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dukcję w porównaniu do poprzednich lat. Pa-
nująca obecnie sytuacja na rynkach wymaga 
od przedsiębiorstw nieustannego rozwoju 
czyli szybkiego pojmowania i wdrażania zdo-
bytej wiedzy.
Mniejsze i większe miasta coraz intensywniej 
pracują nad rozwiązaniami cyfrowymi aby nie 
tylko podążać z  duchem czasu, ale przede 
wszystkim stać się bardziej dostępnym dla 
mieszkańców. Wprowadzanie e-usług, możli-
wość podpisania dokumentów przez internet 
to tylko niektóre spośród wielu zadań, które 
stawiają sobie miasta. W tym nasze.
W  tym wydaniu, przedstawimy Państwu Sta-

Żyjąc w XXI wieku nie dziwi nas potęp cywili-
zacyjny, nowe technologie i  rozwój nauki. To 
nasza codzienność. Jak przeczytamy w Ency-
klopedii Zarządzania, nowoczesne technolo-
gie są obecnie największą siłą napędzającą go-
spodarkę. Umożliwiają szybszą, o wiele tańszą 
oraz lepszą pod względem jakościowym pro-
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rachowice od nowoczesnej i  innowacyjnej 
strony. Sprawdziliśmy czy miastu blisko jest 
do nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań 
przyjaznych środowisku czy wprowadzanie 
e-usług ma sens i czy jest to już rzeczywisto-
ścią a  może odległą przyszłością. Zderzymy 
dwie całkowicie skrajne ze sobą opinie na 
temat cyfryzacji a  Katarzyna Wzorek wpro-
wadzi nas w  tajniki kuchni molekularnej. Nie 
zabraknie także rozmowy o  nauce, inżynierii 
i kosmosie. 
Zachęcamy Was, drodzy Czytelnicy do wysyła-
nia swoich spostrzeżeń na temat zmieniające-
go się świata analogowego w cyfrowy.
Przenieście się z  nami do Starachowic doby 
cyfryzacji! 
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ŚLADAMI PÓŁNOCNO 
–ZACHODNIEJ OBWODNICY

Już w 2022 roku ruszy budowa północno – zachodniej obwodnicy Starachowic. O 
tym jak wyglądały dotychczasowe prace oraz o przebiegu drogi obwodnicy, pisze 
architekt miejski Marcin Bednarczyk.

W październiku 2020 
projekt obwodnicy 
dostał pozwolenie 
na budowę w trybie 
specustawy drogo-

wej. Dzięki staraniom i  zaangażo-
waniu, w  pierwszej fazie, lokalnych 
samorządowców, zaś w drugiej, par-
lamentarzystów i  władz wojewódz-
twa, od 2022 roku budowa obwodnicy 
stanie się faktem. Taka współpraca 
pozwala budować mosty, i to ponad 
sześciusetmetrowe.

Obwodnica w planach od wielu lat

W  dokumentach planistycznych Staracho-
wic droga okalająca nasze miasto od pół-
nocy widnieje od kilkudziesięciu lat. Jednak 
mimo parametrów klasy ruchu przyspie-
szonego nie była ujęta w  programach 
zarządców dróg. W  2013 roku tematem 
zainteresowało się Stowarzyszenie Jakość 
Energia Starachowice
Pod koniec 2013 roku autor artyku-
łu spotkał się z  obecnym prezydentem 
Markiem Materkiem. Efektem spotka-
nia była interpelacja radnych Sejmiku 
dotycząca uwzględnienia w  planach 
województwa realizacji drogi oraz spo-
tkanie z  ówczesnym członkiem Zarzą-
du Województwa Janem Maćkowiakiem 
i Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Damianem Urba-
nowskim, w którym uczestniczył również 
kierownik Szymon Jarosz ze staracho-
wickiego Urzędu Miejskiego. Marek Ma-
terek uzyskał wsparcie Marszałka Adama 
Jarubasa, a  temat obwodnicy na dobre 
zaistniał w strukturach województwa. 

Początek do modernizacji

Stowarzyszenie JES zorganizowało dla sa-
morządowców i  mieszkańców publiczną 
prezentację pomysłu nowego szlaku komu-

nikacyjnego. Po wyborach samorządowych 
w 2014 roku sprawa modernizacji drogi nr 
744 na odcinku Tychów Stary – Staracho-
wice i budowy obwodnicy wielokrotnie była 
poruszana przez Prezydenta Marka Mater-
ka oraz Starostę Dariusza Dąbrowskiego. 
Dzięki tym staraniom ŚZDW  zlecił opraco-
wanie wariantowej koncepcji przebiegu ob-
wodnicy wraz z konsultacjami publicznymi, 
które odbyły się we wrześniu 2015 roku. To 
pozwoliło przygotować odpowiednią de-
cyzję środowiskową w  październiku 2017 
roku. Kolejnym krokiem było ogłoszenie 
przetargu na wykonanie dokumentacji 
projektowej.  Dzięki staraniom ówczesnej 
Wojewody Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek 
oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Krzysz-
tofa Lipca, we wrześniu 2019 roku projekt 
został wpisany do rządowego programu 
„Mosty dla Regionów”

Przebieg drogi

W  ramach obwodnicy będzie wykonana 
właW ramach obwodnicy będzie wyko-
nana właściwa jednojezdniowa droga 
o  szerokości 7 metrów, z  2 metrowymi 
poboczami o  długości 3416 metrów. 
Nad rzeką Kamienną i  linią kolejową 

zostanie wybudowana trzynastoprzę-
słowa estakada o  długości 680 metrów 
z  chodnikiem i  ścieżką rowerową. Na 
początku (na Bugaju, za granicą miasta) 
oraz na końcu obwodnicy (Wąchock – 
Wygoda przy składzie budowlanym) za-
planowano ronda o  średnicy zewnętrz-
nej 42 metrów i  50 metrów. W  rejonie 
strzelnicy zaplanowano skrzyżowanie ze 
zjazdem pod strzelnicę i  dodatkowym 
parkingiem dla 30 samochodów oraz 
zjazdem do Specjalnej Strefy Ekono-
micznej przy zakładzie Cerrad (ul. Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego) oraz 
z  połączeniem do ul. Strzelniczej. Przy 
rondzie na Bugaju przewidziano Miej-
sce Obsługi Podróżnych z  parkingiem 
dla 20 samochodów ciężarowych i  26 
osobowych. Na trasie obwodnicy od linii 
kolejowej do zjazdu na SSE, celem od-
ciążenia ulicy Mieszała, zaprojektowano 
drogę serwisową. Na trasie obwodnicy 
przewidziano 6 przepustów z  funkcją 
przejść dla płazów i  małych zwierząt.

O planach i możliwościach przedłużenia 
obwodnicy oraz o obwodnicy Wąchocka 
napisze w  jednym z kolejnych numerów 
miesięcznika.
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Plan przebiegu drogi północnej obwodnicy miasta
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SIEĆ WODOCIĄGOWA

Artykuł sponsorowany

Rodzaje sieci wodociągowej: 
     rozgałęzieniowa (otwarta) - znany jest kie-
runek przepływu wody, który odbywa się przez 
przewód tranzytowy, poniżej główna ilość wody 
płynie przez przewody magistralne, potem wy-
stępują w  tym układzie przewody rozdzielcze, 
położone na każdej ulicy, a do nich przyłączone 
domy; wady - największe średnice są na po-
czątku, w  razie awarii na którymś przewodzie 
magistralnym zostaje odłączona zasuwa, a  za 
nią nie ma wody; zalety - łączna długość prze-
wodów jest niewielka,
   pierścieniowa (obiegowa zamknięta) - za-
lety: jest ciągły obieg wody w sieci, gdy nastą-
pi awaria to zamyka się tylko pewien odcinek 
a w pozostałych miejscach będzie płynąć woda 
nieprzerwanie; wady - łączna długość przewo-
dów wodociągowych w  sieci jest większa niż
w  rozgałęzieniowym, jest nieznany kierunek 
przepływu wody,
     mieszane.

Podział sieci wodociągowej:
   przewody magistralne (magistrale) - są 
to rurociągi o średnicy powyżej średnicy 250 
mm, przewody magistralne o  średnicy 250
i  300 mm są jednocześnie przewodami roz-
dzielczymi,

    przewody rozdzielcze - są to przewody 
powyżej Ø  80 mm do Ø 200 mm,
      przyłącza domowe - to przewody o śred-
nicy do 80 mm. W praktyce stosuje się to ruro-
ciągi o średnicy od 25 mm do 50 mm, najczę-
ściej wykonywane z rur PE.

Uzbrojenie sieci wodociągowej: 
   hydrant - urządzenie, które umożliwia 
bezpośredni  pobór wody z głównych prze-
wodów sieci wodociągowej, hydrant jest 
wyposażony w zawór i złącze do węża, ma 
zastosowanie w celach gospodarczych oraz 
przeciwpożarowych,
    zasuwa wodociągowa - urządzenie za-
pewniające prawidłowe działanie każdej sie-
ci wodociągowej, umożliwia otwarcie i/lub 
zamknięcie przepływu wody w rurociągu,
      zawór wodociągowy,
    odpowietrznik - zawór służący do usu-
wania powietrza zwykle z układów hydrau-
licznych,
      zawór przeciwuderzeniowy,
    zawór redukcyjny - zawór sterujący ci-
śnieniem, nastawiany ręcznie, utrzymujący 
stałą wartość ciśnienia na wyjściu, niezależ-
nie od zmian, wyższego ciśnienia wejścio-
wego, przy zmiennej wartości natężenia 

przepływu czynnika przez zawór, 
     regulator przepływu,
     zdrój uliczny,
     studnia odwadniająca,
    zawór antyskażeniowy - urządzenie 
mechaniczne, które umożliwia ochronę sie-
ci wodociągowej przed zanieczyszczeniem 
w  wyniku wystąpienia przepływu zwrotne-
go,
   wielofunkcyjny zawór zapobiegający 
stratom wody na wodomierzach.

