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SPIS TREŚCI

POZNAJ NAS

PRZETŁUMACZYĆ 
Z POLSKIEGO NA NASZE
OD REWOLUCJI WOLĘ EWOLUCJĘ
PRZEZ MORZA I OCEANY
W POSZUKIWANIU SWOJEGO MIEJSCA
ZANIM NASTAŁO ŻELAZO
TAJEMNICZY BARWNIK
ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY
ZDROWE ŚNIADANIE UCZNIA

na prosty język w urzędach i instytucjach, które 
coraz chętniej zatrudniają ekspertów w tej dzie-
dzinie. Osoby te mają za zadanie dbać o  to, 
aby trudne i  niejasne pisma urzędowe uczynić 
bardziej zrozumiałymi. Publikujemy rozmowę 
z jedną z takich ekspertek.. 
Zmiana pracy, mieszkania, przeprowadzka 
czemu nie? Tym bardziej, jeżeli oznacza powrót 
w  rodzinne strony. Na taki krok, po 25 latach, 
zdecydowała się nowa dyrektor starachowic-
kiego szpitala, która zdradza nam swoje plany 
względem lecznicy. 
Zabierzemy Was, także w podróż po zmieniają-
cym się mieście, oczywiście bez biletu, którego 
w  Starachowicach nie potrzebujemy. Zajrzymy 
m.in. nad Lubiankę, na stadion, do „pałacyku”, 
odwiedzimy dworce autobusowe. 
Niestety w  naszym życiu następują także takie 
zmiany, przed którymi staramy się ustrzec. 
Burzą nasze plany i wytrącają ze strefy komfor-

Wrześniowe wydanie gazety „Starachowice.  
Dobry adres” poświęciliśmy szeroko pojętym 
zmianom. Tym, jakie po prostu następują, tym 
które sami inicjujemy, ale również tym na które 
wcale nie czekamy, a kiedy już nadejdą dzielnie 
stawiamy im czoła. 
Zmiana jest konstruktywna wtedy, kiedy wiesz, 
jaki ma być jej cel – co dokładnie chcesz zmie-
nić i  czego oczekujesz. Najlepsza motywacja 
do zmiany jest wtedy, kiedy uważasz, że twoje 
obecne życie jest w porządku, ale chętnie zrobisz 
kolejny krok na drodze swojego rozwoju. I tak się 
dzieje w  przypadku freeganów, przeciwników 
marnowania żywności, od których wiele możemy 
się nauczyć.  
Kolejną ciekawostką, o której piszemy, jest moda 

ŻYCIOWE 
REMANENTY

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
FREEGANIZM Z CZYM TO JEŚĆ
PRZERABIAJ NIE MARNUJ
STARACHOWICE AKTUALIZACJA
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SKWERU PRZY PARKU KULTURY
IDZIE NOWE RÓWNIEŻ 
W PRZYRODZIE
CHOROBA OTWORZYŁA 
MI OCZY NA ŚWIAT

tu. To zmiany spowodowane chorobą naszą lub 
kogoś z grona bliskich nam osób. Najpierw jest 
szok i wrażenie, że świat nam się zawalił, potem 
jest walka, którą kończymy poobijane, ale silniej-
sze. O  walce z  jednym z  największych wrogów 
współczesnego świata jakim jest rak rozmawia-
my z  prawdziwymi siłaczkami, starachowickimi 
Amazonkami. 
Zabiegani zajęci codziennymi sprawiamy nie do-
strzegamy zmian, jakie następują w otaczającej 
nas przyrodzie. Dlatego pięknie opowiada o nich 
starachowicki przyrodnik. 
Nasi felietoniści zabiorą Was w podróż w czasie. 
Wrócimy do czasów, kiedy na naszych ziemiach 
wydobywano ochrę i krzemień pasiasty. Pozna-
my także tajniki sztuki dziennikarskiej i tego jak na 
przestrzeni lat zmieniał się sposób przygotowy-
wany informacji. Piszemy także o urządzeniach 
jakie w  temu celu wykorzystywano. Zaczniemy 
od pisanej ręcznie gazetki szkolnej, ale potem 
będzie już tylko lepiej. Przyjemnego czytania. 
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Bierzesz prysznic – woda spływa 
do kanalizacji. Zmywasz naczy-
nia – brudna woda znika w od-
pływie. I mało kto zastanawia 
się nad tym, gdzie trafi ają wy-

produkowane przez nas ścieki?

A tym bardziej jak to jest możliwe, że ścieki pły-
nące z całego miasta do oczyszczalni o wielkości 
kilku basenów pływackich zostają oczyszczone 
z  biogenów czyli fosforu i  azotu. Oczyszczony 
ściek wtedy trafi a do rzeki Młynówki.

Z wizytą w oczyszczalni 

Odwiedzając oczyszczalnię, widzimy skompli-
kowane instalacje, ogromne silosy i  rozległe 
baseny. To tu trafi ają ścieki, czyli wody zużyte 
w  gospodarstwach domowych, przemyśle czy 
transporcie. Wytwarzamy ścieki bytowe, to te 
pochodzące z  naszych gospodarstw domo-
wych, ścieki przemysłowe pochodzące z  za-
kładów przemysłowych. Ścieki komunalne są 
to wymienione wcześniej ścieki bytowe, prze-
mysłowe oraz wody opadowe dopływające do 
oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną.
– Oczyszczalnia Ścieków Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji w  Starachowicach 
oczyszcza ścieki komunalne, które stanowią 
mieszaninę ścieków bytowych z  niewielkim 
udziałem ścieków przemysłowych, głównie bio-
degradowalnych – informuje Justyna Jankowicz, 
technolog wody i ścieków. – Jest oczyszczalnią 
mechaniczno-biologiczną z  podwyższonym 

stopniem usuwania biogenów wykorzystującą 
procesy zachodzące w środowisku naturalnym. 
Oczyszczalnia pracuje na wysokim poziomie 
bez dodatkowych źródeł węgla i  chemii, uzy-
skując przy tym wysoką redukcję wskaźników 
zanieczyszczeń w  ściekach: BZT5 – 98,92%, 
ChZT – 94,87%, zawiesiny ogólne – 98,26%, 
fosfor ogólny – 84,70%, azot ogólny – 82,22%. 
Uzyskanie takiego efektu wymaga stałego nad-
zoru technologicznego, badań laboratoryjnych 
a także ciągłych inwestycji, modernizacji, wymia-
ny urządzeń, co wiąże się z dużymi kosztami po-
noszonymi przez Przedsiębiorstwo.
Od 1963 roku, kiedy oczyszczaaalnia rozpoczęła 
pracę, przeszła cztery modernizacje, zwiększa-
jąc przy tym przepustowość od 9500 m3/d do 
24000 m3/d, co daje możliwość przyjęcia więk-
szej ilości ścieków w okresie deszczowym i roz-
topowym. 

Rzeki odbiornikiem ścieków oczyszczo-
nych

Codziennie z  instalacji oczyszczania ścieków 
do polskich rzek odprowadzane są miliony 
metrów sześciennych ścieków oczyszczonych. 
To przeważnie rzeki, w  myśl przepisów prawa, 
są wodami pełniącymi funkcję odbiorników ście-
ków.
– Każda oczyszczalnia uzyskuje na podstawie 
obowiązujących przepisów pozwolenie wod-
noprawne uwzględniające wielkość instalacji 
(Równoważna Liczba Mieszkańców), charakter 
ścieków i odbiornik – informuje Justyna Janko-

wicz. – Dokument ten określa maksymalne 
ilości ścieków oczyszczonych oraz stężenia 
zanieczyszczeń, których wprowadzanie do od-
biornika nie będzie negatywnie na niego wpły-
wać. 16 stycznia 2019 roku Dyrektor Zarządu 
Zlewni w  Radomiu Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie udzielił Przedsię-
biorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Staracho-
wicach pozwolenia wodnoprawnego, na okres 
10 lat na warunkach nieprzekraczających: BZT5 
– 15 mg O2/l, ChZT – 125 mg O2/l, zawiesina 
og. – 35 mg/l, azot ogólny – 15 mg N/l, fosfor 
ogólny – 2 mg F/l.

Badają i monitorują 

Stan oczyszczonego ścieku, który łączy się 
z  rzeką Młynówką jest monitorowany na bie-
żąco przez pracowników oczyszczalni i  labora-
torium – W ciągu roku pobierane są 24 próby 
w  odstępach dwutygodniowych. Dodatkowo 
jakość ścieku oczyszczonego kontrolowana jest 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Kielcach – informuje Justyna Jankowicz 
technolog wody i ścieków. – Wyniki pokazują, że 
oczyszczalnia nie przekroczyła dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń wpro-
wadzanych w ściekach oczyszczonych do wód 
rzeki Młynówki. Dotrzymanie warunków pozwo-
lenia wodnoprawnego przez eksploatującego 
instalację daje gwarancję braku negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Możemy więc 
spać spokojnie, nie martwiąc się o jakość naszej 
rzeki Młynówki. 

DOBRA WODA, CZYSTE ŚCIEKI
MŁYNÓWKA BEZ ZAGROŻEŃ

Dostęp do bieżącej wody nie jest dziś niczym nadzwyczajnym. W  dobie 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie 
bez tych udogodnień. O tym co dzieje się z nieczystościami opuszczającymi 
nasze domy, pisze Iwona Tamiołło 

Odwiedzając oczyszczalnię, widzimy skomplikowane instalacje, ogromne silosy i rozległe baseny. Oczyszczalnia nie przekracza dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych 
w ściekach oczyszczonych do wód rzeki. Po lewej rzeka Młynówka po prawej koryto ścieku oczyszczonego.
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ZMIANY W KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ

O ponad 50 procent wzrosła liczba pasażerów korzystających z miejskiej komunikacji od momentu wprowadzenia bezpłatnych 
kursów dla starachowiczan. Miejski przewoźnik, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, zmodyfi kował trasy 
przejazdów autobusów kursujących na liniach nr 3, 5, 8, 19, 22, 23. Przywrócono także ruch autobusowy na przebudowywa-
nych ulicach: Konstytucji 3-go Maja, Partyzantów i Oświatowej. 

Zmiany prezentujemy na poniższych mapkach
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artykuł sponsorowany

BUGAJ - Szpital - Radomska – Star.Zach – Pasternik –
Niepodległości – Miodowa – 6go Września - Moniuszki
– Św. Jana Pawła II - Miodowa –
Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ - Armii Krajowej
- Oświatowa – Partyzantów - Konst.3go Maja -
Radomska – Szpital – BUGAJ

BUGAJ - Szpital - Radomska – Konst.3go Maja –
Partyzantów – Oświatowa - Armii Krajowej –
Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ -
Miodowa - Św. Jana Pawła II – 6go Września –
Miodowa - Niepodległości – Pasternik –
Star.Zach – Radomska – Szpital – BUGAJ.

22

BUGAJ - Szpital - Radomska – Konst.3go Maja -
Partyzantów – Oświatowa - Armii Krajowej –
Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ -
Miodowa - Św. Jana Pawła II –Moniuszki -
Pasternik – Star.Zach – Radomska –
Szpital – BUGAJ
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W

J.Kaczyńskiej

BUGAJ - Szpital - Radomska – J. Kaczyńskiej -
Armii Krajowej - Targowa - Benedyktyńska -
Ostrowiecka – /Składowa/ - Michałów –
Kuczów – DZIURÓW

BUGAJ – Szpital - Radomska - Konst.3go Maja -
Partyzantów – Oświatowa - Armii Krajowej -
Iłżecka - Krańcowa - Długa – Iłżecka -
Armii Krajowej – Oświatowa – Partyzantów -
Konst.3go Maja – Radomska – Szpital – BUGAJ

23

BUGAJ - Szpital - Radomska – Star.Zach –
Pasternik – Moniuszki – Św. Jana Pawła II -
Miodowa – Kardynała St.Wyszyńskiego/Wiadukt/ -
Armii Krajowej – Oświatowa – Partyzantów -
Konst.3go Maja - Radomska – Szpital – BUGAJ
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Według Programu Środowiskowego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
około jedna trzecia żywności pro-
dukowanej na świecie każdego roku 
czyli blisko 1,3 miliarda ton, jest mar-

nowana. Nawet jeśli udałoby się uratować tylko 
ćwierć tych zasobów, wystarczyłoby to do nakar-
mienia 870 milionów osób.

