygnięcia. Przechowuj 
w suchym i chłodnym miejscu.
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MŁODZIEŻOWA 
RADA PRZYSPIESZA
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Spotkania Młodzieżowej Rady Miasta podczas pandemii odbywały się online
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Wszystkie projek-
ty Młodzieżowej 
Rady Miasta, które 
są fi nansowane 
przez Komisję 

Europejską poprzez program Eras-
mus+, z powodu pandemii zostały 
wstrzymane. Na szczęście powoli 
ta rzeczywistość się zmienia. Otwi-
eramy się na nowo na spotkania na 
żywo i ponowną realizację naszych 
planów. Mamy energię, chęć, siłę
i wiarę, że jesteśmy w stanie zrobić 
wiele wartościowych rzeczy dla stara-
chowickiej młodzieży. 

Aktywni młodzi

Obecnie całą  naszą energię    i    siły  angażujemy 
w realizację ważnego dla nas projektu Stara-
chowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej, 
w ramach którego powstanie tytułowa mapa.  
Dokument będzie zawierał odpowiedzi na py-
tanie gdzie i jak młodzi mieszkańcy naszego 
miasta spędzają wolny czas. Na naszej mapie  
działań było miejsce na konsultacje. Aby w 
pełni odpowiedzieć sobie na stawiane pytanie 
spotkaliśmy się z reprezentantami miejskich 
spółek, włodarzami a także przedstawiciela-
mia policji i instytucji kultury.
W planach mamy także spotkanie z dyrek-
torami szkół z terenu naszego miasta, 
liderami społecznymi oraz opiekunami
i samorządami uczniowskimi. 16 czerwca 
planujemy konferencję podsumowującą 
i kończącą ten projekt w połączeniu 
z zakończeniem naszego drugiego pro-
jektu, czyli “Unia Europejska od A do
Z”. 

W drodze na europejski rynek pracy

Chcemy, aby młodzież z naszego miasta znała 
swoje dobre strony, wiedziała jakie możliwości 
zawodowe ma  w naszym mieście i  nie tylko 
tutaj. Organizujemy spotkania dla młodzieży 
ze starachowickich szkół dotyczące Unii Eu-

ropejskiej oraz rynku pracy w Starachowicach. 
W spotkaniach biorą udział wybrani uczniowie  
Liceum Ogólnokształcącego nr 1, Szkoły Pod-
stawowej nr. 10 i Zespołu Szkół Zawodowych 
nr. 3. Chcemy lepiej poznać potrzeby sta-
rachowickiej młodzieży oraz dowiedzieć się 
jakich zmian potrzebują w naszym mieście, 
aby pozostać w nim po zakończeniu szkoły 
średniej.
Realizujemy także projekt Cities for YOUth, 
dzięki któremu młodzież ze Starachowic 
będzie mieć możliwość wziąć udział w zagran-
icznym szkoleniu. Potem zaprosimy do Stara-
chowic gospodarzy tego szkolenia.

Z ekologią za pan brat

Jesteśmy świadomymi, młodymi obywa-
telami, którym bliskie są tematy związane 
z ekologią. Młodzieżowa Rada Miasta  re-
alizuj wraz z partnerami z Wielkiej Brytanii i 
Hiszpanii projekt ekologiczny, który pozwoli 
poznać dobre praktyki dotyczące gospodarki 
odpadami w obiegu zamkniętym. Dzięki tej 
współpracy zostaną przeprowadzone między 

innymi kampanie ekologiczne wśród lokalnej 
społeczności. W tym  młodzieży. 

Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice ze względu na obowiązujące restrykcje, 
od marca 2020 przeniosła wiele  swoich działań i spotkań do sieci. O planach 
i nowej rzeczywistości pisze przewodniczący Rady Igor Kaczorowski.
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INFORMATOR
PRAKTYCZNY

Drodzy Czytelnicy, przedstawiamy 
Wam informator, w którym znajdziecie 
najpotrzebniejsze numery kontaktowe 
oraz adresy różnych instytucji, placówek, 

urzędów i innych miejsc działających w naszym 

mieście. Wszystko po to, aby życie w naszym mieście 
było dla wszystkich jego mieszkańców łatwiejsze
i przyjemniejsze.
W tym wydaniu przekazujemy dane teleadresowe 
miejskich aptek. 

Apteka Codzienna
ul. Graniczna 18

Otwarte:
poniedziałek – sobota
godz. 7:30 – 20:00 

tel. 800 011 011

Apteka Rodzinna
al. Armii Krajowej 23

Otwarte:
poniedziałek – piątek 
godz. 8:00 – 20:00
sobota
godz. 8:00 – 15:00

tel. 502 540 701

DOZ Apteka dbam o 
zdrowie
al. Armii Krajowej 19
Otwarte: 
poniedziałek – piątek
8:00 – 19:00
sobota 
8:00 – 14:00

tel.: 800 110 110

Apteka Cef@rm 36,6
ul. Stanisława Staszica 1
Otwarte: 
poniedziałek – piątek 
7:30 – 20:00
sobota
7:30 – 14:00

tel.: 41 274 64 79

Apteka
ul. Lipowa 50
tel. 41 274 66 01

Apteka Plus
ul. Batalionów 
Chłopskich 11

Otwarte: 
poniedziałek – piątek
7:30 – 20:00
sobota
8:00 – 16:00
niedziela
10:00 – 17:00

tel.: 41 274 71 04

Apteka Cefarm
ul. Hutnicza 2

Otwarte: 
Czynne całą dobę

tel.: 41 274 30 17

DOZ Apteka Dbam o 
zdrowie
ul. Bankowa 1, 

Otwarte: 
poniedziałek – sobota
8:00 – 20:00
niedziela
10:00 – 18:00

tel.: 800 110 110

Apteka Mediq
ul. Borkowskiego 1, VITA 
Centrum Zdrowia
Otwarte: 
poniedziałek – piątek
8:00 – 20:00

tel.: 41 274 49 44

Apteka Słoneczna
ul. Radomska 70, 
(Szpital)

Otwarte: 
poniedziałek – piątek
7:00 – 20:00
sobota
8:00 – 15:00

tel.: 41 252 73 68

Apteka Gemini
ul. Waryńskiego 6

Otwarte: 
poniedziałek – piątek
7:30 – 20:00
sobota
7:30 – 15:30

tel.: 41 262 91 90

Apteka „Pod Kasztanami”
ul. Konstytucji 3 Maja 14

Otwarte: 
poniedziałek – piątek 
9:00 – 17:00

tel.: 41 274 95 17

Apteka
ul. Żeromskiego 3

Otwarte: 
poniedziałek – piątek
8:00 – 20:00
sobota
8:00 – 15:00

tel.: 41 274 54 81

Apteka Rodzinna
ul. Radomska 35

Otwarte: 
poniedziałek – piątek
7:30 – 20:00
sobota
7:30 – 14:00

tel.: 41 275 30 52

Apteka Dr. Max
al. Armii Krajowej 23

Otwarte: 
poniedziałek – piątek 
8:00 – 20:00
sobota
8:00 – 15:00

tel.: 41 274 04 31

Apteka Gawor SJ
ul. Radomska 52

Otwarte: 
poniedziałek – piątek
7:30 – 20:00
sobota
8:00 – 15:00

tel.: 41 274 76 53