Przyłącze wodociągowe  -  przewód łączący 
sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wo-
dociągową w nieruchomości odbiorcy usług na 
całej swojej długości. Większość przyłączy jest 
na konserwacji Odbiorców, którzy ponoszą 
koszty związane z jego utrzymaniem.
Wodomierz - potoczna nazwa wskaźnika lub 
przyrządu pomiarowego będącego połącze-
niem przepływomierza z  licznikiem. Jednost-
ką miary stosowaną w  wodomierzach jest m3 
(metr sześcienny) lub (galon). 
Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez 
odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie 
opłaty innej niż ryczałtowa. Wszystkie wodomie-
rze posiadają tak zwany próg rozruchu, poni-
żej którego nie dokonują pomiaru wody, która 
przez nie przepływa. 
Rodzaje wodomierzy, które są najczęściej stoso-
wane przez Przedsiębiorstwo to: objętościowe, 
jednostrumieniowe, przemysłowe / przepłymo-
mierze.
PWiK sp. z o.o. eksploatuje 753 km sieci wo-
dociągowej.
Główna sieć wodociągowa tzw. „tranzyt” 
zasilająca Starachowice, Mirzec, Brody 
i część Gminy Wąchock wykonana jest z że-
liwa sferoidalnego Ø 600 i biegnie od Uję-
cia w Trębowcu do siedziby PWiK przy ulicy 
Iglastej w  Starachowicach - przepompow-
nia wody „Majówka”.
Na terenie Starachowic i ww. Gmin wystę-
pują sieci od średnicy Ø 80 do Ø 500.
sieć wodociągowa Ø 600: 22,7 km
sieć wodociągowa Ø 400: 9,8 km
sieć wodociągowa Ø 250: 23,3 km

sieć wodociągowa Ø 160: 63,8 km
sieć wodociągowa Ø 150: 39,0 km
sieć wodociągowa Ø 110: 113,0 km
sieć wodociągowa Ø 100: 63,5 km
sieć wodociągowa Ø 80:114,3 km
Ilość wody rezydualnej w sieci wodociągo-
wej PWiK sp. z  o.o. wynosi ok. 27  800 m3 
(rurociąg: 10  000 m3, zbiornik: Przepom-
pownia „Majówka” ul. Iglasta w Staracho-
wicach 16  000 m3, zbiornik: Ujęcie Wody 
w Trębowcu 800 m3, zbiornik: hydrofornia 
ul. Prądzyńskiego w Starachowicach 1 000 
m3).
Zakres i  rozmiar remontów sieci wodociągo-
wej wyznaczane są możliwościami fi nansowymi 
Spółki, obejmują inwestycje odtworzeniowe, 
zabezpieczające prawidłowe, ciągłe świadcze-
nie usług wynikających z  działalności statuto-
wej Spółki. Konieczność budowy i przebudowy 
eksploatowanych sieci wodociągowych wynika 
z  awaryjności sieci spowodowanych m.in. ich 
wiekiem, błędami wykonawczymi, uszkodzenia-
mi mechanicznymi i hydraulicznymi.
Najczęstszymi przyczynami awarii na sieciach 
i przyłączach wodociągowych są:
● wiek zabudowy armatury (zmęczenie materia-
łu), w zależności od rodzaju materiału występują 

pęknięcia żeliwa, korozje stali i ukryte wady ma-
teriału,
● błędy wykonawcze - najczęściej występujące 
na przyłączach wodociągowych przez niewłaści-
we zabezpieczenie przewodu w ziemi (brak po-
sypki i zasypki piachem), wady montażowe - na 
połączeniach instalacji,
● uszkodzenia mechaniczne związane z wyko-
nywaniem prac ziemnych w obrębie zabudowy 
sieci przez podmioty zewnętrzne,
● w  wyniku złych warunków atmosferycz-
nych, występujących w  okresie zimowym 
- niskie temperatury powodujące ruch ziemi,
● w  wyniku spadku ciśnienia w  sie-
ci oraz gwałtownego wzrostu spowodo-
wanego zanikiem napięcia elektrycznego.

PWiK sp. z  o.o. posiada samochód inspekcyj-
ny, który kontroluje stan techniczny bieżącej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz odbiór 
techniczny nowej. Specjalistyczny sprzęt do 
wykrywania awarii wodociągowych pozwala na 
wyszukanie tzw. „ukrytych wycieków” wraz z do-
kładną lokalizacją. Zapobiega to niepotrzebnym 
kosztom usuwania awarii i minimalizuje powsta-
łe straty wody. Dzięki prowadzeniu okresowych 
przeglądów w technologii monitoringu TV moż-

liwe jest dokonanie szybkiej oceny stanu tech-
nicznego sieci i podjęcie właściwych działań na-
prawczych z odpowiednim wyprzedzeniem.

Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujących się 
poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady 
produkcyjne

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.

Fabrycznie nowa zasuwa wodociągowa Wyeksploatowana zasuwa wodociągowa

zaprasza na Zaduszki Jazzowe 2021

6 listopada o godzinie 18.00 w ramach Za-
duszek Jazzowych wystąpi zdobywca Nagro-
dy Grammy - pianista Włodek Pawlik i Marek 
Bałata, rewelacyjny wokalista i muzyk specja-
lizujący się w improwizacjach scatem. Jako 
support zagra reaktywowany specjalnie na 
koncert w Starachowicach zespół Good Stuff 
w składzie Norbert Pajek, Grzegorz Dziamka, 
Marcin Gęborek i Bartek Łuczkiewicz. 

Bilety w cenie 30zł do nabycia w kasie Kina 
Kultura oraz on-line na stronie:
www.parkkultury.starachowice.eu
Do zobaczenia!
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stalacji Odzysku Energii zapadła przede 
wszystkim ze wzglę du na drastycznie ro-
sną ce ceny zakupu wę gla i uprawnień  do 
emisji dwutlenku wę gla oraz odbioru od-
padó w komunalnyc. W Instalacji Odzysku 
Energii nie musimy martwić  się  o wydo-
bycie, zakup i trans.
port surowca niezbę dnego do produkcji 
energii elektrycznej czy ciepła. Odpady 
komunalne są  wszę dzie i  mamy ich 
w  nadmiarze. W  ten sposó b, jak mówi 
Prezydent, ograniczona zostanie emisję  
dwutlenku siarki, tlenkó w azotu i  pyłu 
PM10 do atmosfery.

Ekologiczne autobusy 

Na początku roku Gmina Starachowice 
wyłoniła dostawcę 20 sztuk fabrycznie 
nowych autobusów niskopodłogowych, 
ekologicznych niskoemisyjnych, zasila-
nych gazem ziemnym sprężonym CNG, 
przeznaczonych do komunikacji miej-
skiej. Została nim fi rma MAN Bus ze Sta-
rachowic. Nowe, ekologiczne pojazdy 
w całości zastąpią, stary i wyeksploatowa-
ny tabor autobusowy. Ekologiczne auto-
busy na ulice miasta wyjadą na początku 
2022 roku. 

Trwa wymiana autobusów 
komunikacji miejskiej 
oraz likwidacja tradycyj-
nych źródeł ogrzewania. 
Rusza budowa Instalacji 

Odzysku Energii. Powiększa się 
sieć ścieżek rowerowych i powsta-
je system wypożyczenia rowerów, 
obowiązuje zakaz używania plasti-
ków na imprezach miejskich oraz 
w  urzędzie i  jednostkach podle-
głych.

Miasto może pochwalić się miodem 
z  miejskiej pasieki, butelkomatem, kacz-
komatem, strefami zieleni, a  w  walce 
z  komarami pomagają jerzyki, który za-
gnieździły się w ponad 100 budkach roz-
wieszonych na terenie miasta. 

Miasto bez plastiku 

W celu ochrony środowiska naturalnego 
przed negatywnymi skutkami nadmiernej 
ilości plastiku oraz ograniczenia ilości od-
padów w Urzędzie Miejskim i podległych 
jednostkach w 2019 roku wprowadzono 
zasady używania przedmiotów jednora-
zowych wykonanych z  tworzyw sztucz-
nych. Regulują to zarządzenia wydane 

Termomodernizacja budynków 

Gmina zakończyła termomodernizację 
szkół i  przedszkoli. Obecnie w  trakcie 
realizacji jest termomodernizacja budyn-
ków wielorodzinnych dawnej kolonii ro-
botniczej przy ul. Widok. Stare zniszczo-
ne budynki, przechodzą remont, a dzięki 
podłączeniu do miejskiej sieci ciepłow-
niczej likwidowane są tradycyjne piece 
opalane węglem. 

Strefy zieleni 

W ramach projektu pod nazwą „Poniesie-
nie jakości życia mieszkańcom poprzez 
rozwój terenów zielni miejskiej w  Sta-
rachowicach” zagospodarowano pięć 
obszarów stanowiących enklawy zieleni 
miejskiej z  łąkami kwietnymi, pergolami, 
ławeczkami. Zadbano także o domki dla 
owadów i jeży. 

Ekologiczny rowerowy transport

W najbliższym czasie gmina zakupi także 
rowery, w  ramach miejskiego systemu 
wypożyczania rowerów miejskich. Po-
większa się także sieć ścieżek rowero-
wych w  mieście, otworzono oferty na 
budowę ścieżek rowerowych w  rejonie 
ul. 1-go Maja, ul. Stromej, ul. Kopalnianej 
i ul. Złotej. Trwa procedura oceny formal-
nej złożonych ofert. Gmina jest w trakcie 

przez Prezydenta Miasta, w  których 
zaleca się używanie przedmiotów wie-
lorazowego użytku lub jednorazowych 
produktów ulegających biodegradacji 
(talerzy, kubków, sztućców, pojemników 
na żywność).  Wyeliminowanie wykorzy-
stywanych opakowań jednorazowych 
w postaci toreb, siatek i reklamówek wy-
konanych z tworzyw sztucznych na rzecz 
opakowań wielorazowych lub biodegra-
dowalnych. 

Instalacja Odzysku Energii 

Największym i  najbardziej kosztownym 
działaniem realizowanym przez miasto 
jest budowa Instalacji Odzysku Ener-
gii. W  ramach Projektu przewiduje się 
budowę nowej instalacji termicznego 
przetwarzania paliwa alternatywnego 
z segregowanych odpadów komunalnych 
z  produkcją energii elektrycznej i  ciepła 
w kogeneracji. 
-  Instalacja Odzysku Energii to swoista 
elektrociepłownia, w  któ rej stosowanym 
paliwem są  przetworzone odpady komu-
nalne, któ re nie nadają  się  do recyklingu 
i  któ rych zgodnie z  prawem nie moż na 
składować – informuje Prezydent Miasta 
Marek Materek - Decyzja o  budowie In-

opracowywania procedury przetargowej 
na ścieżki rowerowe przy ul. Kościelnej, 
Szkolnej (łącznik do pływalni i do ul. Party-
zantów), Staszica, Na Szlakowisku. W ko-
lejnym etapach będą ogłaszane postępo-
wania na budowę ścieżek przy drogach 
powiatowych na terenie miasta i  przy 
drodze wojewódzkiej. Do 2022 roku 
długość ścieżek rowerowych na terenie 
miasta zwiększy się kilkukrotnie.  

Ule i ptasie domki 

Starachowice mogą pochwalić się także 
miejską pasieką, będącą jedną z  inicja-
tyw programu Eko Starachowice. Opiekę 
nad pięcioma ulami sprawuje, pomysło-
dawca tego przedsięwzięcia Damian Za-
czkiewicz, jak mówi sam o sobie „młody 
pszczelarz z rodziny z tradycjami pszcze-
larskimi”. Pasiekę uruchomiono dzięki 
pomocy lokalnych sponsorów, z których 
każdy ma swój ul z logo fi rmy.  Kolejnym 
pomysłem realizowanym w ramach pro-
jektu Eko Starachowice jest zakup 100 
budek dla jerzyków, które stanowią na-
turalny sposób walki z  plagą komarów. 
Ptasie domki zamontowane są na budyn-
kach będących własnością gminy, spół-
dzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. 
Kino i basen za plastik
Miasto zakupiło butelkomat, w  którym 
plastikowe butelki i  aluminiowe puszki 
możemy wymienić na wejściówki do 

STARACHOWICE. STREFY 
PRZYSZŁOŚCI

Miasto bez plastiku, Instalacja Odzysku Energii, eko autobusy, wodo-
stacje, ule i ptasie domki. Miasto wprowadza innowacyjne rozwiązania 
przyjazne środowisku. Izabela Wrona, Iwona Tamiołło

Ścieżka rowerowa Nowe, przyjazne środowisku autobusy
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kina lub na basen, wystarczy zgroma-
dzone opakowania wrzucić do butelko-
matu, ustawionego w  Galerii Handlowej 
Skałka. Przy galerii znajduje się także 
kosz w kształcie serca do którego miesz-
kańcy wrzucają plastikowe nakrętki. Jest 
to element akcji charytatywnych prowa-
dzonych z myślą o potrzebujących. Fun-
dusze uzyskane ze sprzedaży nakrętek 
trafi ają na konta osób potrzebujących 
pomocy. 