Skala marnowanej żywności jest ogromna, więc problem 
wymaga globalnych rozwiązań. Ale są ludzie, którzy posta-
nowili wziąć sprawy w  swoje ręce i  ratują żywność, która 
w przeciwnym razie stałaby się odpadem. Dosłownie.

Freeganizm – ruch przyszłości

Freeganie (ang. free – darmowy) kierują się ideą ograniczo-
nego udziału w gospodarce konwencjonalnej i minimalnego 
zużycia zasobów, w  szczególności poprzez odzyskiwanie 
zmarnowanych towarów takich jak żywność. W  rzeczywi-
stości jednak ile osób, tyle praktyk i defi nicji. Jak mówi Julia 
Zaręba, starachowiczanka zaangażowana w  ruch freegań-
ski – Dla niektórych jest to styl życia łączący się z  innymi 
proekologicznymi działaniami, na przykład zero waste (zero 
odpadów). Dla innych to często jeden ze sposobów na uroz-
maicenie diety w okresie gorszej sytuacji ekonomicznej. Dla 
mnie osobiście freeganizm jest jedną z  tych rzeczy, która 
pozwala robić mały krok naprzód, nie-
zależnie od motywacji – dodaje 
Julia – Pozwala on na zmniej-
szenie marnowania żywności, 
której zasoby są ograniczo-
ne, a  produkcja nie jest 
neutralna dla środowiska.

Jeszcze nie śmieć

Jak to wygląda w  prakty-
ce? Freeganie są przede 
wszystkim kojarzeni z  tak 
zwanym skippingiem (od 
angielskiego słowa „skip” czyli 
„kontener na odpady”). Polega 
on na wynajdowaniu wciąż moż-

FREEGANIZM
Z CZYM TO JEŚĆ

O  tym, kim są freeganie, i jak działają przeciwko marnowaniu żywności, pisze 
Magdalena Pawłowska
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liwych do wykorzystania produktów, 
które ze względu na różne kryteria 
przyjęte przez sklepy czy restaura-
cje trafi ły do kosza. Mogą to być obite 
owoce i  warzywa, lekko czerstwe pie-
czywo czy artykuły wyrzucone przez 
restrykcyjne przestrzeganie wyznaczo-
nego przez producentów terminu zdat-
ności do spożycia.
– Osobiście skippowałam kilkukrotnie, 
w  różnych miejscach. Czasami były to 
zaplanowane wypady, czasami spon-
taniczne, gdy dostałam informację od 
znajomych – mówi Julia Zaręba – Ciężko 
mi określić, jakie były moje początki. 
Może to styczność z  tematem gdzieś 
w internecie, może przelotna rozmowa. 
Pamiętam jednak widok masy karto-
nów na śmietniku jednego z supermar-
ketów, z  niezepsutą żywnością: lekko 
obitymi owocami czy warzywami, które 
nie zostały wrzucone do kontenera na 
odpady biodegradowalne. I  tak zaczął 
się mój pierwszy, spontaniczny skipp. 

Dobro porzucone

Obecnie Julia skippuje coraz mniej, po-
nieważ sklepy decydują się na zamy-
kanie śmietników czy wiat lub celowo 
niszczą żywność przed wyrzuceniem 
(np. rozcinają opakowania lub zalewają 
je detergentami). Jednak w naszej oko-
licy działa lokalna społeczność freegan. 
– Organizacja jest genialna, panuje 
zasada „nie bierz więcej, niż sam zu-
żyjesz” – mówi Julia – Często przy zna-
lezieniu dużej ilości jedzenia ludzie 
rozdzielają je po znajomych, rodzinie. 
Krążą informacje, w  które „przyjazne” 
miejsca można zajrzeć. 
Trzeba tutaj zaznaczyć, że freeganizm 

jest w  pełni legalną aktyw-
nością. Jeśli kontener 

nie znajduje się na 
terenie prywat-

nym, nie jest 
z a m k n i ę t y , 
nikt nigdzie 
się nie wła-
muje, to nie 
d o c h o d z i 
wtedy do 
k r a d z i e ż y 

ani narusze-
nia prawa. 

Wyrzucone jedzenie traktuje się 
bowiem jako dobro porzucone.

Jedzenie ze śmietnika?

Nie da się ukryć, że freeganizm to wciąż 
niszowa praktyka i niewiele osób w ogóle 
o niej słyszało. Natomiast widok człowie-
ka wyciągającego jedzenie ze śmietnika 
może budzić uprzedzenia. Z doświadcze-
nia Julii Zaręby wynika jednak, że w takich 
przypadkach pomaga dobra rozmowa 
i wyjaśnienie, dlaczego niektóre produk-
ty w  ogóle trafi ają do kosza. – Może to 
być chociażby spowodowane niepewną 

partią, uszkodzeniem opakowania lub 
złamaniem produktu (na przykład cze-
kolady), bliską datą utraty ważności czy 
uszkodzeniem mechanicznym (jak obicie 
jednego z owoców w opakowaniu) – wy-
licza Julia – Nie mówmy, że spożywanie 
wszystkiego, co trafi a do kontenera z od-
padami, jest bezpieczne. Ale warto zwró-
cić uwagę, że masa wyrzucanej żywności 
jest nadal zdatna do spożycia. 
Inna sprawa to nastawienie właścicie-
li i  pracowników sklepów. Jak zauważa 
Julia, bywa z tym różnie. Ale niektórzy ro-
zumieją tę inicjatywę i nie utrudniają jej, 
pozwalając freeganom odratować sporo 
skazanych na straty produktów. 

Po pierwsze, nie marnuj

Dla niektórych freeganizm wciąż może 
wydawać się nieco radykalnym ruchem. 

Ale żeby przyczynić się do poprawy sytu-
acji związanej z marnowaniem żywności, 
można do swojej codzienności wprowa-
dzić kilka niewielkich zmian, które zrobią 
wielką różnicę. Julia Zaręba podpowia-
da, od czego zacząć – Osobiście staram 
się robić regularne i  mniejsze zakupy, 
dostosowując je do bieżących potrzeb. 
W  pierwszej kolejności należy wyko-
rzystać produkty o  zbliżającej się dacie 
przydatności, a  niektórym można dać 
drugie życie. Dobrze jest poczytać, które 
rzeczy można mrozić i jak je przygotowy-
wać, żeby przetrwały dłużej.
Przykłady rozsądnego i  wtórnego wy-

korzystania produktów spożywczych 
można mnożyć. Przykładowe przepisy 
kuchni zero waste podaje w tym wydaniu 
gazety „Starachowice, Dobry Adres” Ka-
tarzyna Wzorek, warto się zainspirować!
Zresztą nie trzeba daleko szukać, 
żeby znaleźć bardzo swojskie i  znane 
w każdym domu praktyki bliskie ideolo-
gii zero waste. Wystarczy podpatrzeć 
nasze matki czy babcie, które wybitnie 
znają się na niemarnowaniu żywności. 
Czasy PRL-u nauczyły większość polskich 
gospodyń maksymalnego wykorzysta-
nia dostępnych zasobów. Z tej mądrości 
możemy teraz czerpać pełnymi garścia-
mi, bo chociaż motywacje się zmieniły 
i problemem społeczeństwa nie są braki 
a raczej nadmiar, to rozwiązania na małą, 
domową skalę będą przyczyniać się do 
kształtowania lepszego świata dla przy-
szłych pokoleń.
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PRZERABIAJ
NIE MARNUJ

W Polsce co roku marnujemy około 5 milionów
ton żywności. To niechlubne statystyki. W go-
spodarstwach domowych wyrzucamy za dużo. 
Jak to zmienić? Przepis na to podaje
Katarzyna Wzorek

Wyrzucamy przede 
wszystkim żywność 
nieświeżą, dlatego naj-
ważniejszym krokiem 
w  kierunku redukcji 

marnotrawstwa będzie kontrola ilości 
i  jakości zakupów. Przede wszystkim 
przemyślcie, jakie posiłki chcielibyście 
przygotować w ciągu kilku najbliższych 
dni i przygotujcie listę zakupów.

Innym ważnym krokiem jest niechodzenie 
na zakupy, będąc głodnym, i  trzymanie się 
przygotowanej listy. To powinno pomóc 
zmniejszyć liczbę niepotrzebnie kupionych 
produktów. A  co w  sytuacji, kiedy już damy 
się ponieść zakupowemu szaleństwu? Należy 
przede wszystkim dokładnie sprawdzić daty 
przydatności do spożycia poszczególnych 
produktów i  tak rozplanować posiłki z  do-
stępnych składników, żeby wykorzystać je 
wszystkie przed upływem terminu. Dodat-
kowo, warto nauczyć się kilku sposobów na 
wykorzystanie nadwyżki produktów w kuchni. 
Dziś mam dla Was kilka patentów: na czer-
stwe pieczywo, kaszę pozostałą z  obiadu, 
resztki z jabłek i  innych owoców oraz warzy-
wa, na które brak pomysłu. 

Domowa bułka tarta

Składniki: • suche pieczywo
Przygotowanie: • Pieczywo zetrzyj na drob-
nej tarce. • Przechowuj w suchym, szczelnym 
pojemniku. • Do przygotowania domowej 
bułki tartej nada się każdy rodzaj pieczy-
wa: bułki pszenne, grahamki, różne rodzaje 
chleba. Panierka czy zasmażka z  każdego 
rodzaju pieczywa będzie smakować inaczej, 
dlatego warto próbować!
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Czeskie knedliki z czerstwym pieczywem

Składniki: • czerstwe bułki (tradycyjnie) lub kilka 
kromek czerstwego chleba • 50 g masła • 300-350 g
mąki pszennej • 1 szklanka mleka • 1 jajko • 10 g 
drożdży • 1 łyżeczka cukru • 1,5 łyżeczki soli • ulu-
bione sosy i dodatki (u mnie sos kurkowy i świeże 
pomidory)
Przygotowanie: • Pieczywo pokrój w  kostkę. 
Rozgrzej na patelni masło i obsmaż na nim pie-
czywo na złoty kolor. • Z pozostałych składników 
zagnieć gładkie i  elastyczne ciasto. Dodaj do 
niego podsmażone pieczywo i zagnieć ponownie. 
• Odstaw ciasto do wyrośnięcia na 1-1,5 godz. • 
Po wyrośnięciu uformuj ciasto w 2 grube wałki. • 
Wałki gotuj w osolonym wrzątku przez 15 min, na-
stępnie obróć je i gotuj kolejne 15 min. • Gotowe 
knedliki pokrój na kromki i podawaj z ulubionym 
sosem i surówką.

Sałatka na ciepło z kaszą gryczaną

Składniki: • ok. 100 g ugotowanej kaszy grycza-
nej (np. pozostałej z obiadu) • 100 g wędzonego 
twarogu • 1 duży pomidor • 1 mała cebula • 1 
łyżka masła • 1 łyżka oliwy z oliwek • sól, pieprz • 
opcjonalnie: świeża bazylia
Przygotowanie: • Cebulę posiekaj w  drobną 

fot. unsplash

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.

Gulasz warzywny pt. czyszczenie lodówki

Składniki: • wszystkie kawałki warzyw, który-
mi dysponujesz (podziel na cebulowe: cebula, 
por itp., korzeniowe: marchew, pietruszka, seler 
itp., psiankowate: pomidor, papryka, ziemniak 
itp., dyniowate: dynie, cukinie itp., kapustne: ka-
pusta, jarmuż, kalafi or itp.) • ulubione strączki 
z puszki lub słoika, np. ciecierzyca lub fasolka • 
kilka łyżek oleju • przyprawy: sól, pieprz, papryka 
słodka, papryka ostra, papryka wędzona, tymia-
nek, rozmaryn, oregano, koncentrat pomido-
rowy • do podania: szczypiorek lub natka oraz 
pieczywo lub ryż
Przygotowanie: • W  dużym garnku rozgrzej 
olej i przesmaż w pierwszej kolejności warzywa 
cebulowe pokrojone w  grubszą kostkę. Dodaj 
2-3 łyżeczki koncentratu pomidorowego i  po 
szczypcie wymienionych przypraw. Przesmaż 
wszystko, aż zacznie aromatycznie pachnieć. • 
Następnie dodaj warzywa korzeniowe pokojone 
w kostkę ok. 1 cm i przesmaż 10-15 min. Kolejno 
dodaj psiankowate pokrojone w grubszą kostkę, 
podduś kolejne 10-15 min, po czym dodaj posie-
kane dyniowate i kapustne oraz strączki. • Wa-
rzywa powinny puścić dość sporo wody. Gdyby 
jednak Twoja kombinacja warzyw była bardziej 
sucha, podlej gulasz niewielką ilością wody. • 
Duś całość kolejne 10-15 min i spróbuj. Dopraw 
gulasz do smaku dostępnymi przyprawami. • 
Ten przepis to właściwie „pomysł na” – możesz 
wykorzystać warzywa, które najbardziej lubisz 
albo które zostały z przygotowywania innych po-
siłków. Dzięki zmianie warzyw za każdym razem 
możesz uzyskać inne danie.
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kostkę. • Na patelni rozgrzej masło i oliwę i usmaż 
na niej cebulę na rumiano. Lekko ją posól i po-
pieprz, a następnie dodaj kaszę i upraż ją z cebul-
ką. • Kaszę wyłóż na talerz, posyp wędzonym twa-
rogiem i dodaj cząstki pomidora. • Sałatkę posyp 
świeżo mielonym pieprzem i opcjonalnie świeżą 
bazylią.