Wodostacje w urzędzie

W  Urzędzie Miejskim pojawiły się wo-
dostacje, które zapewniają dostęp do 
fi ltrowanej wody bezpośrednio z  sieci 
wodociągowej zastępując tradycyjne 
dystrybutory z ciężkimi, plastikowymi ba-
niakami. - Gmina realizuje krok po kroku 
akcję Eko Starachowice dotyczącą ilości 
zużywanego plastiku. W  przypadku wo-
dostacji zaczęliśmy od Urzędu Miejskie-
go montując je na wszystkich piętrach, 
ale stanęły także w budynku na targowi-
sku miejskim i w galerii Skałka. Zastępu-
ją tradycyjne butle z  wodą i  plastikowe 
kubeczki, które w tym momencie są pa-
pierowe. Niebawem urządzenia zostaną 
zainstalowane w  budynku miejskiej hali 
sportowej, krytej pływali oraz we wszyst-
kich szkołach podstawowych zarządza-
nych przez gminę – mówi prezydent 
Marek Materek.
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Strefy zieleni
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@URZĄD MIEJSKI

Trwają prace nad wdrożeniem 
innowacyjnych rozwiązań 
i  usprawnieniem oraz uprosz-
czeniem procedur obsługi 
mieszkańców w  Urzędzie Miej-

skim w  Starachowicach. Gmina, po raz 
drugi, ogłosiła przetarg na dostawę naj-
większych i  najważniejszych miejskich 
systemów teleinformatycznych. Celem 
jest stworzenie urzędu nowoczesnego 
i przyjaznego mieszkańcom. 

Szybsza realizacja świadczeń

E – usługa to sprawa, którą załatwiamy na przy-
kład w  urzędzie bez konieczności osobistego 
stawiennictwa. Możemy zrobić to pozostając 
w domu, czy w pracy bez koniecznego zwalnia-
nia się. Wystarczy komputer, laptop czy telefon 
komórkowy. E – usługi cieszą się coraz większym 
popularnością nic zatem dziwnego, że nad ich 
wdrożeniem intensywnie pracuje także Urząd 
Miejski w Starachowicach. 
- Wykorzystanie najnowszych technologii infor-
matycznych w urzędzie ma na celu szybszą re-
alizację świadczonych usług oraz sprawniejszą 
organizacje pracy – informuje Prezydent Miasta 
Marek Materek – Dziś przez internet można 
zapłacić podatek czy rozpocząć działalność go-
spodarczą, ale Urząd Miejski w  Starachowicach 
stawia sobie wyższe cele realizując projekt unijny 
pod nazwą: „Zwiększenie dostępności e-usług 
dla miasta Starachowice”. Koszt tego przedsię-
wzięcia to ponad 15 milionów złotych.

Audyt i serwerownia

Wdrożenie samego systemu nie jest łatwe 
i  wymaga czasu. Projekt realizowany jest od 
2018 roku. W  tym czasie wykonano audyt sys-
temów teleinformatycznych funkcjonujących 
w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzę-
dzie. Wybudowano główną serwerownię, czyli 
ośrodek przetwarzania danych podstawowy 
oraz zapasowy. Koszt prac to 4 mln zł. Jest to 
obiekt o powierzchni 112 metrów kwadratowych 

gwarantujący niezawodne i bezawaryjne działa-
nie wszystkich systemów teleinformatycznych 
miasta. Są to informatyczne programy do obsługi 
fi nansowej, informatyczne programy oświatowe 
i systemy, które będą tworzone w celu realizacji 
usług elektronicznych dla mieszkańców. W ser-
werowni przechowywane będą wszystkie dane 
zgromadzone we wszystkich placówkach podle-
głych gminie.

Rusza przetarg

Obecnie miasto, po raz drugi, ogłosiło przetarg 
na dostawę i  wdrożenie systemu e-usług oraz 
rozbudowę systemów dziedzinowych. Oferty 
można składać do 10 listopada. 
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii 
informatycznych dokonamy usprawnienia oraz 
uproszczenia procedur obsługi mieszkańców 
– informuje Prezydent Miasta - W  ramach już 
ogłoszonego przetargu wyłoniona zostanie fi rma 
mająca za zadanie wdrożenie innowatorskiego 

oprogramowania do obsługi fi nansowo - księgo-
wej oraz pakietu programów platformy oświato-
wej. Nastąpi modernizacja i wymiana wszystkich 
systemów dziedzinowych dla jednostek orga-
nizacyjnych, uruchomimy również nowoczesny 
Portal Klienta, który da wgląd w  najważniejsze 
sprawy prowadzone w relacji klient-urząd. Ozna-
cza to, że mieszkaniec samodzielnie za pośred-
nictwem telefonu i  z  dowolnego miejsca na 
ziemi, będzie mógł sprawdzić na jakim etapie jest 
zgłoszona przez niego sprawa urzędowa.

Złóż wniosek przez internet

Ponadto w  ramach planowanego zamó-
wienia przewiduje się rozbudowę systemu 
elektronicznej obsługi dokumentów co 
umożliwi złożenie pisma lub wniosku drogą 
elektroniczną nie tylko w  urzędzie, ale 
i w  jednostkach podległych. Jak informuje 
Sebastian Krawczyk koordynator projektu, 
zostaną opracowane specjalne formula-
rze umieszczone na Platformie Elektro-
nicznych Usług Administracji Publicznych 
– ePUAP, która dostarczy narzędzia do 
złożenia elektronicznego podpisu przy 
pomocy nieodpłatnego Profilu Zaufanego. 
Realizacja projektu wpłynie na wzrost wy-
korzystania technik informacyjnych w  ko-
munikacji między samorządem, a  miesz-
kańcami i  przedsiębiorcami. Rozwój 
elektronicznej administracji wzmocni po-
tencjał administracji oraz zwiększy dostęp 
elektroniczny usług dla obywateli.
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W Starachowicach będzie można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia
z domu. Iwona Tamiołło
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CYFROWY PARK KULTURY 
O cyfrowej konwersji Parku Kultury w Starachowicach pisze Agnieszka Lasek 
– Piwarska 

Mobilne Studio Nagrań, cy-
frowe archiwum, doposa-
żenie pracowni edukacji 
artystycznej  w  sprzęt 
komputerowy i  audiowi-

zualny oraz cykl szkoleń dla kadry kultu-
ry –  Park Kultury w Starachowicach roz-
począł realizację  projektu Cyfrowy Park 
Kultury! 

Cyfrowy Park Kultury to cykl działań, które zo-
stały dofi nansowanie z projektu  konwersja cy-
frowa domów kultury  Narodowego Centrum 
Kultury. Konwersja cyfrowa domów kultury to 
projekt o charakterze systemowym, uruchomio-
ny w  ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Jego celem jest wyposażenie pracow-
ników instytucji kultury w kompetencje i umie-
jętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania 
działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz ani-
macji kultury w społeczności lokalnej oraz  do-
posażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań edukacyjnych i  animacyjnych w  formie 
cyfrowej lub online.
Projekt – jak czytamy na stronie operatora, czyli 
Narodowego Centrum Kultury -  spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło 1221 
wniosków, z  czego 1019 przeszło pozytywnie 
ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 
grantobiorców – wśród nich jest Park Kultury 
w Starachowicach. Nasz  projekt uzyskał fi nan-
sowanie w kwocie 162 tysięcy  złotych. Wartość 
całego projektu to 175 tysięcy złotych.

Projekt 4.0 

Projekt zakłada cykl szkoleń, dzięki którym pra-
cownicy i współpracownicy Parku Kultury  zosta-
ną wyposażeni w  kompetencje, które pozwolą 
między innymi nagrywać i montować materiały 
fi lmowe i dźwiękowe oraz zorganizowanie Mo-
bilnego Studia Nagrań i doposażenie sprzętowe 
pięciu pracowni edukacji artystycznej i animacji 
kultury:  trzech pracowni muzycznych, FotoPra-
cowni oraz pracowni rękodzieła. W  ramach 
projektu odbędą się między innymi szkolenia 
projektowania oferty programowej on-line, 
szkolenia z  zakresu montażu video i  dźwięku 

oraz z poprawy dostępności cyfrowej. 
Szkolenia kadr kultury już się rozpoczęły. Pod-
czas spotkań, które odbywają się on- line za-
stanawiamy się  między innymi  jak zrealizować 
wirtualny spacer, czy bazy danych zachęcą 
nieprzekonanych do wzięcia udziału w  wyda-
rzeniach kulturalnych lub jak proste cyfrowe 
platformy mogą ułatwić pracę instytucji kultury. 
W czasie trwania  projektu nasza instytucja sko-
rzysta też  ze szkoleń stacjonarnych, pomocy 
tutora cyfrowego oraz oczywiście zakupi nie-
zbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Cyfrowe wyzwania 

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury 
„skrojony” jest do  wyzwań czasów, w jakich przy-
szło działać instytucjom kultury.  Umiejętność 
korzystania z  narzędzi internetowych, nowy 
sprzęt i oprogramowanie pozwolą na pracę hy-
brydową nieomal wszystkich instruktorów i grup 
działających w Parku Kultury  - a jest ich łącznie 
27. Jeśli nie uda nam się zorganizować wydarzeń 
w formie stacjonarnej chcemy być  przygotowa-
ni technicznie i kompetencyjnie, aby pokazać je 

publiczności w  sieci!  Dzięki mobilności studia 
nagrań możliwe będzie nagrywanie i pokazywa-
nie w internecie wydarzeń kulturalnych organi-
zowanych u nas w placówce  ale i  imprez ple-
nerowych. Ważną częścią działań projektowych 
będzie poprawa dostępności oferty: zainstaluje-
my aplikację plików PDF na stronie internetowej 
oraz zakupimy przenośny system pętli indukcyj-
nej do 150 metrów kwadratowych. 
Dzięki realizacji projektu  przeszkolona ekipa 
Parku Kultury będzie  mogła samodzielnie pra-
cować nad materiałami cyfrowymi ale i dzielić się 
wiedzą z animatorami i twórcami spoza placów-
ki. Mobilne Studio Nagrań będzie służyć wszyst-
kim, którzy będą tworzyć dla mieszkańców 
kulturowe treści. Będzie mobilne ale i  otwarte 
na wszelkie działania kulturalne! Instruktorzy 
nabędą też umiejętności, które pozwolą zapro-
jektować nowe metody i narzędzia pracy, m.in. 
tworzenie treści z  założenia multimedialnych, 
takich jak wirtualny teatr czy koncerty w wirtual-
nych salach koncertowych.
Projekt będzie realizowany do końca czerwca 
przyszłego roku. W działania zaangażowana jest 
nieomal cała ekipa Parku Kultury.
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Konwersja cyfrowa
domów kultury

Tutaj realizowany 
jest projekt grantowy

dofinansowany z Funduszy 
Europejskich, którego 
operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury fi nansowany jest w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 

rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PARK KULTURY 
O cyfrowej konwersji Parku Kultury w Starachowicach pisze 

Mobilne Studio Nagrań, cy-
frowe archiwum, doposa-
żenie pracowni edukacji 
artystycznej  w  sprzęt 
komputerowy i  audiowi-

zualny oraz cykl szkoleń dla kadry kultu-
ry –  Park Kultury w Starachowicach roz-
począł realizację  projektu Cyfrowy Park 
Kultury! 

Cyfrowy Park Kultury to cykl działań, które zo-
stały dofi nansowanie z projektu  konwersja cy-
frowa domów kultury  Narodowego Centrum 
Kultury. Konwersja cyfrowa domów kultury to 

Ponadto w  ramach planowanego zamó-
wienia przewiduje się rozbudowę systemu 
elektronicznej obsługi dokumentów co 

ny w  ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Jego celem jest wyposażenie pracow-
ników instytucji kultury w kompetencje i umie-
jętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania 
działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz ani-
macji kultury w społeczności lokalnej oraz  do-
posażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań edukacyjnych i  animacyjnych w  formie 
cyfrowej lub online.
Projekt – jak czytamy na stronie operatora, czyli 
Narodowego Centrum Kultury -  spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło 1221 
wniosków, z  czego 1019 przeszło pozytywnie 
ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 
grantobiorców – wśród nich jest Park Kultury fi nansowej, informatyczne programy oświatowe 

i systemy, które będą tworzone w celu realizacji 
usług elektronicznych dla mieszkańców. W ser-
werowni przechowywane będą wszystkie dane 
zgromadzone we wszystkich placówkach podle-

Obecnie miasto, po raz drugi, ogłosiło przetarg 
na dostawę i  wdrożenie systemu e-usług oraz 
rozbudowę systemów dziedzinowych. Oferty 
można składać do 10 listopada. 

Ponadto w  ramach planowanego zamó-
wienia przewiduje się rozbudowę systemu 
elektronicznej obsługi dokumentów co 

ników instytucji kultury w kompetencje i umie-

Ponadto w  ramach planowanego zamó-Ponadto w  ramach planowanego zamó-

CYFROWY 
O cyfrowej konwersji Parku Kultury w Starachowicach pisze 

frowa domów kultury  Narodowego Centrum 
Kultury. Konwersja cyfrowa domów kultury to 
projekt o charakterze systemowym, uruchomio-
ny w  ramach Programu Operacyjnego Polska 

oraz z poprawy dostępności cyfrowej. 
Szkolenia kadr kultury już się rozpoczęły. Pod-
czas spotkań, które odbywają się on- line za-
stanawiamy się  między innymi  jak zrealizować 
wirtualny spacer, czy bazy danych zachęcą 
nieprzekonanych do wzięcia udziału w  wyda-
rzeniach kulturalnych lub jak proste cyfrowe 
platformy mogą ułatwić pracę instytucji kultury. 
W czasie trwania  projektu nasza instytucja sko-
rzysta też  ze szkoleń stacjonarnych, pomocy 
tutora cyfrowego oraz oczywiście zakupi nie-
zbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Cyfrowe

rzeniach kulturalnych lub jak proste cyfrowe 

 przez internet

Ponadto w  ramach planowanego zamó-
wienia przewiduje się rozbudowę systemu 
elektronicznej obsługi dokumentów co 
umożliwi złożenie pisma lub wniosku drogą 
elektroniczną nie tylko w  urzędzie, ale 
i w  jednostkach podległych. Jak informuje 
Sebastian Krawczyk koordynator projektu, 
zostaną opracowane specjalne formula-
rze umieszczone na Platformie Elektro-
nicznych Usług Administracji Publicznych 
– ePUAP, która dostarczy narzędzia do 
złożenia elektronicznego podpisu przy 
pomocy nieodpłatnego Profilu Zaufanego. 
Realizacja projektu wpłynie na wzrost wy-
korzystania technik informacyjnych w  ko-
munikacji między samorządem, a  miesz-
kańcami i  przedsiębiorcami. Rozwój 
elektronicznej administracji wzmocni po-

rze umieszczone na Platformie Elektro-

PARK KULTURY CYFROWY PARK KULTURY 
O cyfrowej konwersji Parku Kultury w Starachowicach pisze 

obilne Studio Nagrań, cy-
frowe archiwum, doposa-

oraz z poprawy dostępności cyfrowej. 
Szkolenia kadr kultury już się rozpoczęły. Pod-
czas spotkań, które odbywają się on- line za-

obilne Studio Nagrań, cy-
frowe archiwum, doposa-
żenie pracowni edukacji 
artystycznej  w  sprzęt stanawiamy się  między innymi  jak zrealizować 

wirtualny spacer, czy bazy danych zachęcą 
nieprzekonanych do wzięcia udziału w  wyda-
rzeniach kulturalnych lub jak proste cyfrowe 

żenie pracowni edukacji 
artystycznej  w  sprzęt 
komputerowy i  audiowi-

zualny oraz cykl szkoleń dla kadry kultu-
ry –  Park Kultury w Starachowicach roz- rzeniach kulturalnych lub jak proste cyfrowe 

platformy mogą ułatwić pracę instytucji kultury. 
W czasie trwania  projektu nasza instytucja sko-

komputerowy i  audiowi-
zualny oraz cykl szkoleń dla kadry kultu-
ry –  Park Kultury w Starachowicach roz-
począł realizację  projektu Cyfrowy Park 

W czasie trwania  projektu nasza instytucja sko-
rzysta też  ze szkoleń stacjonarnych, pomocy 
tutora cyfrowego oraz oczywiście zakupi nie-

począł realizację  projektu Cyfrowy Park 

Cyfrowy Park Kultury to cykl działań, które zo-
stały dofi nansowanie z projektu  konwersja cy-
frowa domów kultury  Narodowego Centrum 

Cyfrowy Park Kultury to cykl działań, które zo-
stały dofi nansowanie z projektu  konwersja cy-
frowa domów kultury  Narodowego Centrum 
Kultury. Konwersja cyfrowa domów kultury to 

stały dofi nansowanie z projektu  konwersja cy-
frowa domów kultury  Narodowego Centrum 
Kultury. Konwersja cyfrowa domów kultury to 

ny w  ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Jego celem jest wyposażenie pracow-
ników instytucji kultury w kompetencje i umie-ników instytucji kultury w kompetencje i umie-
jętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania 
działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz ani-
macji kultury w społeczności lokalnej oraz  do-
posażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
macji kultury w społeczności lokalnej oraz  do-
posażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
działań edukacyjnych i  animacyjnych w  formie działań edukacyjnych i  animacyjnych w  formie 
cyfrowej lub online.
Projekt – jak czytamy na stronie operatora, czyli 
Narodowego Centrum Kultury -  spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęło 1221 

fo
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wniosków, z  czego 1019 przeszło pozytywnie 
Ponadto w  ramach planowanego zamó-
wienia przewiduje się rozbudowę systemu 
elektronicznej obsługi dokumentów co 
umożliwi złożenie pisma lub wniosku drogą 
elektroniczną nie tylko w  urzędzie, ale werowni przechowywane będą wszystkie dane 

zgromadzone we wszystkich placówkach podle- i w  jednostkach podległych. Jak informuje 
Sebastian Krawczyk koordynator projektu, 
zostaną opracowane specjalne formula-
rze umieszczone na Platformie Elektro-
zostaną opracowane specjalne formula-
rze umieszczone na Platformie Elektro-
nicznych Usług Administracji Publicznych 
– ePUAP, która dostarczy narzędzia do 
złożenia elektronicznego podpisu przy 
pomocy nieodpłatnego Profilu Zaufanego. 

Obecnie miasto, po raz drugi, ogłosiło przetarg 
na dostawę i  wdrożenie systemu e-usług oraz złożenia elektronicznego podpisu przy 

pomocy nieodpłatnego Profilu Zaufanego. 
Realizacja projektu wpłynie na wzrost wy-
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Artykuł sponsorowany
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SOWA I KOMPETENCJE 
PRZYSZŁOŚCI

S OWA to pilotażowy pro-
jekt Ministerstwa Edu-
kacji i  Nauki oraz Cen-
trum Nauki Kopernik. 
Zakłada stworzenie do 

2023 roku ogólnopolskiej sieci 
lokalnych minicentrów nauki, 
nastawionych na zdobywanie 
wiedzy poprzez samodzielne 
poszukiwanie i  eksperymento-
wanie. 

Pierwsza tego rodzaju placówka 
została uruchomiona we wrze-
śniu br. w  Piotrkowie Tr ybunal-
skim. Mieści się w  tam w ystawa 
oraz majsternia czyli przestrzeń 
swobodnego eksper ymentowania, 
w  k tórej odby wać się będą także 
różne zajęcia.
Stacje doświadczalne został y za-
projek towane i zbudowane w Cen-
trum Nauki Kopernik na wzór 
najlepszych eksponatów. Ukazu-
ją zjawiska związane z  różnymi 
dziedzinami nauki, takie jak ruch, 
światło czy procesy biologiczne

Nauka poprzez eksperymentowanie

Centrum Nauki Kopernik od lat promuje 
ideę uczenia się przez samodzielne eks-
perymentowanie. Pozwala to nie tylko po-
szerzać wiedzę, ale także wspiera rozwój 
kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania 
do współpracy, rozbudza ciekawość, kre-
atywność i  poczucie sprawczości. Dzięki 
powstaniu Stref Odkrywania, Wyobraźni 
i Aktywności, można będzie przenieść naj-
lepsze doświadczenia edukacyjne i  wysta-
wiennicze „Kopernika” do społeczności lo-
kalnych, w tym naszego powiatu. 

Jak będzie w Starachowicach?

Starachowicka „SOWA” zaaranżowana zo-
stanie na hali lejniczej Muzeum Przyrody 
i  Techniki w  Starachowicach. W  ramach 
projektu trafi ą tutaj: 
    wystawa – kilkanaście angażujących 
eksponatów, ukazujących doświadczalny 
charakter nauki, dających możliwość samo-
dzielnego eksperymentowania.
        majsternia – wskazówki do stworzenia 
przestrzeni oraz zestawy zawierające in-

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

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

Trzydzieści dwie w kraju, w tym jedna w naszym powiecie. SOWA czyli Strefa Odkry-
wania, Wyobraźni i Aktywności zostanie uruchomiona w przyszłym roku 
w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

strukcję do wykonania zadania przez zwie-
dzającego i  pudełko z  potrzebnymi mate-
riałami.
        pakiet dobrych praktyk - w tym scena-
riusze zajęć prowadzonych w „Koperniku”, 
pomysły na wydarzenia. 
CNK oferuje również wsparcie, współpracę 
i  sieciowanie. Każdej Strefi e Odkrywania, 
Wyobraźni i Aktywności przekaże materiał 
z  opisem projektu i  rekomendowanymi 
rozwiązaniami. Przeprowadzi także szko-
lenia w zakresie rozwoju kadry technicznej 
i animatorskiej.

Gdzie będą kolejną SOWY?

Jeszcze w  tym roku, ma zostać otwarta 
druga Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Ak-
tywności w  Raciborzu. Kolejne minicentra 
nauki powstaną w następnym roku. Będzie 
ich w sumie 32, w tym cztery na terenie na-
szego województwa – w  Starachowicach, 
Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich oraz 
Staszowie. 
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RAKIETĄ ZA MARZENIAMI

Pracujesz w  amerykańskiej fi rmie, 
w której jesteś inżynierem do spraw 
kontroli zanieczyszczeń...

Tak, moja fi rma zajmuje się projektowaniem 
i  produkowaniem elektrycznych, elektro-
hydraulicznych i  hydraulicznych układów 
sterowania i  systemów do zastosowań 
w  urządzeniach lotniczych, obronnych, 
przemysłowych i  medycznych. Pracuję 
w dziale systemów sterowania ruchem na 
lądzie i w kosmosie.

Jednak zanim trafi łaś do stanu Nowy 
York uczęszczałaś do I  Liceum Ogól-
nokształcącego w Starachowicach na 
profi lu humanistycznym. Skąd więc 
ten zwrot do nauk ścisłych?