Domowy ocet owocowy

Składniki: • skórki i  obierki z  kilku jabłek • 1-2 
łyżki cukru lub miodu • woda • opcjonalnie: ulu-
bione owoce i/lub kwiaty jadalne
Przygotowanie: • Kawałki jabłek i  ewentualne 
inne owoce lub kwiaty przełóż do słoika do ¾ jego 
wysokości. • Dodaj cukier lub miód. • Zalej owoce 
wodą i wymieszaj dokładnie. • Przykryj słoik gazą, 
aby nie dostały się do niego muszki owocówki. • 
Przez pierwszy tydzień mieszaj ocet codziennie – 
owoce będą wtedy wypływały na wierzch i trzeba 
je często mieszać, żeby nie zapleśniały. Jest to 
etap fermentacji burzliwej. • Po jego zakończeniu 
owoce opadną na dno. Odczekaj kolejne 7-10 dni, 
nie mieszając już octu. Następnie przecedź go, 
a płyn przelej do zakręcanego naczynia do prze-
chowywania. • Ocet można przechowywać nawet 
lata – z czasem dojrzewa. • Jeśli na powierzchni 
gotowego octu wytworzy się kożuch – nie wyrzu-
caj go. To matka octowa, którą możesz dodać go 
kolejnego przygotowywanego octu, aby przyśpie-
szyć proces.
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Niemal każdy, kto do Staracho-
wic przyjeżdża okazjonalnie, 
jest pod wrażeniem tego, jak 
zmienia się nasze miasto. 
Goście zwracają uwagę na 

dużą liczbę realizowanych inwestycji. Te 
statystyki rzeczywiście robią wrażenie. 
W  porównaniu z  innymi lokalnymi sa-
morządami, uwzględniając powierzchnię 
miasta i  gęstość zaludnienia, Staracho-
wicki Ekspres Inwestycyjny jest mocno 
rozpędzony. I ani myśli zwalniać.

Starachowice stawiają na zrównoważony rozwój, 
dbając o to, by inwestycje były przeprowadzane 
w różnych obszarach życia mieszkańców.

Przystanek – dworce

W  lipcowym numerze miesięcznika pisaliśmy 
o  inwestycjach realizowanych w  pobliżu stacji 
kolejowych, ważnych punktach na mapie każ-
dego miasta. I zarówno mieszkańcy, jak i osoby 
przyjezdne mogą korzystać już ze Zintegrowa-
nego Centrum Przesiadkowego – Starachowice 
Wschodnie, które znacznie poprawiło jakość 
obsługi pasażerów oraz komunikacji autobusów, 

busów, taksówek i innych pojazdów.
Z  kolei na Starachowicach Dolnych trwa prze-
budowa otoczenia Dworca Zachodniego. W tym 
miejscu nowe oblicze zyska plac przy torach, po-
wstanie też parking dwupoziomowy na 91 samo-
chodów, na którym wszyscy chętni będą mogli 
bezpłatnie zostawić swój samochód. 
Parking jest również odpowiedzią na zapotrze-
bowanie wszystkich instytucji, które znajdują się 
w  pobliżu rewitalizowanej przestrzeni. Dzięki 
dogodnym rozwiązaniom komunikacyjnym, 
jest szansą dla prywatnych przedsiębiorców na 
zwiększenie zainteresowania klientów swoimi 
usługami. 
Obie inwestycje w  znaczny sposób usprawnią 
komunikacje w tych częściach miasta. Ale zadań 
drogowych realizowanych w całych Starachowi-
cach jest oczywiście znacznie więcej. 

Drogą, chodnikiem lub ścieżką rowero-
wą

Tylko w  ostatnich tygodniach do użytku miesz-
kańców oddano kilka ulic: Konstytucji 3 Maja 
z  odcinkiem ul. Partyzantów, Wrzosową (od ul. 
Podlesie do granicy lasu), łącznik pomiędzy Smu-
gową i Myśliwską czy Smugową. 

Obecnie trwają lub zakończyły się przetargi na 
przebudowę ulic: Adama Mickiewicza, Kapitana 
Mariańskiego, Wąsika – Kowalskiego, Poruczni-
ka Robota, Ignacego Zaczkiewicza, Stanisława 
Moniuszki – na odcinku od skrzyżowania z Aleją 
Świętego Jana Pawła II z  ul. Nowowiejską – 6 
Września, wraz z  rozbudową skrzyżowania Sło-
necznej, Śląskiej, Duboisa, Ustronie, Spokojnej 
oraz wykonaniem drogi z chodnikiem i odwod-
nieniem przy ul. Juliusza Słowackiego.
Przy tym miasto nie zapomina o pieszych i miło-
śnikach jednośladów. Gmina przygotowuje się 
do budowy dróg rowerowych przy ul. Radom-
skiej i  Szkolnej, Jadwigi Kaczyńskiej i  Bankowej, 
Marszałka Piłsudskiego i Władysława Rogowskie-
go, Słonecznej oraz Na Szlakowisku. Prace są już 
prowadzone przy ul. Kościelnej, Kopalnianej, 1 
Maja i Stromej.
Trwają prace związane z  zagospodarowaniem 
linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik. 
W  ramach tej inwestycji zostaną wykonane: 
ścieżka piesza i  rowerowa od ul. Kieleckiej do 
rozwidlenia na grobli, ścieżka pieszo-rowerową 
od rozwidlenia na grobli do wjazdu na groblę 
przy ul. Radomskiej, przebudowa wejścia na 
groblę, przebudowa ścieżki rowerowej i chodni-
ka wzdłuż ul. Radomskiej i Kieleckiej w obrębie 

STARACHOWICE
AKTUALIZACJA

Starachowice w  ostatnich latach przechodzą dużą przemianę. W  ślad za 
nowymi inwestycjami podąża Tomasz Porębski, który zabiera Państwa na 
wycieczkę po starachowickich placach budowy. Prosimy przygotować wygod-
ne obuwie, bo to nie będzie krótka wyprawa
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Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - Starachowi-
ce Wschodnie fot. Maciej Myszka

Centrum Kreatywności Pałacyk fot. autor Ulica 1 Maja zdjęcia: Michał Urbański Ulica Konstytucji 3 Maja

skrzyżowania tych ulic oraz budowa ścieżki pie-
szo-rowerowej wzdłuż skarpy z naturalnym zej-
ściem w kierunku lustra wody.

Postój z widokiem na Lubiankę

Do końca roku powinny zakończyć się prace pro-
wadzone przy zbiorniku Lubianka. Główny zakres 
inwestycji obejmuje m.in. budowę budynku wy-
pożyczalni sprzętu wodnego, dwupoziomowego 
pomostu, jednopoziomowego pomostu z wiatą 
magazynową, dwóch pomostów z  altanami, 
rampy do wodowania sprzętu wodnego, dwóch 
kładek pieszo-rowerowych, dwóch wież ratowni-
czych, czterech altan grillowych, wiaty przystan-
kowej, promenady z placem widokowym, parkin-
gu i dróg wewnętrznych.
W ramach projektu powstaną także dwa boiska: 
do siatkówki i boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, 
siłownia plenerowa, ścieżka pieszo-rowerowa 
oraz ścieżka zdrowia, schody terenowe, oświetle-
nie terenu. Nastąpi również przebudowa drogi 
wewnętrznej oraz montaż elementów małej ar-
chitektury (ławek, koszy na śmieci, siedzisk czy 
stojaków na rowery).

Przy stadionie i boisku

Dzieje się również w temacie sportu. Staracho-
wice przygotowują się do modernizacji Stadionu 
Miejskiego, na który gmina pozyskała duże dofi -
nansowanie – 20 milionów złotych z Programu 
Inwestycji Strategicznych, a  intensywne prace 
toczą się już w zakresie modernizacji krytej pły-
walni. 
Również szkolne obiekty sportowe zyskują nowe 
oblicze. Odnowioną nawierzchnie otrzymały 
boiska przy: Szkole Podstawowej nr. 1 im. Jana 
Kochanowskiego, Szkole Podstawowej nr 9 im. 
Partyzantów Ziemi Kieleckiej oraz Szkole Podsta-
wowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego. 

Drogą do nowego mieszkania 

W minionych dniach ruszyła realizacja kolejne-
go budynku mieszkalnego, w którym powsta-
nie 30 lokali. Nowy blok zlokalizowany będzie 
przy Alei Świętego Jana Pawła II.
– Podobną inwestycję zrealizowaliśmy przy ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tamtym miej-
scu powstały trzy budynki wielorodzinne. W tej 
chwili przygotowujemy się do kolejnych inwe-
stycji mieszkaniowych m.in. na działce zakupio-
nej od powiatu starachowickiego, zabudowanej 
starym szpitalem przy ul. Radomskiej. Planowa-
ne jest wyburzenie budynku, aby w jego miejsce 
mogły powstać nowe budynki wielorodzinne, 
które będą służyć lokalnej społeczności – infor-
muje Prezydent Miasta Marek Materek. 

Przystanek przy remontowanym „pała-
cyku”

Również przy stuletnim „Pałacyku” prace 
idą pełną parą. Na placu przy ul. Konstytu-
cji 3 Maja widać już zarysy nowego skrzydła 
i łącznika, które powstają przy dotychczaso-
wym budynku. Po zakończeniu wszystkich 
prac, niszczejący od lat obiekt ma szansę 
odzyskać dawny blask i  ponownie stać się 
tętniącym życiem miejscem spotkań. Zosta-
nie w nim stworzona przestrzeń dla współ-
działania, integracji, wymiany doświadczeń 
i  wzajemnego uczenia się od siebie przed-
siębiorców, organizacji pozarządowych, li-
derów społecznych i młodzieży.
Miasto Starachowice, Powiat Starachowicki 
oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna „Stara-
chowice” S.A. podpisały porozumienia, które 
pozwolą na złożenie dwóch dużych wnio-
sków do piątej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych. Będzie ona poświęcona 
rozwojowi stref przemysłowych. Mogą z niej 

skorzystać gminy, które posiadają minimum 
80 hektarów oznaczonych w  miejscowym 
planie zagospodarowania jako teren pro-
dukcji.
– Spełniamy warunki, które umożliwiają nam 
ubieganie się o te fundusze. Chcemy je prze-
znaczyć na poprawę infrastruktury drogowej 
– przebudowę dróg, ale także infrastruktury 
towarzyszącej. Planujemy modernizację kilku 
ulic m.in. Głównej, Bugaj, Narzędziowej, Cze-
sława Klanera, Eugeniusza Kwiatkowskiego 
i  innych, jak również przebicie się od ronda 
przy ul. Batalionów Chłopskich i Radomskiej, 
do terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Podobny łącznik powstałby także od strony ul. 
Konstytucji 3 Maja. Dodatkowo planujemy wy-
budowanie parkingu przy wjeździe na teren 
SSE, naprzeciwko przychodni medycznej. To 
inwestycje, które pozwolą na rozwój miasta 
i poprawę jakości życia mieszkańców – infor-
muje prezydent Marek Materek.

Z widokiem na wiadukt

Drugi projekt, realizowany przez Powiat 
Starachowicki, dotyczy budowy wiaduktu 
w  Dolnych Starachowicach. – Zakłada on 
budowę wiaduktu wraz z  budową zbior-
ników retencyjnych, tak by zakończyć pro-
blem z nadmiarem wód opadowych w Sta-
rachowicach Dolnych – dodaje Prezydent 
Starachowic. 
Trzymamy kciuki za pomyślność tego pro-
jektu, jak również innych, których w  tym 
artykule nie zdołaliśmy wymienić. Bo inwe-
stycji, jakie w Starachowicach są już realizo-
wane lub są bliskie realizacji, jest znacznie 
więcej. Na szczęście od takiego przybytku 
głowa nie boli. Nogi już nieco bardziej, ale 
mam nadzieję, że również dla Państwa była 
całkiem przyjemna wycieczka.