Przez pewien czas chciałam studiować fi -
lologię angielską i  pracować w  biurze tłu-
maczeń, jednak zdawałam sobie sprawę 
jaką popularnością cieszy się ten kierunek 
i  wiedziałam, że moja piękna wizja bycia 
tłumaczem może zamienić się w  naucze-
nie języka w szkole, a wiedziałam, że się do 
tego nie nadaję. Zaczęłam więc myśleć nad 
czymś innym i  wtedy żona kuzyna, która 
pracuje w  dziekanacie Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Wrocławskiej zaczęła 
mnie zachęcać na zmianę kierunku o 360 
stopni. Wspominała o zarządzaniu inżynie-
rią produkcji, co prawie natychmiast skreśli-

Najdrobniejszy okruszek, opiłek metalu 
a  nawet naskórek człowieka jest powo-
dem do wstrzymania produkcji. Produku-
jemy różne podzespoły, systemy nawiga-
cji, układy hydrauliczne, które następnie 
lecą w kosmos i musimy zapewnić bardzo 
wysoką jakość produktu, oraz długoletnią 
gwarancję jego funkcjonowania, np. 50 lat. 
Z tego względu mamy bardzo wysokie stan-
dardy jeśli chodzi o czystość i jakość sprzętu. 

Czy rutyna wpisuje się w Twój dzień 
pracy?

Zdecydowanie nie. Każdy dzień jest zupełnie 
inny i kompletnie nieprzewidywalny. Mamy 
bardzo duży asortyment sprzętu, który 
produkujemy. Ostatnio pracowałam nad 
sprzętem do satelitów, które będą wysyłane 
na orbitę. Proces nie przebiegał prawidło-
wo. Szukaliśmy zanieczyszczenia, ale nie do 
końca było wiadomo co jest powodem za-
chwiania procesu. Poniekąd rozwiązaliśmy 
problem, ale nie w stu procentach i tak też 
się czasem zdarza. Po takim dniu, a zdarza 
się także, że i nocy, następnego dnia rano 
siedzę nad dokumentami, raportami, znad 
których w każdym momencie mogę zostać 
wyrwana i zawołana do badań. 

Jak wygląda takie badanie?

Pracujemy w tak zwanych clean roomach - 
to obszar wyizolowany. Zakładamy na siebie 
specjalny kombinezon, zakrywamy włosy. 
Mamy także specjalne buty, rękawiczki, 
które czyścimy przed założeniem alkoho-
lem  i  gazowym azotem. Dopiero po tych 
czynnościach możemy wziąć sprzęt do rąk. 
Oglądam materiał badawczy pod mikrosko-
pem i staram się zidentyfi kować zanieczysz-
czenie. Specjalnym aparatem robię zdjęcia, 
następnie patyczkiem zbieram zanieczysz-
czenie, przenoszę na membrany i  zabez-
pieczam. Pobrany materiał zanoszę do 
laboratorium materiałoznawstwa i  zlecam 
im badania, później otrzymuję wyniki i iden-
tyfi kuję, szukam w książkach, bazach danych 
i zdaje raport inżynierowi produktu.

Jest w tym trochę zabawy w detektywa.

Zdecydowanie. To jest ciekawe, szczególnie 
jak wisi deadline nad głową. Czasami jest 
tak intensywnie, że zdarza się, że grupa in-
żynierii materiałowej sama prosi mnie abym 
wykonała badania. To jest największa frajda.

łam, bo musiałabym przystąpić do matury 
z fi zyki a to nie była moja mocna strona. Ale 
jej pomysł wydał się na tyle intrygujący, że 
zaczęłam się przyglądać innym ścisłym kie-
runkom. 

I tak pojawiła się inżynieria materia-
łowa na Politechnice Wrocławskiej.

Tak. To dość niszowy kierunek, zdecydo-
wanie mniej oblegany niż popularna wtedy 
biotechnologia czy chemia. Pomyślałam, że 
raz się żyje i zaryzykuję.

Ryzyko się opłacało. Na Politechni-
ce obroniłaś pracę inżynierską, ale 
już magisterium i  doktorat w  dużej 
części był realizowany na Uniwersy-
tecie w Brukseli.

Promotor mojej pracy inżynierskiej nama-
wiał mnie na wyjazd na staż zagraniczny 
i tak się zaczęła moja przygoda z Belgią. Naj-
pierw wyjechałam na dwumiesięczne prak-
tyki podczas których pracowałam w  cen-
trum badawczym fi rmy ArcelorMittal, która  
jest jednym z  największych producentów 
stali. Zaraz po zakończeniu stażu, moi opie-
kunowie  w fi rmie zaproponowali mi konty-
nuację badań w formie projektu magister-
skiego. Długo się nie zastanawiałam nad 
taką okazją i dzięki temu napisałam pracę 
magisterską, która otrzymała wyróżnienie.

Dochodzenie to Twoja ulubiona część 
pracy.

Tak.  W czasie doktoratu dużo pracowałam 
na sprzęcie, który pozwalał mi identyfi kować 
materiały, używałam elektronowych mikro-
skopów skaningowych. Dzięki nim mogłam 
obserwować powierzchnię w  mikroskali, 
w  nanometrach. Jak prowadzę dochodze-
nia to muszę bardzo ściśle współpracować 
z grupą inżynierii materiałowej i procesowej.

Ostatnio pracujecie przy napędzie od-
rzutowym do rakiet.

Tak i przysporzyło mi to wiele pracy. Jeden 
z naszych oddziałów nad Niagarą konstru-
uje dyszę silnika odrzutowego dla satelity, 
to ta część z której wydobywa się ten spek-
takularny ogień przy starcie. Inżynierowie 
mieli problemy z  przyczepnością powłoki 
i  prowadziłam dochodzenie przy tym pro-
jekcie. Szukałam przyczyny a później wpro-
wadzałam odpowiednie zmiany, aby wszyst-
ko skorygować.

Prowadzicie wiele bardzo interesu-
jących a  zarazem odpowiedzialnych 
projektów.

Tak wykonujemy między innymi sprzęty na-
wigacyjne w samolotach, czy części do Bo-
einga 787 japońskiej linii lotniczej, ale także 
niedawno wysłany łazik na Marsa był przy-
gotowany z naszym udziałem.

Czego Ci życzyć?

Wzięcia udziału w  projekcie, który będzie 
ważny choćby dla małej grupy ludzi. Aby 
przyniosło to coś dla rozwoju nauki. Chcia-
łabym być częścią zespołu tworzącego coś 
innowacyjnego a zarazem nie mającego ne-
gatywnego wpływu na naszą planetę.
I tego Ci życzę.

Dziękuję za rozmowę.

Po magisterce przyszedł czas na dok-
torat.

Nie była to łatwa decyzja. Doktoryzowa-
nie się na Uniwersytecie w  Belgii wiązało 
się z  zostawieniem wszystkiego co mam 
w Polsce przynajmniej na cztery lata. Pro-
pozycja była jednak na tyle kusząca, że 
podjęłam wyzwanie. Po obronie dostałam 
umowę na stanowisku asystenta nauko-
wego. Prowadziłam zajęcia laboratoryjne 
ze studentami, przeprowadzałam badania 
w  dwóch projektach naukowych, ale ze 
względów osobistych po roku musiałam 
przerwać kontrakt i wyjechałam do Stanów 
Zjednoczonych.

Gdy przyjechałaś do Stanów miałaś 
już plan na pracę zawodową?

I tak i nie. Przeglądałam wiele ofert i zainte-
resowała mnie fi rma lotnicza i kosmiczna. 
Stwierdziłam, że zaryzykuję i przesłałam do 
nich życiorys. Wiedziałam, że mam małe 
szanse ze względu na jeszcze nieuregu-
lowane formalności. Aby pracować w  tej 
fi rmie musisz być albo Amerykaninem albo 
mieć zieloną kartę. Zadzwonili jednak do 
mnie i po dłuższej rozmowie zdecydowali, 
że poczekają na mnie aż wszystkie wizowe 
sprawy zostaną uregulowane. Po 5 miesią-
cach od ostatniej rozmowy, wszystko było 
już uporządkowane, zadzwoniłam do nich 
i  zaproszono mnie na kolejną rozmowę 
kwalifi kacyjną, która trwała 5 godzin. Na na-
stępny dzień dostałam telefon. Mimo że na 
moje stanowisko zatrudnili już dwie osoby 
to zdecydowali się utworzyć kolejne miejsce 
dla mnie.

Twoja praca polega na znalezieniu 
a  później zidentyfi kowaniu zanie-
czyszczeń, które czasami pojawiają 
się podczas produkcji. Jak duże są to 
zanieczyszczenia?

Można je podawać nawet w nanometrach. 

Od humanistki po inżyniera. O podejmowaniu ryzyka, kosmicznej pracy i siłę 
nauki z doktor inżynier Moniką Łukaczyńską-Anderson, specjalistą do spraw 
kontroli zanieczyszczeń w amerykańskiej fi rmie lotniczej i kosmonautycznej roz-
mawia Anna Zięba.
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Monika Łukaczyńska – 
Anderson - Absolwentka 
I Liceum Ogólnokształcącego. 
Doktor z zakresu inżynierii ma-
teriałowej. Od marca 2021 roku 
inżynier do spraw kontroli za-
nieczyszczeń w międzynarodo-
wej fi rmie.
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W SIECI KONTAKTÓW

Media społecznościowe sta-
nowią nieodłączną część 
naszego życia. Pozwalają 
na dialog, co odróżnia je 
od mediów tradycyjnych 

takich jak prasa, radio i  telewizja. Tam 
przekaz jest jednokierunkowy. 

W  mediach społecznościowych upublicznio-
ną informację można skomentować, dodać 
odpowiednią reakcję. Często wywiązują się 
dyskusje. Media tradycyjne nie dają nam takiej 
możliwości. Tutaj komunikat jest jednostronny.

Miliard ludzi na Facebooku

Liderem wśród mediów społecznościowych 
jest Facebook, który powstał w  2004 roku. 
Dziennie z platformy korzysta ponad 1.8 mi-
liarda użytkowników, a  w  samej Polsce 18 
milionów ludzi – takie dane podaje portal 
empemedia.pl, który opracował raport doty-
czący korzystania z  social mediów. Na Face-
booku można dzielić się swoimi wydarzeniami 
z życia za pomocą wpisów, fi lmów, zdjęć, robić 
zakupy czy nawet prowadzić fi rmę. Facebook 
jest połączony z aplikacją o nazwie Messenger 
(z angielskiego Message – wiadomość) dzięki, 

której można rozmawiać z  użytkownikami, 
którzy mają konta na Facebooku. Wysyłanie 
wiadomości, połączenia dźwiękowe czy video 
są bardzo proste. Nowością od zeszłego roku 
jest możliwość połączenia Messengera z na-
szymi kontaktami, które posiadamy w telefo-
nie i korzystanie z  jednej aplikacji w celu ko-
munikacji.

Polska w video

YouTube to kolejne medium, które od począt-
ku zyskało rzeszę fanów. Jak wiemy z cytowa-
nych już danych na rynku pojawił się w 2005 
roku i pozwala umieszczać, nadawać na żywo, 
oceniać i komentować fi lmy krótko i długo-
metrażowe oraz muzykę. Jest zdecydowanie 
najpopularniejszą platformą w naszym kraju. 
Korzysta z niego 25,9 mln widzów.

Liczą się kadry

Instagram umożliwia natomiast dodawanie 
zdjęć oraz fi lmów, ich edycję i  montaż. Uru-
chomiony został w 2010 roku. Według danych 
portalu empemedia.pl w Polsce z Instagrama 
korzysta blisko 9,2 mln osób. Za pomocą In-
stagrama możemy dodawać relacje, rozma-

wiać ze znajomymi za pomocą chatu oraz 
prowadzić transmisje live a od niedawna do-
konywać zakupów.