Parking na Starachowicach Dolnych Remont boiska Szkoła Podstawowa nr 13 Ulica Smugowa
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Zające z pól przeniosły się do lasów. Kuropa-
twy, przepiórki są teraz rzadkie, tak jak niegdyś 
bobry czy wilki. Oczywiście, wpływ na to ma 
zmiana gospodarowania na terenach dawniej 
rolniczych. Brak już miedz, zarośli i  polnych 
drzew, śródpolnych remiz, zalesia się nieużyt-
ki, które były ich naturalną ostoją.

Tak dzieje się również w miastach.

Tu co prawda nie było miedz, ale wycina się 
drzewa, likwiduje żywopłoty, gdzie chroniły 
się choćby wróble, których już coraz mniej. To 
„betonoza” – zjawisko ogólnopolskie. Do na-
szych miast zaglądają zwierzęta, których nie 
powinno tu być, lisy, dziki, sarny. I nie najlepiej 
to o nas świadczy, bo przychodzą one po to, 
czego my nie zjemy, a co – zwłaszcza po świę-
tach – wyrzucamy. Nawet nie do pojemników 
na śmieci, ale obok nich. Warto pamiętać także 
o  jaskółkach oknówkach, bo można sprawić 
tak, aby nie brudziły nam okien. Nie zapomi-
najmy też o jeżach, których u nas nie brakuje. 
Przydałyby się znaki w miejscach, gdzie najczę-
ściej przechodzą przez jezdnie, zachęcające 
kierowców do zdjęcia nogi z gazu.

Trudno nie spytać, jaki wpływ na naszą 
przyrodę ma ocieplenie klimatu, nieza-
leżnie od jego przyczyn.

Przybywają do nas zwierzęta z  cieplejszych 
stron. Tak było choćby z modliszką. Co cieka-
we, jej rozpowszechnianie stwierdzono po-
czątkowo wzdłuż linii kolejowej Sandomierz 
– Skarżysko-Kamienna. Zapewne więc przy-
jechały do nas pociągiem. Przez nasz region 
od czasu do czasu wędrują rysie. W okolicach 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego pojawił 
się szakal złocisty. Może zawita na dłużej też 
do naszych lasów. Ze wschodu przywędrował 
jenot, od zachodu zmierzają w te strony znane 
choćby z  amerykańskich kreskówek szopy 
pracze. Słowem – idzie nowe.

IDZIE NOWE RÓWNIEŻ 
W PRZYRODZIE 

Już około 50 lat obserwujesz przyrodę na-
szego miasta i okolic. To dobra perspek-
tywa czasowa, aby ocenić, co się w  niej 
zmieniło. Zarówno na lepsze, jak i  na 
gorsze.

Z  pespektywy tego czasu cieszą przede 
wszystkim zmiany, jakie zaszły w  ludzkiej 
świadomości. Coraz mniej osób wierzy, że 
wilki myślą tylko o  tym, aby nas pożreć, 
sowy zwiastują śmierć, a wszystkie węże to 
jadowite żmije, które tylko czyhają, aby nas 
ukąsić. Wzrasta nasza świadomość i  znajo-
mość przyrody. Ważną i zazwyczaj pozytyw-
ną rolę odgrywają w tej sprawie media, choć 
niestety są i takie, które w pogoni za sensacją 
wręcz ten syndrom utrwalają.

Żyjemy w mieście otoczonym lasami. Jak 
one się zmieniły w ciągu minionego pół-
wiecza?

Bardzo cieszy odchodzenie przy nasadzeniach 
od stosowanej na potrzeby gospodarki mo-
nokultury sosnowej. Zróżnicowane gatunki 
drzew, w tym liściaste, sprzyjają leśnym zwie-
rzętom, zwłaszcza ptakom. Z myślą o nich le-
śnicy starają się chronić przed wycinką stare 
„dziuplaste” okazy. Dla rzadkich gatunków 
ptaków, takich jak np. bocian czarny czy duże 

drapieżniki, można wokół gniazd ustanawiać 
specjalne strefy ochronne, gdzie nie powinno 
się prowadzić żadnych prac pielęgnacyjnych 
w okresie lęgowym. Choć osobiście nie jestem 
zwolennikiem tworzenia takich stref.

Do tych lasów, na pola i  łąki wracają 
zwierzęta, które jeszcze stosunkowo nie-
dawno były unikatowe.

Tak, to prawda. Doskonałym przykładem 
może być bóbr, który jeszcze w latach osiem-
dziesiątych był nie lada rzadkością. Teraz 
występuje powszechnie. Program jego re-
introdukcji (przywrócenia) okazał się chyba 
nadspodziewanie wielkim sukcesem, bo nie 
pomyślano o tym, jak skutecznie kontrolować 
populację uciążliwych niekiedy zwierząt.
Znakomicie poradziły sobie rzadkie niegdyś 
wilki. Wystarczyło tylko wprowadzić ich gatun-
kową ochronę. Dziś obecne są już na terenie 
całego kraju, w tym – co bardzo cieszy – w oko-
licach Starachowic.

Czy powinniśmy się ich bać?

Nie są naszymi wrogami. Medialne sensa-
cyjne wieści o  tym, co robią i  jak zachowują 
się wilki, są najczęściej mocno przesadzone. 
Często chodzimy po tych samych ścieżkach. 
My w dzień, one nocą. Wystarczy, że nie bę-
dziemy sobie wchodzić w drogę. Dzikie zwie-
rzę zawsze będzie unikać człowieka. Jeżeli jest 
inaczej, to może oznaczać, że jest chore, np. na 
wściekliznę, a wtedy absolutnie nie wolno się 
do niego zbliżać.

Jeśli mówimy o tej chorobie, to podawa-
nie szczepionki przeciw niej lisom sprawi-
ło, że została ograniczona, ale czterokrot-
nie wzrosła populacja tych drapieżników, 
co odbiło się na innych gatunkach.

Tak, chodzi o  zwierzęta, którymi się żywiły. 

O zmianach w przyrodzie naszego regionu i miasta ze znanym starachowickim przyrodni-
kiem, Jackiem Majorem rozmawia Robert Pióro 
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C ieszę się, że w  dzisiejszym 
wydarzeniu uczestniczy-
ły córki, wnukowie oraz 
prawnukowie Tadeusza 
Bilicza, z  którymi mogłem 

wspólnie odsłonić pamiątkowe tabli-
ce.

Patron tego miejsca to niezapomniany 
ogrodnik Starachowic, osoba niezwykle 
zasłużona dla naszego miasta – podkreślił  
Prezydent Miasta Marek Materek. - Moder-
nizując skwer przed Parkiem Kultury do-
łożyliśmy wszelkich starań, by jak najlepiej 
wykorzystać dziedzictwo, jakie pozostawił 
po sobie Tadeusz Bilicz. Cieszę się, że efekt 
końcowy prac został ciepło przyjęty zarów-
no przez mieszkańców Starachowic, jak 
i  rodzinę patrona. Miłe słowa, jakie do nas 
docierają, są największą nagrodą.
Skwer przed budynkiem Parku Kultury 
stylem  nawiązuje  do architektury terenów 
zielonych, którą w  połowie poprzedniego  
wieku wprowadził do Starachowic Tadeusz 
Bilicz, nazywany niezwykłym ogrodnikiem 

Starachowic.
Tadeusz Bilicz był pomysłodawcą oraz 
twórcą zagospodarowania terenu nie tylko 
przy Zakładowym Domu Kultury, obecnie 
Parku Kultury, a  także między innymi przy 
budynku dyrekcji Fabryki Samochodów Cię-
żarowych  (obecnie budynku MAN). Przy ich 
tworzeniu miał inspirować się dywanami 
kwiatowymi, które zobaczył w Ciechocinku. 
Jego plan i  wykonanie zagospodarowania 
terenu pod domem kultury w  Starachowi-
cach, udokumentowane na wielu zdjęciach, 
robi wrażenie do dziś. Teren przed domem 
kultury  zmienił w piękne, kolorowe ukwie-
cone tarasy, ze starannie poprzycinanymi 
pasami roślinności,  fontanną, stylowymi 
ławkami i stopniami niczym w parku wersal-
skim. To inspiruje kolejne pokolenia archi-
tektów krajobrazu.
Nowe zagospodarowanie zielonego krajo-
brazu  opierało się na zachowaniu możliwie 
dużej ilości zieleni już istniejącej, która zo-
stała uzupełniona o dodatkowe nasadzenia 
zarówno drzew liściastych jak i  iglastych. 
Zanim rozpoczęły się prace przy inwestycji,  

dendrolog obejrzał każde drzewo. W ogro-
dach są  gazony z  ozdobnymi roślinami, 
kwiaty i  mieszanki traw.  Wśród nowych 
drzew i  krzewów mamy lipy drobnolistne, 
klon jawor, świerki kłujące, jarząb mączne-
go oraz tawuły japońskie, długo kwitnące 
hortensje, zimozielone irgi i  trzmieliny.

Andrzej Gorzkowski, wnuk Tade-
usza Bilicza: - Bardzo cieszę się, że 
moja rodzina doczekała momentu, 

kiedy praca i  wkład dziadka, Tadeusza Bi-
licza w  urodę Starachowic, została doce-
niona.  To było ważne zwłaszcza dla jego 
córek: mojej mamy Bożeny Gorzkowskiej 
i  cioci Hanny Romańskiej. Cała ich mło-
dość to towarzyszenie dziadkowi i  pomoc 
na różne sposoby. Mama była na uro-
czystości, chociaż od kilku lat nie jest już 
w stanie wychodzić z domu. Ciocia przyje-
chała aż z Tarnowa i widać było, jak bardzo 
była dumna i  szczęśliwa. Moi kuzyni, sio-
stra i  ja, czyli kolejne pokolenie, jesteśmy 
wychowani w  wielkim szacunku dla pracy 
dziadka. W  rodzinie przewijały się zawsze 
różne anegdoty o  jego pomysłach, prekur-
sorskich rozwiązaniach, wysiłkach, żeby 
każde przedsięwzięcie, za jakie się chwytał, 
kończyło się sukcesem.  Myślę, że dziadek 
w pełni zasłużył na nazwanie jego imieniem 
tego pięknego skweru. Wciąż docierają do 
nas bardzo miłe słowa od ludzi, którzy jesz-
cze pamiętają Tadeusza Bilicza.  Przycho-
dzili w  niedzielę spędzić tu czas, umawiali 
się na randki „pod fontanną”. Cieszymy się 
z  czynnej, odnowionej fontanny, zagospo-
darowanej zieleni i  czekamy, aż znajdzie 
się następca niezapomnianego ogrodni-
ka Starachowic, który odtworzy kwiatowe 
dywany. 

TADEUSZ BILICZ
PATRONEM SKWERU PRZY 
PARKU KULTURY

Zieleniec od 31 sierpnia 2022 roku ofi cjalnie nosi nazwę Skweru im. Tadeusza 
Bilicza. Stosowną uchwałę podjęła Rada Miejska w Starachowicach. Po zakoń-
czeniu obrad, na skwerze odbyła się krótka uroczystość, w której udział wzięła 
rodzina patrona. Relacja Tomasza Porębskiego 
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Amazonki, o czym dowiaduje-
my się z mitologii, to w sta-
rożytności waleczne ko-
biety, które obcinały sobie 
pierś, aby łatwiej i skutecz-

niej naciągnąć cięciwę łuku podczas 
walki z wrogiem państwa. 

Współczesne Amazonki to także silne i  od-
ważne kobiety, które walczą z  jednym z naj-
większych wrogów ludzkości, jakim jest rak. 
Ich symbolem jest łuk Amazonek, którego 
strzała zakończona jest sercem, ponieważ 
swą pracą niosą serce i wsparcie innym ko-
bietom. 

Lucyna – życzliwość i szlachetność

Panią Lucynę Młynek zna każdy, kto miał kon-
takt ze starachowickimi Amazonkami. Od lat 
zaangażowana w  działalność klubu, dosko-
nała organizatorka, inicjatorka akcji promu-

jących profi laktykę raka piersi. 
– W  przyszłym roku obchodzimy 25-lecie 
działalności, jesteśmy jednym z  najstar-
szych stowarzyszeń w  Starachowicach. To 
my jako pierwsze organizowałyśmy w Stara-
chowicach marsz dla życia i nadziei – mówi 
szefowa starachowickich Amazonek – My 
pierwsze wyszłyśmy z  akcjami profi laktycz-
nymi, organizowałyśmy białe niedziele, bada-
nia piersi w  mammobusach. Teraz jest ina-
czej niż przed laty, mamy w Starachowicach 
mammografi ę, mamy oddział onkologiczny, 
w  czym także jako starachowickie Amazon-
ki mamy swój udział, bo zabiegałyśmy o  to 
od lat. Jeździmy na spartakiady, strzelamy 
z  łuku. Jesteśmy bardzo aktywne. Mamy 
mnóstwo medali. 
– Akcja zbiórki funduszy na zakup onkoczep-
ka, w  to także Amazonki się angażowały – 
dodaje zastępczyni – Sprawiło nam to dużo 
satysfakcji, zebrałyśmy sporo funduszy na 
zakup urządzenia zapobiegającego wypada-

niu włosów po chemioterapii. Podczas zbiór-
ki brałyśmy udział w  pokazie mody. Było to 
dla nas niesamowite wydarzenie. Jedna z na-
szych koleżanek po zejściu ze sceny mówiła, 
że spełniła marzenie życia.
Marzeniem Pani Lucyny jest zmiana siedziby 
klubu, który obecnie zlokalizowany jest na 
piętrze, przez co niektóre kobiety ze wzglę-
du na stan zdrowia mają utrudniony dostęp. 
A ona chce pomagać wszystkim. 
– Ta lokalizacja nas ogranicza. Działamy jako 
grupa wsparcia, mamy spotkania z  psycholo-
giem, niestety nie wszystkie nasze koleżanki 
mogą z nich skorzystać. Średnia wieku u nas to 
jest przeszło 60 lat. Wspólne spotkania, sesje 
z  psychologiem są dla nas niezwykle ważne. 
Wspieramy się także wzajemnie. Nikt nas nie 
zrozumie tak dobrze, jak druga schorowana 
kobieta. Dlatego tak konieczne i  tak oczywi-
ste jest, aby takie kluby działały. Jest teraz 16 
albo 18 klubów w województwie, my byłyśmy 
jednym z pierwszych w świętokrzyskiem.

CHOROBA OTWORZYŁA 
MI OCZY NA ŚWIAT

Amazonki to kobiety, które połączyła choroba. Diagnoza ta sama, ale różne hi-
storie i różne emocje. Kiedy minął czas lęku i bólu, przyszedł czas na refl eksję. 
Zweryfi kowały i przewartościowały, co w życiu ważne. O zmianach i życiowych 
remanentach, jakie wymusza na nas choroba, ze starachowickimi Amazonkami: 
Lucyną Młynek i Barbarą Łoginow rozmawia Iwona Tamiołło
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Barbara – energia i seksapil

Panią Barbarę Łoginow, wiceprezes staracho-
wickich Amazonek, widzowie mogli podziwiać 
na przykład w  wystawianym niedawno na 
scenie Parku Kultury muzycznym varietes. 
– Wcześniej może wstydziłam się pewnych 
rzeczy. Dziś jestem bardziej otwarta. „Sta-
rachowickie Varietes”, brałam udział w  tym 
spektaklu. Miałyśmy z koleżanką epizodyczne 
role, ale było bardzo fajnie. To też forma wy-
pełnienia czasu, kiedy działasz, nie masz czasu 
na myślenie. Wcześniej byłam w kółku teatral-
nym. Chętnie uczestniczymy we wszystkich 
wydarzeniach kulturalnych organizowanych 
w  mieście. I  kiedy tylko zaczynają grać – my 
tańczymy. Staramy się.

Czas diagnozy – Lucyna

Zmiany są częścią życia. Czasem inicjujemy je 
sami, pragnąc nowego, i wtedy płyniemy z ich 
nurtem. A  czasem dopadają nas w  najmniej 
niespodziewanym momencie życia. 
– Miałam 48 lat, kiedy dowiedziałam się, że 
mam raka piersi – wspomina Lucyna Młynek, 
29 lat po mastektomii, prezes Starachowic-
kiego Klubu Amazonek. – Diagnoza wywróciła 
moje dotychczasowe życie. Byłam pewna, że 
już nic złego mnie nie spotka, dzieci poże-
nione, materialnie nam się nieźle powodziło, 
miałam dobrą pracę w MPK. Z drugiej strony 
powinnam się tego spodziewać, moja babcia 
umarła na raka piersi, siostra mojej mamy, 
moja siostra też jest po amputacji. Ale i tak nie 
mogłam się z tym pogodzić. Pamiętam, że po-
szłam do księdza i kłóciłam się o to – dlacze-
go właśnie ja? Pierwszą noc nie spałam, tylko 
robiłam rachunek sumienia. Rozmyślałam, co 
ja mogę jeszcze naprawić w życiu. Po opera-
cji popadłam w depresję, nie chciałam nikogo 
widzieć, z nikim rozmawiać. Nie chciało mi się 
ubrać, nie chciało umalować, leżałam i patrzy-
łam w sufi t. I nie chciałam odbierać telefonów 
od rodziny. Wpadłam w depresję, a w tamtych 
czasach nie było psychologów. 

Niedowierzanie – Barbara 

– U  mnie to był przypadek – mówi Barbara 
Łoginow, 16 lat po operacji raka piersi, wice-
prezes Starachowickiego Klubu Amazonek – 
Podczas kąpieli pod prysznicem zauważyłam 
guza, natychmiast zrobiłam mammografi ę. 
Zadzwoniła do mnie pani doktor, i  pyta jak 
pani tego guza znalazła? Mówię, że zwyczaj-
nie i  dotykam, a  guza nie ma. Ja ucieszona 

– guza nie ma. Pani doktor mówi – guz jest, 
ale przy samych żebrach, nie był do wyczu-
cia. Więc to były jakieś łaski nadprzyrodzone. 
Na początku nie zdawałam sobie sprawy, że 
jestem tak poważnie chora, nawet jak przy-
szedł wynik histopatologiczny, że to jest taki 
paskudny i złośliwy rak. Zawsze byłam osobą 
bardzo aktywną. Zawodowo pracowałam w 
hotelu w Niemczech i byłam przekonana, że 
po operacji wytną mi „to” i  wrócę do aktyw-
ności zawodowej. Podczas zdjęcia szwów pani 
mówi, teraz zdejmę pani co drugi, a  resztę 
zdejmiemy, jak pani przyjedzie za 10 dni. A ja 
na to, że tu nie przyjadę, nie mam czasu. Spa-
kowałam się i pojechałam do Niemiec. W Zgo-
rzelcu kupiłam sobie nożyczki, ćwiartkę spiry-
tusu i  pęsetą wyjęłam sobie te drugie szwy. 
Autentycznie nie zdawałam sprawy z tego, że 
jestem tak poważnie chora. Ale nadszedł ten 
moment. 

Życiowy remanent

Pytanie, dlaczego ja? Złość. Żal. Depresja. 
Potem walka, rytm dnia określany kolejnymi 
zabiegami radioterapii, chemioterapii. Rachu-
nek sumienia i życiowy remanent. 
– Przewartościowałam swoje życie – mówi 
pani Lucyna – Pomyślałam, że muszę dać 
dzieciom jeszcze więcej miłości, a  ludziom 
wynagrodzić, jeżeli komuś coś złego zrobi-
łam. Otworzyłam się na potrzeby innych. Po 
5 latach od operacji trafi łam do Klubu Ama-
zonek, mąż mnie przyprowadził. Kiedy wstą-
piłam do klubu, poznałam inne kobiety, nie-
które z nich były po kilkanaście lat po operacji 
i to mi dało nadzieję, zielone światło na życie 
i myśl, że będę zdrowa, co mi tam rak. Dziś, 
będąc tyle lat po operacji, sama jestem taką 
nadzieją dla innych. 
– Jak zmieniła mnie choroba? Nauczyłam 
się inaczej postrzegać świat. Zobaczyłam, 
ile istnieje odcieni zieleni. Wydaje mi się, że 
choroba dodała mi entuzjazmu – mówi pani 
Barbara. –  Bardzo dużo dała mi też działal-
ność w klubie i wsparcie dziewczyn. A teraz 
ogromnie dużo satysfakcji daje mi wspólna 
praca z Lucynką. Najważniejsze było chyba 
to, że inaczej spojrzałam na świat. Tak jakby 
mi ktoś zdjął klapki z oczu. Doceniam i sza-
nuję zdrowie, bo człowiek zdrowy nie sza-
nuje zdrowia. Każdy, kto zachoruje na raka, 
zadaje sobie pytanie – dlaczego ja? Na to 
pytanie nie ma odpowiedzi. Zamiast pytać, 
należy wyciągnąć wnioski. Zmienić coś 
w swoim życiu. Los daje nam szansę, trzeba 
ją wykorzystać. 

Bo my jesteśmy silne baby 

Uśmiechnięte, aktywne i pomocne dla innych, 
choć same zmagają się z dopadającą depresją.  
– Nie ma roku, żeby któraś z naszych koleżanek 
nie odeszła. Proszę pomyśleć, jakie my musimy 
być mocne i silne baby – mówi pani Barbara. 
– Dużo dają nam spotkania z naszą cudowną 
psycholog, panią Jagą Soboń, bo statutowym 
zadaniem Klubu jest rehabilitacja zarówno fi -
zyczna, jak i psychiczna. 
– Ważne dla nas są wspólne wyjazdy, byłyśmy 
w górach, nad morzem, teraz jedziemy do Za-
mościa – dodaje pani Lucyna – Wiele z  tych 
kobiet mówi, że gdyby nie klub, same nie wy-
brałyby się na taką wycieczkę. Ze względu na 
wiek, kondycję fi zyczną, której brakuje. I  też 
bardzo cenimy sobie wzajemne towarzystwo. 
Starachowickie Amazonki prowadzą szeroką 
działalność edukacyjną na temat profi laktyki 
raka piersi, przypominają i namawiają kobiety 
do regularnych badań.
– Niezwykle ważne w  naszej działalności są 
akcje profi laktyczne, także te w szkołach i spo-
tkania z uczniami. Kiedyś zaprosiła nas szkoła 
w Rzepinie – opowiadają – Po jednym z takich 
spotkań podszedł do nas chłopczyk, to jest 
prawda, co panie mówiły? Panie były takie 
chore i panie żyją. To moja mama też będzie 
żyła? Bo moja mama też bierze chemię. I to jest 
takie cudowne, że mogłyśmy dać temu dziecku 
nadzieję. Bo choroba wzmacnia, otwiera oczy 
i uszlachetnia człowieka. 

  
Starachowicki Klub Amazo-
nek  działa od blisko 25 lat, obecnie 
zrzesza około 40 kobiet w  wieku od 

45 do 84 lat. Działalność Klubu opiera się na 
działalności edukacyjnej i profi laktycznej w za-
kresie nowotworu piersi, zapewnieniu jego 
członkiniom wsparcia psychologicznego oraz 
rehabilitacji. Adres siedziby: ul. Radomska 72, 
27–200 Starachowice, kontakt: Lucyna Młynek, 
tel. kom. 503 962 122; tel. 41 274 46 17.
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Czy możesz prosto wyjaśnić, czym 
jest prosty język?

Prosty język to taka organizacja tekstu, 
która pomaga w jego zrozumieniu prze-
ciętnemu odbiorcy. Dotyczy to głów-
nie tekstów użytkowych, tworzonych 
przez instytucje, urzędy czy banki. Po-
jawiła się wręcz moda na upraszczanie 

tekstów, fi rmy prześcigają się przecież 
w kreowaniu odpowiedniego customer 
experience czyli doświadczeń swoich 
klientów. Bardzo cieszę się z  tego 
trendu, bo wszyscy z niego korzystamy 
– i pan, i pani, i całe społeczeństwo.

Co więc w  tym przypadku oznacza 
„prosty”?

Przede wszystkim chciałabym podkre-
ślić, że „prosty” to zdecydowanie nie to 
samo co „prostacki”, a  można się spo-
tkać z takimi obawami czy oskarżeniami. 
Wręcz przeciwnie, jest to język trudny dla 
nadawcy, który musi przekazać najważ-
niejsze informacje w  sposób zrozumiały 
dla profesora z  Oksfordu i  sprzedaw-
czyni z  warzywniaka, dodatkowo dbając 
o  poprawność oraz kulturę językową. 
Doktor Tomasz Piekot z Pracowni Prostej 
Polszczyzny, mój osobisty mentor i  ini-
cjator trendu upraszczania komunikacji 
w  Polsce, mówi, że jest to język kunsz-
towny. 