Zwięźle i na temat

Istnieją także media, które są skupione na szyb-
kim przekazie treści. Jednym z nich jest Twitter, 
nazywany mikroblogiem. Tutaj użytkownik ma 
ograniczoną ilość znaków w swoim jednym 
wpisie. Serwis powstał w 2006 roku i według ra-
portu stworzonego przez empemedia.pl, korzy-
sta z niego w naszym kraju 1,4 mln osób. Drugą 
platformą jest stosunkowo młody TikTok, mobil-
na aplikacja internetowa, której główna funkcjo-
nalność polega na możliwości wysyłania bardzo 
krótkich materiałów wideo treścią zbliżonych do 
teledysków muzycznych. Platforma powstała w 
2016 roku, a w Polsce korzysta z niej ponad 8 
mln użytkowników.

O najpopularniejszych mediach społecznościowych dane zebrał
Maciej Cieciora
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Konto bankowe to podsta-
wa, która pozwoli zapewnić 
bezpieczeństwo oszczędno-
ściom. Dziś, założenie konta 
to tylko kilka minut w oddzia-

le banku a co najważniejsze, większość 
oferuje je całkowicie za darmo, jeśli 
w miarę aktywnie z nich korzystamy, 
czyli na przykład co miesiąc zasili je 
wasza emerytura i  będziecie płacić 
kartą.

Pracownik banku wszystko dokładnie wy-
jaśni, pokaże i będzie zawsze do dyspozycji 
w  razie problemów. Można założyć konto, 
które będziemy obsługiwać bezpośrednio 
w  banku lub takie, które obsłużymy sobie 
sami z domu. To ogromne udogodnienie, ale 
musimy mieć komputer lub telefon z dostę-
pem do internetu.

Wydatki pod kontrolą

Konto w banku pomoże kontrolować wydat-
ki i  spać spokojnie, bo pieniądze w  banku 
są naprawdę bezpieczne. Warunkiem jest 
jednak zachowanie swoich danych w tajem-
nicy. Nie wolno nigdy, nikomu podawać swo-
jego loginu, który zazwyczaj jest numerem 
klienta lub wymyśloną przez nas nazwą, oraz 
hasła. Możemy płacić rachunki bez prowizji. 

Do naszego konta dostaniemy kartę, którą 
szybko zapłacimy praktycznie wszędzie. 
Wygodnie, bez szukania drobnych i  spraw-
dzania czy ekspedientka prawidłowo wydała 
nam resztę. Ponadto w  wielu sklepach po-
jawiły się kasy samoobsługowe, z  których 
można korzystać tylko płacąc kartą. To duża 
oszczędność czasu, bo kolejki do tych kas to 
rzadkość. Wiem również, że seniorzy lubią 
skrzętnie zapisywać każdy swój wydatek 
a później analizować budżet. Dzięki dostępo-
wi do konta możemy w każdej chwili spraw-
dzić stan naszych fi nansów, historię przele-
wów i analizę swoich wydatków. 

Zakupy bez wychodzenia z domu

Kiedy wgryziemy się już w  internet, dzięki 
posiadaniu konta, będziemy mogli zamówić 
wszystko z  dostawą do domu. Wtedy nie 
ogranicza nas już nic, bo zakupy przylecą do 
nas z  każdego zakątka świata. Nawet cza-
sami zakupy spożywcze, które dostaniemy 
wprost pod nasze drzwi. W czasie pandemii 
to udogodnienie, które pozwoli nam zostać 
w domu a zaspokoić swoje najważniejsze po-
trzeby. Kiedy jednak potrzebujecie gotówki 
wystarczy udać się do bankomatu i wypłacić 
pieniądze ze swojego konta. Również, zazwy-
czaj, bez opłat. Warto przy wyborze banku 
dowiedzieć się o  opłaty z  góry, bo darmo-

we transakcje, prowadzenie konta i wypłaty 
z bankomatu to absolutnie nie jest rzadkość. 
Dodatkowo do każdego konta dostajemy 
również drugie, oszczędnościowe, na które 
możemy przelać część swoich pieniędzy 
i  mieć poczucie, że nie leżą gdzieś pod po-
duszką w domu, tylko dzięki oprocentowaniu 
choć trochę „urosną”. 
To wydaje się być trudne, ale wszystkiego 
naprawdę można się nauczyć. Wierzę, że tak 
się wgryziecie, że jeszcze wspólnie, w  przy-
szłości, ogarniemy giełdę i  inwestycje przez 
internet. 

KONTO W BANKU? CZEMU NIE!
Drodzy Seniorzy, w jednym z ostatnich numerów pisaliśmy na temat smartfo-
nów. Wierzę, że cieszycie się z dobrodziejstw nowych technologii. Przyszedł czas 
na kilka słów na temat konta w banku. Felieton Anny Łukaszewskiej

Słowniczek:
przelew – forma pieniężnego rozliczenia 
bezgotówkowego, czyli przekazanie swoich 
pieniędzy na dany rachunek, np. zapłata za 
prąd czy opłacenie faktury za telefon.

bankowość internetowa/elektroniczna
– obsługa swojego osobistego konta przez 
internet 

aplikacja – program do obsługi konta za 
pomocą telefonu z dostępem do internetu

zlecenie stałe – przelew, który wysyła się 
sam, np. stałe raty, które mamy do opłacenia. 
Dzięki stałemu zleceniu nie musimy o nich pa-
miętać, bo raz zarządzone będą wysyłały się 
same.

Starachowiczanie w social mediach

Z mediów społecznościowych korzystają młodsi, 
ale także starsi mieszkańcy naszego miasta. 
Sprawdziłem z  których aplikacji korzystają naj-
chętniej.

Młodzi znają i korzystają

- Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, te apli-
kacje mam w swoim telefonie. Podczas pandemii 
TikTok okazał się takim medium, które oferowało 
ciekawą formę rozrywki. – mówi Adam, lat 17.
- Instagram, Facebook i TikTok, te aplikacje lubię 
najbardziej i są dla mnie najlepsze do kontaktu 
z otoczeniem – zdradza Filip lat 19.
Dojrzali mieszkańcy znają i lubią
- Najczęściej korzystam z Facebooka. Jest to dla 
mnie najprostsza aplikacja, z  której mogę do-

wiedzieć się co dzieje się u znajomych, w moim 
mieście i w świecie. – mówi Judyta, lat 38, która 
przez telefon w chwili zapytania kupowała bilet 
komunikacji miejskiej.
- Facebook, Instagram, Messenger, aplikacje te 
są dla mnie najłatwiejsze w obsłudze – mówi Ka-
tarzyna lat 53. 

Seniorzy są podzieleni

- Mam telefon stacjonarny, prasę i  telewizję. 
Jak chcę z kimś podyskutować na jakiś temat to 
wychodzę przed blok. Nie potrzebuję czerpać 
wiedzy z innych źródeł – informuje Halina lat 60.
- Ja korzystam z Facebooka i Messengera. Inne 
są zbyt skomplikowane. Mogę dodać zdjęcie 
z wyjazdu a moi znajomi to widzą, lajkują, ko-
mentują i  co ważne – komplementują.– mówi 
Iza lat 68. 
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Jako seniorka mogę wiele powie-
dzieć o tym, jak zmienia się świat 
i  jak gwałtowne to są przeobra-
żenia. Nieuchronność tych zmian 
człowiek musi zaakceptować. 

         Trudno bez wahań i narzekań po-
godzić się nie tyle z  potrzebą postępu 
i rozwoju cywilizacyjnego, ile ze świado-
mością czasami negatywnych skutków 
tych przemian. 

Komputer zmienił życie

Postęp jest potrzebny, bo ułatwia nam 
życie, ale według mnie niesie też ze sobą 
zagrożenia natury ekologicznej, ekono-
micznej, socjologicznej i  etycznej. Kom-
puter zmienił życie a  być może także 
zmodyfi kował myślenie i  wyobrażenie 
niektórych ludzi o  otaczającej rzeczy-
wistości. Świat dla mnie się jakby skur-
czył a  jednocześnie stał się otwarty na 
niespotykaną skalę. W mojej opinii, nie-
którzy ludzie uzależnili się od internetu, 
telefonu, mediów społecznościowych. 
Patrząc na takie osoby przypuszczam, 
że mogła im runąć do niedawna jeszcze 
obowiązująca hierarchia wartości.

Zagrożenia cyfryzacji

Według mnie Ci ludzie, którzy w  jakimś 
stopniu są uzależnieni od sieci mogą 
mieć problem z  odróżnieniem wirtu-
alnej rzeczywistość od realiów życia. 
XXI wiek symbolizuje dla mnie niejako 
pogoń za konsumpcyjnym trybem życia, 
za  posiadaniem. Nie ma czasu na ocze-
kiwanie i  spokojną realizację planów. Ta 
nieustanna pogoń za szczęściem i przy-
jemnościami w  mojej opinii może spy-
chać w  otchłań tanich gustów, miałkich 
upodobań. Może zalać nas bylejakość. 
To, co niestety zauważam, to to, że Wi-
kipedia stanowi dla niektórych jedyne 
źródło wiedzy o świecie, co przekłada się 
na ogólny poziom wiedzy, kultury i  inte-
ligencji naszego społeczeństwa. Według 

mnie wirtualny świat kreowany w  róż-
nych grach komputerowych przenosi 
się do codzienności. Nowe technologie 
i  sztuczna inteligencja w  mojej ocenie 
może naruszyć odwieczny porządek 
świata i  natury. Zauważam, że do sieci 
wrzuca się wiele rzeczy bez krytycznej 
oceny czy kogoś mogą i muszą intereso-
wać szczegóły naszych wojaży, zakupów 
czy zjedzonych posiłków. Według mnie, 
wiele osób chwali się byle czym, używa-
jąc przy tym byle jakiego języka.

Niepokoje seniorów

To co obserwuję - powszechna ko-

mercja, konsumpcjonizm, wykorzysty-
wanie mediów dla własnego prestiżu, 
pośpiech i  potrzeba budowania nie-
skazitelnego wizerunku, według mnie 
bardzo często prowadzi do narusza-
nia norm etycznych. Może zaniknąć 
granica między prawdą i  kłamstwem, 
dobrem i  złem, braknie autorytetów. 
W mediach społecznościowych na nie-
wyobrażalną skalę szerzy się hejt jako 
wyraz zazdrości i  nienawiści. Według 
mnie stoimy przed cywilizacyjnymi 
wyzwaniami przywrócenia dobrych 
tradycji i obyczajów, aby naprawić nie-
kiedy nadszarpnięte przez sieć relacje 
na żywo.

W KONTRZE DO CYFRYZACJI
O dobie cyfryzacji i zmieniającym się świecie okiem seniora, felieton pisze
Bogumiła Skrobisz
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M iałam ogromne szczę-
ście przychodząc na 
świat na przełomie ty-
siącleci. Oznacza to, że 
technologia, którą znam 

dziś, rozwijała się, czy też „dorasta-

ła” razem ze mną. Dlaczego nazywam 
to szczęściem? Ponieważ niczego nie 
muszę nadrabiać i  niczego nie muszę 
się uczyć. Widziałam Windows’a  98, 
telefony komórkowe z  klawiszami, na-
stępnie te z  klapką i  wreszcie te do-

tykowe. Pamiętam pierwsze tablety 
i  smartfony. Wszystko to powstało, 
bądź rozwinęło się w  kilkanaście lat, 
a moje pokolenie było tego świadkiem, 
co z  pewnością miało na nas wpływ. 
Według mnie, nie aż tak ogromny jak 
wszystkim się wydaje. 