Jakie korzyści wynikają z prostego 
języka dla takiego profesora czy 
sprzedawczyni, dla każdej i  każde-
go z nas?

To remedium na nasze zabieganie i zagu-
bienie w szumie informacyjnym. Chcemy 
dostać ważne dla nas wiadomości w przy-
stępny sposób, szczególnie gdy dotyczą 
zdrowia, życia w  społeczeństwie czy fi -
nansów. Dlatego korzystamy przy każdym 
spotkaniu z uproszczonym komunikatem 
od ubezpieczyciela, ZUS-u, banku czy 
urzędu skarbowego, gdy oszczędzamy 
czas, bo dostajemy informację i od razu 
wiemy, co mamy z nią zrobić.

PRZETŁUMACZYĆ 
Z POLSKIEGO NA NASZE

O tym jak mówić prosto i zrozumiale, rozmawiają Magdalena Pawłow-
ska z Karoliną Żurowską, ekspertką od prostego języka

D
E

S
E

R

Z
M

IA
N

Y

Ujawniaj siebie 
w tekście i zwracaj 
się do odbiorcy

Kilka zasad prostego języka – na dobry początek:

Twórz krótkie zdania 
– maksymalnie do 
dwudziestu wyrazów

Używaj krótkich 
i powszechnie zna-
nych wyrazów
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A  z  drugiej strony? Czemu instytu-
cje i  fi rmy tak interesują się pro-
stym językiem?

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi 
o  pieniądze! Przytoczę historię z  po-
czątków dbałości o prosty język, bo ona 
dobrze obrazuje namacalne korzyści.
W 1991 roku amerykański departament 
do spraw weteranów przygotował pismo, 
w  którym wzywał odbiorców do dostar-
czenia do urzędu odpowiednich doku-
mentów. Na około 750 wysłanych listów 
departament dostał ok. 1200 odpowiedzi 
z  reklamacjami i  zapytaniami, bo oby-
watele nie zrozumieli, czego się od nich 
oczekuje. Urzędnicy przeanalizowali więc 
pismo, uprościli język, dodali śródtytuły, 
postawili na formy osobowe. W  efekcie 
po ponownej wysyłce dostali sześć razy 
mniej pytań czy reklamacji. 
Zatem inwestycja w prosty język zwraca 
się w  procesie reklamacyjnym, kiedy to 
fi rmy czy urzędy oszczędzają czas oraz 
zasoby – głównie w działach obsługi klien-
ta.

Oznacza to, że moda na prosty język 
przyszła do nas z Zachodu?

Rzeczywiście, trend zwany plain language 
mógł się tam lepiej rozwijać. Mamy przy-
kłady przedwojenne i  z  czasów II wojny 
światowej. Sławne jest chociażby me-
morandum Winstona Churchilla, który 
wzywał brytyjskich urzędników do pisania 
krótszych i prostszych raportów, bo czas 
i energię potrzebną na czytanie skompli-
kowanych dokumentów wszyscy mogliby 
zainwestować w ważniejsze sprawy.
Natomiast w  Polsce mamy trochę inny 
kontekst historyczny. Trudny język urzę-
dowy to spuścizna jeszcze z  czasów za-
borów. A w PRL-u władza też niekoniecz-
nie chciała, żeby obywatel dokładnie 
rozumiał wszystko, co się do niego mówi. 

Budowanie relacji opartej na dystansie 
miało swój cel.

Co się zmieniło od tego czasu?

Od 2018 roku już ponad czterdzieści 
urzędów i  instytucji podpisało się pod 
deklaracją prostego języka. Ich przedsta-
wiciele zobowiązują się w ten sposób do 
doskonalenia kompetencji swoich pra-
cowników w  obszarze prostego języka, 
tworzenia odpowiednich standardów czy 
uwrażliwienia na potrzeby innych. Wśród 
sygnatariuszy tej deklaracji znajdziemy 
między innymi Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Polską Agencję Prasową, Naro-
dowy Fundusz Zdrowia oraz liczne mini-
sterstwa i jednostki samorządowe.
Poza tym, urzędowy obowiązek prostego 
pisania wynika niejako z konstytucyjnego 
prawa każdego obywatela do informacji. 
Bardzo ważnego prawa, bo jak podkre-
śla profesor Adam Bodnar, były Rzecznik 
Praw Obywatelskich, bez zrozumienia, co 
do nas mówi państwo (i  przede wszyst-
kim jego reprezentanci, z którymi mamy 
bezpośrednio do czynienia, czyli na przy-
kład urzędnicy), nie można zbudować 
społeczeństwa obywatelskiego.

Jak uczestnicy Twoich szkoleń re-
agują na zasady prostego języka? 
Czy są jakieś nawyki, z których wy-
jątkowo trudno im zrezygnować?

Na szczęście z  mojego doświadczenia 
wynika, że pracownicy urzędów mają 
otwarte głowy, chcą się uczyć. Potrzeba 
im jednak dużo praktyki, muszą uprościć 
niejeden tekst, by zmienić nawyki wy-
pracowane przez 20 lat pisania tekstów 
w  określony sposób. Kiedy omawiamy 
zasady prostego języka, wszystko wydaje 
się łatwe, ale gdy proszę o  uproszcze-
nie przykładowego tekstu, początkowo 
uczestnicy szkolenia w  ogóle nie widzą 

w nim błędów.
W języku urzędowym też skostniało wiele 
zwrotów, nad którymi mało kto się zasta-
nawia. Weźmy na przykład takie „uprzej-
mie informujemy”. Nie dość, że informu-
jemy o  informowaniu, co jest zupełnie 
zbędne, to jeszcze jako nadawcy usta-
wiamy się z góry w pewnym kontekście, 
w  którym odbiorca ma nas postrzegać. 
Pozwólmy obywatelom czy klientom sa-
modzielnie ocenić, czy rzeczywiście jeste-
śmy uprzejmi.

Gdybyś miała wskazać najważniej-
sze reguły prostego języka, to jak 
by one brzmiały?

Nie jest to takie łatwe, bo istnieje ponad 
200 zasad prostego języka. Ale mogę 
wskazać trzy główne fi lary. Po pierwsze, 
bezpośredniość relacji nadawca-odbior-
ca. To my mówimy w tekście do konkret-
nej osoby, można nawet sobie wyobra-
zić po drugiej stronie wujka, który nie 
do końca jest w temacie. Po drugie, cały 
zestaw zasad gramatyczno-stylistycz-
nych, w  tym unikanie strony biernej czy 
używanie dynamicznych czasowników 
zamiast rzeczowników. Po trzecie, wizu-
alna organizacja tekstu, czyli zadbanie 
o światło, śródtytuły, wypunktowanie.
W idealnym świecie w takiej komunikacji 
użytkowej nadawca zawsze pamięta, że 
mówi do drugiego człowieka, a  nie wy-
puszcza systemowy tekst gdzieś w eter.

Karolina Żurowska – staracho-
wiczanka, ekspertka od prostego 
języka w  ING Banku Śląskim. Nie-

doszła aktorka, która teraz występuje na 
scenach konferencyjnych, szkoląc z pro-
stego języka. Współpracowała z m.in. Pra-
cownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz z PLAY, NFZ. Organi-
zatorka konferencji ,,Prosty język – ma się 
rozumieć” w ING.

Podziel swój tekst 
na akapity i nadaj 
im śródtytuły

Stosuj czasowniki 
w formie osobowej

Pilnuj głównych myśli 
i zacznij od najważ-
niejszej informacji
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Uruchomienie oddziału 
chirurgii głowy i  szyi, 
wprowadzenie zabie-
gów stomatologicznych 
w  znieczuleniu dla pa-

cjentów niepełnosprawnych, porody 
bez bólu to tylko niektóre ze zmian 
wprowadzanych przez nową szefową 
starachowickiego szpitala.

Po ilu latach wróciła Pani do woje-
wództwa świętokrzyskiego? 

W roku 1997 wyjechałam do Lublina, gdzie 
ukończyłam wydział prawa na Uniwersyte-
cie Marii Curie-Skłodowskiej. Po zakończe-
niu studiów wyjechałam na prawie 2 lata 
do Londynu. Po powrocie osiadłam w War-
szawie i  trwało to do czerwca tego roku. 
Wróciłam po 25 latach. 

Otwartość na zmiany, elastyczność 
to wymóg współczesnych czasów. 

Do marca bieżącego roku nie planowałam, 
że opuszczę Warszawę. W styczniu, kiedy 
podjęłam decyzję o  odejściu z  Instytutu 
Onkologii, otworzyłam się na nowe. Chcia-
łam mieć pracę, do której będę przychodzić 
z  uśmiechem, gdzie będę mogła zacho-
wać work-life balance,  i  to tutaj w  Stara-
chowicach na szczęście mi się udaje. I nie 
przeszkadza mi odległość. Jadąc 56 km 
samochodem z Kielc do Starachowic, robię 
mnóstwo rzeczy. Słucham YouTube, dosz-
kalam się w angielskim. Ten czas spędzony 
w  drodze również wykorzystuję na pod-
trzymywanie kontaktów zawodowych i roz-
mowy telefoniczne z przyjaciółmi. 

Czy szpital w  Starachowicach czeka 
rewolucja? 

Nie. Szpital w Starachowicach jest to dobra 

jednostka, wyróżniająca się na tle innych. 
Od dyrektorów innych szpitali słyszę, że 
jest to druga uznana jednostka w  woje-
wództwie. Nie jestem zwolennikiem rewo-
lucji. Jestem zwolennikiem ewolucji reali-
zowanej powoli, w  sposób adekwatny do 
okoliczności. Zmian, które nie są zależne 
ode mnie i od pracowników szpitala. Zmian 
również uzależnionych od warunków ryn-
kowych i kiedyś powiedziałabym warunków 
ekonomiczno-społecznych, dziś powiem 
politycznych. 

Jakich zmian mogą spodziewać się 
pacjenci?

Startujemy w  konkursie na stomatologię 
w  znieczuleniu dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, dla osób z  grupami 
inwalidzkimi. Uważam, że stomatologia 

jest bardzo ważna i  zrobię wszystko, aby 
u nas zafunkcjonowała. Wszyscy doskona-
le wiemy, że od chorób przyzębia zaczyna 
się mnóstwo innych dolegliwości. Nie bę-
dziemy konkurować z żadną prywatną jed-
nostką, która już działa na terenie powiatu, 
chcemy robić nowy zakres, taki, który póki 
co jest tylko w Kielcach i Sandomierzu. Po-
mysłem mojego zastępcy doktora Jacka 
Walkowskiego jest to, żeby pacjentki na-
szego szpitala rodziły bez bólu, czyli żeby 
rodziły w  znieczuleniu. Problemem jest 
brak chęci pacjentek do rodzenia w znie-
czuleniu. Jestem zaskoczona, że pacjent-
ki bardziej niż bólu porodowego boją się 
znieczulenia. Musimy zaufać, w  naszej 
placówce pracują specjaliści. Wystarczy 
spojrzeć na wiek personelu, są to lekarze, 
lekarki, pielęgniarki, anestezjolodzy, położ-
nicy, którzy mają ogromne doświadczenie. 

OD REWOLUCJI 
WOLĘ EWOLUCJĘ

O powrotach, zmianach i potrzebie ewolucji w służbie zdrowia z dyrektor 
starachowickiego szpitala Mileną Witczak rozmawia Iwona Tamiołło
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Pacjentki jeżdżą do prywatnych klinik, płacą 
ogromne pieniądze za poród w znieczule-
niu. My jesteśmy w stanie dać to pacjent-
kom, tylko muszą się przekonać, że warto. 
Myślę, że to jest ewolucja, czyli powolne 
przekonywanie pacjentów do pewnych 
standardów. 

Ale to nie jedyne nowe usługi, które 
zamierza Pani wprowadzić w  stara-
chowickiej lecznicy? 

Tak, chcemy w najbliższym czasie, jak tylko 

uzyskamy kontrakt, od 1 października 
otworzyć oddział chirurgii twarzowo-szczę-
kowej. Docelowo w przyszłości, być może 
od stycznia, z odcinkiem laryngologicznym. 
W   PAKS-ie na dwóch piętrach planujemy 
zorganizować Zakład Opiekuńczo-Leczni-
czy. Celem jest zwiększenie dostępności 
usług dla osób starszych i  niesamodziel-
nych. ZOL zajmie I i II piętro. Do tego budyn-
ku przeniesiemy poradnie kardiologiczne. 
Będzie tam również dzienna rehabilitacja 
kardiologiczna, aby pacjent miał wszystko 
w  jednym kompleksie. Na bazie budynku 
PAKS-u zamierzamy też zrobić w izbie przy-
jęć gabinety stomatologiczne, o  których 
wspominałam. Rozwijamy także rehabili-
tację ogólną. Walczymy i  nakłaniamy NFZ 
do zweryfi kowania kontraktu na te świad-
czenia. Mamy potencjał, dobrych specjali-
stów i liczebnie jesteśmy przygotowani, aby 

dwukrotnie zwiększyć liczbę pacjentów, 
którzy będą poddawani rehabilitacji. 

Media ogólnopolskie informują 
o  zwiększanych środkach fi nanso-
wych przekazywanych na poprawę 
sytuacji w  służbie zdrowia. Tymcza-
sem ani pacjenci, ani personel nie 
odczuwają tego dopływu gotówki.

Wszyscy słyszymy, jakie problemy mają 
szpitale, w  tym nasz szpital powiatowy, 
z  personelem pielęgniarskim, który nie 
dostał kwoty proponowanej przez rządzą-
cych, czyli 7 304,66 zł. Ja chętnie dałabym 
pielęgniarkom kwotę 7 304,66 zł, gdyby 
rząd zrealizował swoje obietnice i  gdyby 
szpital te pieniądze dostał. Niestety ponad 
2 miliony zł zabrakłoby, przy takim rozlicze-
niu, na wynagrodzenia dla pielęgniarek, 
a gdzie inni pracownicy?

Szpital w  Starachowicach w  ciągu 
ostatnich lat pandemii funkcjono-
wał jako placówka jednoimienna 
lecząca osoby chore na covid, przez 
co otrzymywał dodatkowe fundu-
sze. Teraz to się zmieniło. 

Już zdążyłam się ucieszyć, kiedy zoba-
czyłam, że wynik fi nansowy za 7 mie-
sięcy szpitala jest na plusie, niewielkim, 
ale plusie. Po czym jak grom z  jasnego 
nieba spadła na mnie informacja, że 
prąd w  szpitalu zdrożeje pięciokrotnie. 
Zamiast miliona, będziemy płacili 5 milio-
nów zł.

Jakie widzi Pani szanse na poprawę 
sytuacji? 

Żeby system się zmienił, musimy zrobić 
radykalny podział między publiczną a pry-
watną opieką zdrowotną. Jeżeli personel 
pracuje w prywatnej opiece zdrowotnej, 
powinien pracować wyłącznie w prywat-
nej opiece zdrowia. Jeżeli w  publicznej, 
powinien pracować tylko w  publicznej. 
Mamy komfort, jeżeli idziemy do lekarza 
na wizytę prywatną, czyli płacimy z  wła-
snej kieszeni za wizytę, bo na NFZ nie 
możemy się doczekać terminu. Dodat-
kowo jesteśmy przekonani, że ten lekarz, 
dzięki temu, że pracuje w  publicznym 
szpitalu, w  razie potrzeby zabezpieczy 
nam pobyt w tym szpitalu. Czy na tym to 
powinno polegać? Czy najpierw musimy 

wydać własne pieniądze na prywatną 
wizytę, żebyśmy mogli dostać się do szpi-
tala fi nansowanego w  ramach NFZ, to 
znaczy z  naszych składek zdrowotnych. 
Chyba nie tak to powinno wyglądać?

Szpital w  Starachowicach, podob-
nie jak i  inne placówki medyczne 
w  kraju, boryka się z  problemem 
braku wykwalifi kowanej kadry me-
dycznej.

Tak, też na niektórych oddziałach mamy 
zbyt mało personelu. Ortopedzi, z  któ-
rych pracy jestem ogromnie zadowolona, 
mówią, że mogliby operować znacznie 
więcej, bo są takie potrzeby. Ale z  dru-
giej strony brakuje instrumentariuszek, 
brakuje pielęgniarek anestezjologicznych 
i  lekarzy anestezjologów żebyśmy mogli 
uruchomić kolejną salę operacyjną. 

Przeglądając stronę internetową 
szpitala i  Biuletynu Informacji Pu-
blicznej, zauważyłam dużo ogło-
szeń o  konkursach na stanowiska 
lekarskie oraz pielęgniarek oddzia-
łowych.

W  latach, kiedy był to szpital covidowy, 
nie było konkursów. Nowych pracowni-
ków medycznych zatrudniano na kon-
trakty. Były umowy o pracę, a  konkursy, 
w których umowy zostały zawarte przed 
covidem, były wydłużone poprzez aneksy 
(co było działaniem niezgodnym z przepi-
sami, ale wymuszonym pandemią). Dla-
tego, teraz każda kończąca się umowa 
cywilno-prawna będzie musiała zostać 
odnowiona poprzez ogłoszenie nowego 
konkursu. W  dobrze zarządzanych szpi-
talach takie konkursy to coś normalnego. 

Milena Witczak – menadżer 
z  wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie zarządzania i doradztwa 

w ochronie zdrowia. Pełniła m.in. funkcję 
zastępcy dyrektora ds. zarządzania w Na-
rodowym Instytucie Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, Państwowym Insty-
tucie Badawczym oraz zastępcy dyrekto-
ra ds. administracyjnych Szpitala Klinicz-
nego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Od 3 
miesięcy dyrektor naczelna Powiatowego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Staracho-
wicach.
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bezludną wyspę o  nazwie Beef Island, 
gdzie początkowo zamieszkali z żoną na 
jachcie, dopóki Władysław nie zbudował 
prowizorycznej chatki. Warunki życia były 
ekstremalne i Wagnerowie wiedli twardy 
żywot pionierów. Prasa nazwała Włady-
sława „polskim Robinsonem Crusoe”. 
Sytuacja się zmieniła, gdy Władek znalazł 
opuszczony slip, wcześniej używany do 
naprawy barek. Odtąd ich wysepka się 
ożywiła, bo Polak zaczął budować własną 
stocznię. Wkrótce z różnych stron Morza 
Karaibskiego zaczęły przypływać jachty 
po uszkodzeniach sztormowych. Polak 
zatrudnił do pracy tubylców z sąsiedniej 
wyspy Tortola. Później na pobliskiej ma-
leńkiej wysepce Bellamy Cay wybudował 
klub z restauracją i pokojami gościnnymi 
dla żeglarzy przybywających w  celach 
naprawy jachtów. Zbudował również so-
lidny dom dla swojej rodziny o  nazwie 
„Tamariand House”. Namówił również 
władze Brytyjskich Wysp Dziewiczych 
do wybudowania lotniska dla awionetek 
według własnego projektu – „Beef Island 
Airfi eld”. Jemu też rząd zlecił kierowanie 
budową.

Kres życia

Po dziesięciu latach Wagnerowie z przy-
czyn rodzinnych sprzedali cały do-
robek i  opuścili wyspę. Przenieśli się 
do San Juan, stolicy Puerto Rico. Tam 
Władek zbudował „Wagner Shipyard 
and Marina”, stocznię według własnego 
projektu. Ale potem znów po dziesięciu 
latach Wagnerowie zmienili miejsce za-
mieszkania i osiedlili się w USA. Wybrali 
małe miasteczko Winter Park, będące ku-
rortem graniczącym z Orlando na Flory-
dzie. Wagner zajmował się tam różnymi 
projektami związanymi z  żeglarstwem. 

Duże uznanie ze strony Stowarzyszenia 
Inżynierów Architektów Amerykańskich 
zyskał projekt zagospodarowania laguny 
na wyspie St. Martine.
Pod koniec życia Władysław Wagner 
został sparaliżowany i  miał niesprawną 
prawą rękę, co obniżyło jego aktywność. 
Wolny czas poświęcił więc na pisanie 
książki w  języku angielskim. W  „By the 
Sun and Stars” („Podług słońca i gwiazd”) 
nawiązał do swojego rejsu dookoła 
świata. 
Zmarł 15 września 1992 roku, mając 80 
lat. Jego prochy zostały przywiezione do 
Polski przez kapitana Pieńkowa. Urna 
z  prochami wybitnego żeglarza Włady-
sława Wagnera została złożona na cmen-
tarzu Witomino w Gdyni, w grobie ojca. 
Ulicę prowadzącą do Witomino nazwano 
jego imieniem.

Zbigniew Porajoski – autor 
książki „Władysław Wagner. Stara-
chowiczanin wszech mórz i  oce-

anów”, wydanej przy współpracy z  To-
warzystwem Przyjaciół Starachowic. 
Unikalne materiały na temat słynnego 
żeglarza mógł zebrać m.in. dzięki pokre-
wieństwu z  Wagnerem, który był wuj-
kiem jego żony.

PRZEZ MORZA I OCEANY
W POSZUKIWANIU 
SWOJEGO MIEJSCA 

Władysław Wagner 
chciał założyć szkołę 
rybołówstwa mor-
skiego w  Buckie. 
Musiał jednak zrezy-

gnować z tego pomysłu, gdy w Anglii 
zaczęli być aktywni przedstawiciele 
władz komunistycznych. 

Zaproponowali mu paszport Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej, ale człowiek 
morza, który ceni wolność, nie mógł się 
na to zgodzić. Wtedy zażądano spłace-
nia pobranych wcześniej kredytów, więc 
Władek zmuszony był sprzedać swoje 
łodzie, łącznie ze „Zjawą III”. Z  tego też 
powodu dalszy udział w  przedsięwzię-
ciach związanych z  rybołówstwem stał 
się dla niego niemożliwy. 

Małżeństwo z Mabel

Wagner zaczął myśleć o  opuszczeniu 
Anglii, ale w  międzyczasie w  szkockim 
Aberdeen poznał dziewczynę o  imieniu 
Mabel. Już jako małżonkowie postano-
wili wyjechać do Australii. Dołączył do 
nich Marian, brat Władysława. Wyruszyli 
w  rejs na jachcie „Rubicon”. Gdy zbliżyli 
się do Trynidadu na Karaibach, okazało 
się, że Mabel jest w ciąży. W takiej sytu-
acji długa podróż do Australii była nie-
możliwa. Osiedlili się więc na wyspie St. 
Thomas należącej do amerykańskich 
Wysp Dziewiczych.

Własna stocznia

Władysław zaczął prowadzić tam rejsy tu-
rystyczne i zajmował się handlem. Jednak 
z uwagi na konieczność comiesięcznego 
przedłużania wiz, szukał innego miej-
sca na osiedlenie. Znalazł w końcu małą 

Władysław Wagner prowadził życie pełne przygód także po zakończeniu 
historycznego rejsu dookoła świata. Pisze o tym Zbigniew PorajoskiH
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ZANIM NASTAŁO ŻELAZO 
TAJEMNICZY BARWNIK

Należeli oni do grupy 
łowców reniferów, sze-
roko rozprzestrzenio-
nej w  Europie. Żyli na 
naszych ziemiach mniej 

więcej pomiędzy 11800 a  11000 lat 
temu. 

To z  nich pochodzili górnicy, którzy po-
między dzisiejszym Wąchockiem a  Skar-
żyskiem wydobywali hematyt, czyli… rudę 

żelaza. Jednak to nie dla tego pierwiastka, 
którego właściwości wówczas jeszcze nie 
znano, trudzono się na skalę wówczas 
rzadko spotykaną. Skarbem, po który się-
gali wgłęb ziemi, była ochra, czyli zwietrze-
lina skał i iłów. Jej barwa (w odcieniach od 
żółtej po brązową) pochodziła od zawar-
tych w  niej tlenkach żelaza. Ochra była 
cennym barwinkiem wykorzystywanym 
do celów obrzędowych, ale również do 
konserwacji i  obróbki skór, stanowią-
cych podstawową odzież w tamtej epoce. 
Barwnik ten służył także do ówczesnej 
twórczości artystycznej, czyli powstawa-

nia malowideł naskalnych. Archeolodzy 
ustalili, że ochrę „eksportowano” aż na 
tereny Moraw i  Słowacji. Było to zatem 
pierwsze na naszym terenie zorganizo-
wane „przedsiębiorstwo wydobywcze”. 
Odkryto liczne doły i  szyby, które eks-
ploatowali górnicy ponad 11 tysięcy lat 
temu. Dzisiaj to obszar Rezerwatu Ar-
cheologicznego „Rydno”, gdzie grupy 
rekonstruktorów przypominają o  tym 
najstarszym dowodzie na gospodarczą 

aktywność człowieka w  dolinie rzeki Ka-
miennej. 