Internet jest ważny

Internet  wbrew powszechnie panu-
jącej opinii, nie jest najważniejszy. 
Internet jest jedynie przyjemnym do-
datkiem. Pozwala nam między innymi 
sprawniej się komunikować. Zamiast 
dzwonić do kilku osób w  celu zorga-
nizowania spotkania, możemy założyć 
czat grupowy i wspólnie się dogadać. 
Jeżeli mówimy o relacjach, to kolejnym 
plusem będzie łatwość utrzymywa-
nia relacji na odległość. Oczywiście, 
dawniej też było to możliwe, ale nie 
proste. Czekanie na list tygodniami, 
musiało być irytujące! Mam przyja-
ciółkę w  Hiszpanii, gdy wysyłam jej 
wiadomość na czacie, ona otrzymuje 
ją w momencie kliknięcia przeze mnie 
przycisku wyślij. 

Codzienna pomoc

Wspomniałam powyżej o  powszech-
nie panującej opinii na temat młodych 
osób i  ich podejścia do internetu. 
Starsze pokolenia często wyobraża-
ją sobie nasze spotkania towarzyskie 
jako siedzenie z nosami w  telefonach. 
Tymczasem nie pamiętam imprezy, na 
której ktoś zamiast się bawić używałby 
telefonu. Wyjątkiem jest korzystanie 
z  funkcji aparatu, za którą wdzięczne 
są zapewne wszystkie pokolenia. 
Internet jest dla nas ważny, pomaga 
nam na co dzień i nie jednemu pewnie 
uratował skórę w szkole. Tak, mam na 
myśli ściąganie. Ale! Zdecydowanie nie 
gra w  naszym życiu roli pierwszopla-
nowej. Jest tylko jego częścią.

CYFROWY PRZEŁOM POKOLEŃ
O tym, że dla młodego pokolenia internet wcale nie jest końcem świata w obro-
nie internetu felieton pisze Adrianna Ranos
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TAJEMNICA ZNIKAJĄCYCH 
KSIĄŻEK

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

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

Dziś będzie o  bibliotece. Ja taką swoją ulubioną 
miałem przy ul. Perłowej tuż obok Placyku. Ten 
zapach książek pamiętam do dziś. I panią bibliote-
karkę, która w przemiły sposób obsługiwała gości. 
I te szufl adki z karteczkami, na których zapisany był 
tytuł książki i jej autor. Fantastyczne miejsce, które 
jednak nie przetrwało próby czasu. Bibliotekę przy 
Perłowej zlikwidowano, w miejscu tym – powstało 
zwyczajne mieszkanie. Ale nie tylko o tej placówce 
dziś będzie mowa.

Kolej na fi lię 4

– Ponad miesiąc temu zamknięta została najstar-
sza fi lia Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonują-
ca od 1947 roku. Urząd Miasta budynek sprzedał 
za 300 milionów złotych. Na tak niską cenę wpły-
nął fatalny stan techniczny pomieszczeń – pisałem 
w „Słowie Ludu” w sierpniu 1993 roku. 
Chodzi o fi lię numer 4, która do początku 1991 
roku mieściła się przy ulicy Kolejowej. To był pry-
watny budynek, a że czasy przełomu były takie, że 
biznes wypierał kulturę, właściciel budynku posta-

nowił biblioteki się pozbyć, a w tym miejscu założył 
– dziś powiedzielibyśmy – pub, wtedy, że piwiar-
nię. Bibliotekę przeniesiono do budynku przy 
Rynku, który zgodnie z wolą jego byłej właścicielki 
Marianny Laskowskiej był w  dyspozycji Urzędu 
Miasta. W  testamencie z 1985 roku czytamy, że 
pragnieniem pani Marianny było, by kamienica 
„przeznaczona była na cele socjalne (biblioteka, 
czytelnia)”. 

Kupno, sprzedaż

Wykonano remont i tak to mieszkańcy Staracho-
wic mogli korzystać z księgozbioru. Ale do czasu. 
Konkretnie do kwietnia 1993 roku. Wtedy to 
administrator budynku – Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych – bibliotece lokal wymówił. Bo 
Urząd Miasta go sprzedał. – Pomieszczenia są 
w fatalnym stanie technicznym – mówił mi wów-
czas Andrzej Chustecki z  Urzędu Miasta. – Do 
tego stopnia, że nie możemy wyjąć z nich naszego 
fortepianu, gdyż obawiamy się zawalenia stropu. 
Ogłoszono przetarg na kupno kamienicy, ale chęt-
nych zbyt wielu chyba nie było. Bo w końcu budy-
nek sprzedano za 300 milionów złotych. Starych 
złotych oczywiście. To była podobno śmiesznie 
niska cena. 

Nierozstrzygnięty los książek

Osiemnaście tysięcy książek przeniesiono do 
Szkoły Podstawowej nr 10, ale ostatecznie miały 

być przekazane powstającemu wówczas III 
Liceum Ogólnokształcącemu. A tysiąc osób korzy-
stających z biblioteki w Rynku musiało poszukać 
sobie nowej placówki. Zarząd Miasta postanowił 
zaś, że owe 300 milionów przeznaczy na założenie 
Fundacji Rozwoju Kultury, Oświaty i Ochrony Za-
bytków im. Marianny Laskowskiej. Celem fundacji 
miał być rozwój kultury, opieka na ludźmi utalen-
towanymi oraz „pobudzenie wrażliwości miesz-
kańców nad sprawami nieprzemijającymi”. 
Prawda, że pięknie to brzmiało? Ale po latach już 
blisko trzydziestu, nasuwa się kilka pytań. Co stało 
się z osiemnastoma tysiącami książek po bibliote-
ce nr 4, która najpierw mieściła się na Kolejowej, 
a  potem w  Rynku? Czy pozostały w  „dziesiątce” 
czy trafi ły do liceum im. K.K. Baczyńskiego? No i co 
z fundacją? Czy działała? Jak długo? Ile utalentowa-
nych osób wspomogła? Bo dziś, gdy wpisuje się 
w  google hasło: fundacja im. Marianny Laskow-
skiej to… zapada cisza. Może ktoś pamięta? Może 
powrócą wspomnienia? 
Takie to były te czasy przełomu. Wiele z  po-
dejmowanych decyzji nie przetrwało jak widać 
próby czasu. Nie ma biblioteki na Kolejowej. 
Nie ma pod adresem Rynek 12. Nie ma przy 
ulicy Perłowej.

Jeśli ktoś z Was drodzy Czytelnicy zna 
losy przechodnich książek, fundacji 
i fortepianu, napiszcie do nas. Może 
wspólnie uda nam się rozwikłać te za-
gadki.
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O losach miejskich bibliotek lat 90-tych i o osiemnastu tysiącach zaginionych 
książek, pisze Grzegorz Sajór Wielkie zakłady przemy-

słowe nie kojarzą się 
raczej z ekologią. Jeśli już 
to w  tym negatywnym 
sensie, jako emitenci 

trujących związków, rujnujący  środowi-
sko naturalne.  Problem zanieczyszczeń 
związanych z przemysłem był znany już 
w XIX stuleciu, okresie najdynamiczniej-
szego rozwoju fabryk.

Świadomość szkodliwości związków chemicz-
nych emitowanych w  procesach technologicz-
nych wzrastała wraz z postępami nauk medycz-
nych i przyrodniczych.  Przyszłość miała należeć 
do technologii, jednakże długo jeszcze to nie 
wzgląd na ludzkie zdrowie ale możliwość po-
większenia zysków dominowała nad nowymi, 
dzisiaj powiedzielibyśmy innowacyjnymi techno-
logiami. 

Filtry

Wspomniane trendy dotarły również do Stara-
chowic, gdzie w  latach 1898-1899 budowano 
nowy zakład wielkopiecowy. Oprócz zastoso-
wania powszechnej już wówczas technologii 
produkcji surówki żelaza w oparciu o paliwo kok-
sowe (zamiast węgla drzewnego) zbudowano 
system oczyszczania gazów wielkopiecowych. Te 
ostatnie „ulatniały” się w trakcie procesu wielko-
piecowego do atmosfery, niosąc ze sobą śmier-
telne zagrożenie. Zawierały one między innymi 
trujące związki chloru z potasem, jak też znaczne 
ilości pyłów. Jednak to nie względy ekologiczne 
leżały u podstaw decyzji o budowie systemu fi l-
trów. Powodem był gaz, który mógł być wykorzy-
stany, zamiast marnować się wyrzucany w po-
wietrze. Warto sobie uświadomić, że ze spalenia 
zaledwie 1 tony koksu, Wielki Piec  wydalał gaz 
o  wartości kalorycznej równej 600 kilogramów 
węgla. Nie można sobie było pozwolić na takie 
marnotrawstwo. Uroczyście oddany do użytku 
9 listopada 1899 roku Zakład Wielkopiecowy 
został zatem wyposażony w system odpylników, 
które oczyszczały gaz. Na szczycie Wielkiego 
Pieca zamontowano tak zwany Dzwon Langena, 
służący między innymi jako „wyłapywacz” gazu, 
który rurami prowadzono do kolejnych odpylni-

ków. W nich wytrącały się pyły od najcięższych 
cząstek (odpylnik wstępny), po najmniejsze (od-
pylnik końcowy).

Gospodarka odpadami

Wykorzystanie gazów, które stanowiły produkt 
uboczny pracy Wielkiego Pieca wpisuje się dzisiaj 
w szczególnie mocno rozwijającą się dziedzinę 
innowacyjnej gospodarki odpadami. Jesteśmy 
świadkami szerokiej dyskusji nad budową insta-
lacji odzysku energii z odpadów. Podobnie było 
przed 120 laty. Do czego służył oczyszczony gaz? 
Przede wszystkim stanowił paliwo w  piecach, 
które „produkowały” parę służącą do poruszania 
maszyny parowej. Ta zaś pracując pompowała 
powietrze do Wielkiego Pieca w celu uzyskania 
odpowiednio wysokiej temperatury w jego wnę-
trzu. Maszyna spełniała zatem rolę płuc całego 
zakładu. Bez dostępu odpowiedniej ilości powie-
trza Wielki Piec by się „udusił”. Kolejnym zasto-
sowaniem gazu było podgrzewanie powietrza 
pompowanego przez maszynę parową. Odby-
wało się to w tzw. Nagrzewnicach Cowpera, czyli 
ogromnych owalnych konstrukcjach stalowych, 
wewnątrz których znajdowały się specjalne sza-
motowe kratownice. Do nagrzewnicy wpuszcza-
no oczyszczony gaz i zapalano go, dzięki czemu 
kratownice nagrzewały się. Po wypaleniu gazu 
do gorącej nagrzewnicy puszczano powietrze, 
które przepływając przez kratownice ogrzewało 
się do temperatury 900 stopni. 

Pionier elektryczności

Jakkolwiek starachowicka huta nie przecho-
dziła wielu modernizacji, jednak najważniejszą 
z nich była rozbudowa systemu oczyszczania 
gazów. Dokonano tego w  latach 1926-1932 
a w  jej wyniku rozbudowano system o kolej-
ne odpylniki, oraz płuczkę wodną, w  której 
bardzo drobne cząsteczki pyłów łączyły się 
z  wodą. Finalnym elementem całości  były 
tzw. Filtry Theisssena – urządzenie, które za-
mieniało całość w mgłę, z której wytrącano już 
mikroskopijne pyły. Dzięki temu gaz był jesz-
cze lepszej jakości a  jego nadwyżki wykorzy-
stywano dodatkowo do ogrzewania obiektów 
wielkopiecowych oraz w  wybudowanej wów-
czas elektrociepłowni. Tak trujący gaz miał 
swój niebagatelny wkład w początek produk-
cji energii elektrycznej w Starachowicach. To 
jednak już zupełnie inna historia.