Skarb w paski

Mniej więcej 6 tysięcy lat temu w dzisiej-
szych Krzemionkach powstało swoiste za-
głębie górnicze związane z  wydobyciem 
krzemienia pasiastego. Górnicy należeli 
do grup kolejnych kultur archeologicz-
nych: kultury pucharów lejkowatych, na-
stępującej po niej kultury amfor kulistych 
oraz należących już do epoki brązu kultu-
ry mierzanowickiej. Nic dziwnego, eksplo-

atacja krzemienia trwała ponad 2 tysiące 
lat! Kopalnie odkryte 100 lat temu przez 
geologa Jana Samsonowicza są dzisiaj na 
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Kopalniane szyby schodziły do około 5 
metrów wgłąb ziemi. Od nich drążono 
podziemne chodniki i  galerie sięgające 
nawet do 9 metrów od szybu. Wydobyty 
na powierzchnię krzemień był obrabia-
ny i  wytwarzano z  niego cenne siekiery. 
Końcowej obróbki dokonywano w  osa-
dach położonych mniej więcej w rejonie 
dzisiejszego Ćmielowa. Była to zatem 
niesamowicie zorganizowana sieć wy-
twórczości. Produkty z  Krzemionek roz-
chodziły się na odległość nawet do 600 
km, co budzi szczery podziw.  Kiedy 3,5 
tysiąca lat temu zaprzestano wydobycia, 
tereny tej imponującej kopalni zaczął po-
rastać las, skrywając tajemnicę na kolej-
ne tysiąclecia. Dopiero w XX wieku, kiedy 
powstała wieś Krzemionki i  rozpoczęto 
wyręb lasu, przyroda odsłoniła sekret, 
czego ostatecznie dopomógł w  1922 
roku wspomniany Jan Samsonowicz. 

Czas do domu

Człowiek nauczył się już korzystać z  bo-
gactw, jakie niesie dolina rzeki Kamien-
nej. Ochra i  krzemień pasiasty były 
pierwszymi historycznie rzecz biorąc po-
żądanymi przez niego skarbami tej ziemi. 
Konieczność prowadzenia wydobycia, 
organizacja pracy zmusiły człowieka do 
specjalizacji i  lepszego przygotowania 
„technicznego”. To będzie cecha charak-
terystyczna kolejnych pokoleń mieszkań-
ców naszych terenów. Ludzie pracy epoki 
kamienia i wczesnego brązu zrobili miej-
sce hutnikom epoki żelaza, która dotar-
ła tutaj ponad tysiąc lat po „zamknięciu” 
kopalń w Krzemionkach. Czas na kolejny 
przystanek, tym razem w samych Stara-
chowicach…

Zanim jeszcze na teren Żelaznej Doliny zawitali pierwsi hutnicy, ciężką pracą 
naznaczyli ją ich „przodkowie” z epoki kamienia o czym pisze
Paweł Kołodziejski

fo
t. 

pi
xa

ba
y

H
IS

T
O

R
IA



22  I I  23

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY… 

W     zasadzie cała moja 
dziennikarska przygo-
da na przełomie lat 80. 
i  90. dokumentowała 
zmiany, jakie zacho-

dziły w  naszym mieście. I  nie tylko. 
Dopiero dziś, gdy ogląda się zdjęcia 
z  tamtego okresu widać… No może 
nie jak wtedy było brzydko i  szaro, 
ale jak dziś jest ładnie i kolorowo. 

Gazetka szkolna pisana odręcznie

Ale nie o współczesności chciałem pisać, ale 
powrócić do wspomnień. Niby wcale nieod-
ległych, ale obrazujących skalę zmian, jaka 
dokonała się w  ostatnich latach. Czy ktoś 
uwierzy, że jak pod koniec lat 80., będąc 
uczniem I  Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki, robiłem szkolną ga-
zetkę, to jej pierwszy numer był… pisany 
ręcznie przez jedną z koleżanek? Nie mie-
liśmy jeszcze wówczas maszyny do pisania. 
Zapisaną ręcznie gazetkę musieliśmy jakoś 
powielić. Drukarka? Że co? No to może cho-
ciaż ksero? Przecież każdy w domu ma teraz 
takie urządzenie, to wtedy szkoła też na 
pewno miała? Nic bardziej mylnego. Gazet-
kę udało się powielić, korzystając z urządze-
nia, które nawet nie wiem, jak się nazywało, 
ale było na wyposażeniu starachowickiego 
hufca ZHP. Gazetka bardziej przypomina-
ła ulotki z  czasów „Solidarności”, ale była! 
Potem w moim domu pojawiła się maszyna 
do pisania. Dostałem ją od jednej z koleża-
nek z klasy. I korzystając z owej maszyny, ro-
biłem gazetkę, która była powielana w róż-
nych miejscach… 

Artykuły dowożone PKS-em

Ciekawe doświadczenie pokazujące zmiany 
pochodzi z  czasów mojej współpracy ze 
„Słowem Ludu”. Ja w Starachowicach, a re-
dakcja w Kielcach. Sposobów na dostarcze-
nie tekstów było co najmniej kilka. Można 
było wsiąść w autobus PKS i osobiście po-

jawić się w  redakcji. Można było też sko-
rzystać z listu dworcowego. Co to takiego? 
Wkładało się teksty napisane maszyną na 
kartce papieru do specjalnej koperty i zano-
siło kierowcy autobusu PKS. W Kielcach ktoś 
z redakcji ją odbierał i już następnego dnia 
można się było spodziewać swojego tekstu 
w druku. Gorzej, gdy trzeba było przygoto-
wać relację na gorąco. Wtedy pozostawała 
poczta. W  późniejszych latach 90. można 
już było wysłać tekst za pomocą faxu, ale  
pamiętam i taki czas, kiedy trzeba było za-
mówić rozmowę międzymiastową z  Kiel-
cami. Tak, tak… Pani z poczty po kilku lub 
kilkunastu minutach wołała: Kielce, kabina 
pierwsza! Zamykał się człowiek w takiej kabi-
nie i dyktował relację, którą ktoś w redakcji 
skrupulatnie spisywał. Tak choćby nadawa-
łem wiele tekstów z meczów starachowic-
kich koszykarek. Potem miałem już luksus, 
bo mogłem to robić z telefonu, który pojawił 
się w moim rodzinnym domu na Orłowie.

A… I był jeszcze telefax

Pamiętam, jak bodaj w  1991 roku redak-
cja wysłała mnie na wybory najpiękniejszej 
Polki do Sopotu. Wybory odbywały się 
w Operze Leśnej, ale relacje z nich nadawa-
łem z poczty, korzystając właśnie z urządze-
nia zwanego telefaxem. Ktoś pamięta, co to 
było takiego?
Ale tamtego wspomnienia nikt mi nie od-
bierze. Dla dwudziestoletniego studenta 
dziennikarstwa być na takich wyborach, 
gdzie gwiazdą muzyczną była choćby 
Sandra (ta od Marii Magdaleny), to było 
coś… A skoro przy sentymentach jestem, 
to z dużą satysfakcją przyjąłem ostatnio 
zaproszenie do wzięcia udziału w  Festi-
walu Nauki i  Sztuki w  Starachowicach. 
27 września będę miał zaszczyt poopo-
wiadać młodym ludziom, że… warto mieć 
marzenia i  warto mieć pasje. A  wtedy, 
mając korzenie w Starachowicach i będąc 
wyposażonym w  skrzydła, można osią-
gnąć wiele. 

Grzegorz Sajór w swoim felietonie wspomina Starachowice sprzed lat i począt-
ki pracy dziennikarskiej 

fot. pixabay
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ZDROWE ŚNIADANIE UCZNIA
O mądrym i zdrowym żywieniu dzieci rozpoczynających rok szkolny 
pisze dietetyk, Beata Pożoga

W ielkimi krokami 
zbliża się rok szkol-
ny. Robimy zakupy, 
aby nasze dzieci 
miały wszystko, co 

jest im potrzebne. Kupujemy przy-
bory szkolne, ubrania i niezbędne 
akcesoria. Zadbajmy również o to, 
aby nasze dziecko miało ładne pu-
dełko na śniadanie oraz bidon na 
wodę lub inne napoje.

Żyjemy w  świecie, w którym 
można kupić gotowe jedze-
nie i posiłki. Niektóre osoby 
uznają to za luksus, inne 
za utrapienie. W  gotowych 
potrawach przemycane 
są substancje, których nie 
chcemy jeść w  tak dużych 
ilościach. Gluten – ten skład-
nik kojarzy nam się z pieczy-
wem, drobnymi wypieka-
mi, kaszami i  makaronem. 
Niestety, znajdziemy go 
również w  innych produk-
tach. Kryje się pod nazwą 
słód jęczmienny, otręby, 
białko zbożowe, zagęsz-
czacze i  wypełniacze zbo-
żowe, barwnik karmelowy 
lub skrobia modyfi kowana: 
E-1404, E-1410, E-1412-14, 
E-1420, E-1442, E-1450-51. 
Warto więc sprawdzić, czy 
nie ma glutenu w  lodach, 
chipsach, dipach do smaro-
wania, maśle orzechowym, 
majonezie, ketchupie, musztardzie 
i chrzanie. Może być również w czeko-
ladzie płynnej, przetworach mlecznych, 
mieszankach przypraw oraz w kakao.
Jeżeli gluten jemy pod tymi postacia-
mi, to musimy zrezygnować z kanapek. 
Dlatego zmuszeni jesteśmy do zmiany 
naszych nawyków żywieniowych.
Dzieci cały czas nas obserwują, więc 

zmiany zacznijmy od siebie. Zamieńmy 
kanapki na sałatki na bazie ryżu czy 
kaszy, a  naszym dzieciom do szkoły 
przygotujmy coś smacznego.
Pamiętajmy o  warzywach. Najcenniej-
sze są te jedzone na surowo. Zawierają 
one cenne polifenole mające działanie 
przeciwzapalne, przeciwalergiczne, 
antyoksydacyjne, przeciwcukrzycowe 
i  antymutagenne. Takie urozmaicone 
posiłki dadzą dzieciom energię na in-

tensywny dzień.  Mała zawartość cukru 
w  tych propozycjach to kolejny atut. 
Cukier obecnie dodawany jest do więk-
szości produktów spożywczych. Działa 
na organizm pobudzająco i  chwilowo 
poprawia nastrój. Zbyt częste spoży-
wanie słodzonych produktów może po-
wodować trudności w nauce.
Badania pokazują, że dzieci nie spo-

żywają odpowiednich ilości nabiału, 
produktów zbożowych i błonnika.  Taki 
sposób odżywiania może doprowadzić 
do rozwoju otyłości, cukrzycy, chorób 
serca i wielu innych.
Nawyki żywieniowe naszych dzieci 
kształtujemy od wczesnych lat. Różno-
rodne jedzenie to inwestycja w zdrowie 
naszych pociech. Pamiętajmy, że w po-
siłkach nie może zabraknąć białka. To 
one budują odporność. Ważne jest, 

aby białko było pochodze-
nia zwierzęcego (drób, ryby, 
przetwory mleczne) oraz 
roślinnego (orzechy, napój 
roślinny, strączki). Zadbaj-
my, by w  diecie pojawiały 
się zdrowe tłuszcze. Za-
wierają one witaminy A, D, 
E i  K. Będą potrzebne do 
prawidłowej pracy mózgu, 
rozwoju tkanki nerwowej 
i  narządu wzroku. Dobrym 
źródłem niezbędnych nie-
nasyconych kwasów tłusz-
czowych są: ryby (łosoś, 
halibut, śledź, makrela), 
nasiona chia, słonecznika, 
dyni oraz orzechy włoskie, 
laskowe lub nerkowca. Na-
uczmy dzieci jeść warzywa, 
pełnoziarniste produkty 
oraz nie zapominajmy o  ki-
szonkach.

Beata Pożoga – mgr 
dietetyk, absolwentka 
Wydziału Nauk o Zdro-

wiu na Europejskiej Uczelni Społeczno-
-Technicznej w Radomiu. Prowadzi po-
radnię dietetyczną w  Starachowicach 
i Radomiu. Współpracuje z klubami se-
niora. Zwolenniczka zdrowego odchu-
dzania. Propagatorka diety warzywno-
-owocowej. Pasjonatka zdrowego stylu 
życia. Pomogła wielu klientom odzy-
skać energię i poprawić stan zdrowia. fo
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