ZBAWIENNE FILTRY
O innowacyjnym systemie oczyszczania gazów wielkopiecowych pisze Dyrektor 
Muzeum Przyrody i Techniki, Paweł Kołodziejski

System oczyszczania gazów wielkopiecowych w starachowickim 
zakładzie(fot. Andrzej Gorzkowski)

Wnętrze budynku Filtrów z widocznymi urządzeniami. Obecnie 
miejsce stałej wystawy „Od Wierzbnika do Starachowic” 
poświęconej historii miasta. (fot. Andrzej Wysocki)  

Końcowy odcinek systemu oczyszczania gazów: płuczka wodna 
oraz budynek Filtrów Theissena (fot. Marek Żelazko) 
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KUCHENNE 
LABORATORIUM

Żelowanie, emulgacja, sferyfi kacja czy dekonstrukcja 
to pojęcia, których w pierwszym momencie
nie kojarzymy z kuchnią. Jednak okazuje się, że kulina-
ria XXI wieku pełne są tych procesów. Dzięki nim
można wydobyć z produktów ich nieznane oblicze.
Katarzyna Wzorek

J eśli lubiliście chemię 
w  szkole, kuchnia mo-
lekularna może okazać 
się dla Was strzałem 
w  dziesiątkę. Dokład-

   na waga, niespotykane 
substancje, pipety, zakraplacze 
czy  ciekły azot to jej atrybuty. 

W  warunkach domowych nie mamy 
zwykle aż takiego sprzętu, ale nadal 
możemy wprowadzić nieco no-
woczesności do naszego menu. 
Dziś przed Wami kuchnia mole-
kularna w  domowym wydaniu. 
PS. Podpowiem od razu, że agar kupi-
cie już stacjonarnie w  wielu sklepach, 
a lecytynę bez problemu w Internecie.

Tatar nie z tej ziemi 

Cena: 35 zł

Czas przygotowania: 3 h
Składniki: 400 g wołowiny na tatara, 
1 jajko, ½ l oleju, 1 papryczka chilli, 2-3 
łyżeczki musztardy z ziarnami gorczy-
cy, 1 łyżeczka gładkiej musztardy, 200 
ml wody z ogórków kiszonych, 200 ml 
Żubrówki, 50 g kaparów, 100 ml wody 
gazowanej, 6 kiszonych rzodkiewek, 
kilka suszonych grzybów, 1 łyżka soku 
z cytryny, 4 g agaru. sól, pieprz

Przygotowanie: Wołowinę posiekaj 
lub zmiel i  odstaw do lodówki. Odlej 
w  osobne naczynia 50 ml i  szklankę 

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.
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czerwonego wytrawnego wina, 350 g 
śliwek, laska cynamonu, 1 pomarań-
cza, 3 gałązki rozmarynu. 2 g lecyty-
ny.

Przygotowanie: Czekoladę roz-
puść w  kąpieli wodnej. Jajka ubij 
na puszystą masę i  dodaj do niej 
ostudzoną czekoladę, skórkę z  po-
marańczy i  50 ml wina. W  osobnej 
misce ubij śmietankę, a  następnie 
wmieszaj ją do czekoladowej masy. 
Przełóż do pucharków, które bę-
dziesz w stanie przykryć i wstaw do 
lodówki na kilka godzin. Śliwki ugotuj 
do miękkości z  pozostałym winem 
i  cynamonem. Następnie wyjmij cy-
namon i  zmiksuj śliwki, dodając sok 
z  połowy pomarańczy. Przetrzyj je 
przez sito i odstaw do wystygnięcia. 
Przed podaniem do zimnych śliwek 
dodaj lecytynę i miksuj ubijaczką do 
powstania delikatnej muso-pianki. 
Wyłóż ją na mus czekoladowy, a na-
stępnie podpal gałązkę rozmarynu 
ułóż na deserze i przykryj, żeby dym 
owędził delikatnie mus. Pokrywkę 
zdejmij przed gościem w  momencie 
podania.

oleju, a  pozostały wstaw do zamra-
żarki. 50 ml oleju wlej małego garnka, 
dodaj do niego pokrojoną na plaster-
ki papryczkę chilli i  smaż ją na mini-
malnym ogniu, aby papryczka się nie 
spaliła. Gdy papryczka się wysuszy, 
przelej aromatyzowany olej przez 
sitko i  odstaw do ostygnięcia. Do wą-
skiego, wysokiego naczynia wbij jajko, 
wrzuć kapary, wlej sok z cytryny, dodaj 
gładką musztardę i ok. pół łyżeczki pie-
przu. Składniki zblenduj krótko, do wy-
mieszania składników. Wtedy wlej do 
pojemnika szklankę oleju i blenduj po-
nownie od dołu pojemnika, a kiedy olej 
zaczynie emulgować z  jajkiem, wycią-
gaj powoli blender aż do przerobienia 
całego oleju. Gotowy majonez wstaw 
do lodówki. Wlej sok z  ogórków do 
małego garnka i  doprowadź do wrze-
nia. Dodaj agar w  ilości 1 g na 100 ml 
płynu (czyli 2 g) i  gotuj jeszcze przez 
minutę, cały czas mieszając. Następnie 
zdejmij garnek z ognia, a z zamrażarki 
wyjmij olej. Przygotuj drugą miseczkę 
i  oprzyj na niej sitko. Nabierz wody 
z ogórków w strzykawkę i wkraplaj do 
zimnego oleju. Uważaj, żeby nie robić 
kropli zbyt gęsto, ponieważ będą się ze 
sobą łączy.
Poczekaj 1-2 minuty, żeby kuleczki 
stężały i przelej je przez sitko do dru-
giej miski. Następnie przełóż sitko na 
pierwszy pojemnik i powtarzaj tworze-
nie kawioru aż do skończenia płynu. 
Gdyby sok zaczął tężeć w  garczku, 
podgrzej go ponownie. Gdy kawior 

Dopraw pieprzem do smaku i  gotuj 
przez chwilę, po czym zblenduj do-
kładnie. Powstałą masę przetrzyj 
przez sitko 2-3 razy, żeby w  śmie-
tanie nie zostały skrawki mięsa. 
Śmietanę odstaw do lodówki. Żurek 
doprowadź do wrzenia, dodaj agar 
i  gotuj jeszcze 1-2 minuty. Rozlej do 
3 miseczek i  odstaw do zakrzepnię-
cia. Plastry boczku usmaż na chipsy. 
Ziemniaki obierz i  pokrój w  cieniut-
kie plasterki, a te w paseczki. 
Następnie wypłucz je w  wodzie, 
zmieniając ją 2-3 razy, aż przestanie 
być mętna. Rozgrzej olej w  garnku 
i  smaż ziemniaki na małym ogniu na 
chrupko. Osącz chrust na ręczniku pa-
pierowym. Natkę posiekaj i  utrzyj z  1 
łyżeczką soli w moździerzu na papkę. 
Przełóż ją na patelnię i  podgrzewaj, 
aż wyschnie. Nie zrumień jej. Misecz-
ki z  zastygniętym żurkiem włóż na 
moment do gorącej wody, a następnie 
obróć, aby galaretka wypadła. 
Galaretki umieść na głębokim talerzu. 
Schłodzoną śmietanę ubij na sztywno 
i  wyszprycuj wokół żurku. Obłóż go 
chipsami z  boczku, na wierzchu ułóż 
chrust z  ziemniaka i  posyp wszystko 
solą pietruszkową.

Mus czekoladowy podwędzany roz-
marynem

Cena: 25 zł 

Czas przygotowania: 1 h + 3-4 h 
chłodzenie musu
Składniki: 160 g gorzkiej czekolady, 
2 jajka, 200 ml śmietanki 30%, 250 ml 

fot. Pixabay
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z całego płynu będzie gotowy, prze-
płukaj go na tym sicie pod zimną 
wodą i  przełóż na miskę. Wszystkie 
czynności powtórz z Żubrówką. Kilka 
grzybów zmiel w młynku do przypraw 
lub kawy. Rzodkiewki pokrój w  cien-
kie plasterki. Mięso wyjmij z lodówki, 
dodaj do niego aromatyzowany olej, 
wodę mineralną, musztardę francu-
ską oraz sól i pieprz do smaku. Wyrób 
wszystko na gładką masę. Posma-
ruj dłonie olejem i  uformuj z  mięsa 
3 kule. Na brzeg talerza wyłóż dużą 
łyżkę majonezu kaparowego i  roz-
smaruj ją szybkim ruchem. Na nim 
ułóż mięso, a  wokół mięsa plasterki 
rzodkiewki. Rozłóż po całym talerzu 
kawior z  obu płynów, a  następnie 
posyp całość przez sitko pyłem grzy-
bowym. 

Dekonstrukcja żurku 

Cena: 30 zł 

Czas przygotowania: 3-4 h

Składniki: 600 ml żurku z ulubio-
nego przepisu (sam płyn, bez mięsa 
czy jajek), 200 g kiełbasy wędzo-
nej, 12 cienkich plastrów boczku, 
1 cebula, 300 ml śmietany 30%, 
1 duży ziemniak, olej, 6 g agaru, 
kilka gałązek natki pietruszki, sól, 
pieprz.

Przygotowanie:  Kiełbasę pokrój 
w plasterki, a cebulę w kostkę. Usmaż 
je na rumiano bez dodatkowego 
tłuszczu, a następnie wlej śmietankę. 
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INFORMATOR PRAKTYCZNY

Od 1 listopada 2021 roku zmieniają się numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Sta-

rachowicach. Wszelkie opłaty i podatki na rzecz Gminy Starachowice - Urzędu Miejskiego – i jej 

jednostek budżetowych takich jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Społecz-

nych, Centrum Usług Wspólnych, Środowiskowy Dom Samopomocy, można także  dokonywać 

bez dodatkowych opłat we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

Wpłaty wnoszone na obecne indywidualne rachunki podane w decyzji lub zawiadomieniu mogą być dokonywane naj-

później do dnia 28 lutego 2022 r. Po tym dniu, będą obowiązywały nowe numery indywidualnych rachunków, podane

 w decyzjach podatkowych na 2022 rok oraz zawiadomieniach, w tym zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miej-

skiego w Starachowicach, wymagane opłaty za sporządzenie stosownych dokumentów można wnieść bezgotówkowo za 

pomocą karty płatniczej.

RACHUNKI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2021 ROKU

Nr BIC (SWIFT) - WBKPPLPP

Nr IBAN : - PL + pełny nr rachunku – dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

Rachunek bankowy dochodów jednostki budżetowej – Urząd Miejski

21 1090 2590 0000 0001 4860 2940
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

- użytkowanie wieczyste, dzierżawa, zajęcia pasa drogowego

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- opłata skarbowa, opłata targowa

- wykup lokalu, sprzedaż nieruchomości

- mandaty, najem lokali itp.

Wpłaty z tytułu podatku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transporto-

wych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku podany w decyzji lub zawiadomieniu

Rachunek bankowy - Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi

05 1090 2590 0000 0001 4860 2937
Rachunek przeznaczony wyłącznie dla wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi również poprzez indy-

widualne rachunki podane w zawiadomieniach

Rachunek sum depozytowych – Urzędu Miejskiego

10 1090 2590 0000 0001 4860 2944
Na powyższy rachunek można dokonywać wpłat z tytułu:

kaucji, wadium

Rachunek budżetu Gminy Starachowice

43 1090 2590 0000 0001 4860 2932


