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Prawda, dobro, piękno to warto-
ści, które traktujemy jak dro-
gowskazy. Jeśli do tego planu, 
do tej mapy pinezkami dop-
niemy energię, poczucie misji 

i radość działania to trafimy pod Dobry 
Adres. 
Przedstawiamy Czytelnikom nasz pilotażo-
wy projekt pod nazwą „Starachowice. Dobry 
adres”. W czasie pandemii znaczna część 
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mieszkańców została pozbawiona pełnego 
dostępu do informacji -  do tych informacji, 
które są przekazywane za pomocą internetu.  
Do tej grupy należą głównie seniorzy, którzy 
dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia pozo-
stają w domach.  Dbajcie o siebie, zostańcie w 
domach. Z pomocą wielu przyjaciół postara-
my się, aby to Dobry Adres znalazł Was, zna-
lazł Wasz adres. 
Postanowiliśmy stworzyć czasopismo, za 
pomocą którego w nowoczesny, lekki i pozy-
tywny sposób będziemy informować o spra-
wach naszego miasta, Starachowic. Skupimy 
się na tematach społecznych i kulturalnych. 
Nie zabraknie też ważnych informacji i roz-
rywki.  
Starachowice Dobry Adres to miejsce, w 
którym wszyscy są mile widziani. Każdy z Was, 
bez względu na profesję, zainteresowania 
czy poglądy może współtworzyć ten projekt, 

może dodać swój charakter pisma.  Dobry 
charakter, z którego da się wyczytać szacu-
nek, optymizm, troskę o wspólnotę.
To,  czy spotkamy się pod dobrym adresem 
w kolejnych miesiącach zależy od Was! Piszcie 
do nas o swoich odczuciach, przemyśleniach 
ale i o  radościach, kłopotach, ważnych spra-
wach. Dajcie nam znać czy macie ochotę na 
wspólną redakcyjną przygodę! Z waszym zie-
lonym światłem obiecujemy działać, rozwijać 
się i wciąż poprawiać.  
„Starachowice. Dobry adres”.  Tam nas znaj-
dziecie. 
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Obfita w składniki mineralne

Oto kilka powodów dla których
warto pić wodę z naszych kranów:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5
www.pwik.starachowice.pl

1.

Od prawie 50-ciu lat Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach 
wydobywa z ujęć w Trębowcu wodę - ocenianą według klasyfikacji wód podziemnych jako 
wysokiej jakości. Woda odznacza się bogatym składem mikroelementów niezbędnych dla 
zdrowia. 

Zawsze dostępna, schłodzona, bezpieczna, z magnezem i wapniem, nie opakowana w plastik, 
czysta, świeża i bardzo tania - taka jest woda z kranu w Starachowicach. Pijmy. Na zdrowie.

Wydobywa z ujęć głębinowych w Trębowcu wodę wysokiej jakości. 
Odznacza się bogatym składem mikroelementów niezbędnych dla zdrowia.

Starachowickie wodociągi wydobywają wodę naturalnie 
wzbogaconą w magnez, wapń, sód i potas. W stacji Uzdat-
niania Wody w Trębowcu jest poddana natlenieniu czyli 
napowietrzeniu w celu wytrącenia związków manganu 
i żelaza. W komorze reakcji związki przechodzą z formy 
ciekłej w formę stałą – osad, który zatrzymuje się w filtrach 
pospiesznych. Tak oczyszczona woda trafia do zbiornika 
retencyjnego, w którym następuje dezynfekcja, która 
niszczy bakterie, wirusy i zapobiega ich wtórnemu rozwojo-
wi w sieci wodociągowej. Zdezynfekowana woda jest 
gotowa by popłynąć do naszych kranów, trafia do sieci 
wodociągowej i możemy ją pić bezpiecznie bez przegot-
owania.

Systematycznie kontrolowana 4.

Dostarczana do naszych domów jest pod ścisłym nadzorem 
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolog-
icznej. Jej jakość jest regulowana przepisami – obowiązują 
dokładnie te same normy, które nałożone są na produ-
centów wody butelkowanej. Potwierdzają to regularnie 
prowadzone badania przez Laboratorium Badania Wody 
i Ścieków, posiadające certyfikat akredytacji Laboratorium 
badawczego NR 1012 wydany przez  Polskie Centrum 
Akredytacji. 

Woda ze Starachowickich Wodociągów:
zdatna do picia
zawsze dostępna
od razu schłodzona
bezpieczna, ponieważ badana przez specjalistów
zawiera mikroelementy i pierwiastki, w tym magnez i wapń 
zwane „pierwiastkami życia” występuje w niej wyższa 
zawartość wapnia i magnezu, niż w wodzie przegotowanej 
nie obciąża portfela w porównaniu z butelką wody ze 
sklepu
nie jest opakowana w plastik zawierający szkodliwe dla 
zdrowia substancje
zawsze czysta mikrobiologicznie, gwarantowana jakościo-
wo do kranu klienta
zawsze świeża
nie trzeba używać filtrów

Niezmienna pod względem 
fizykochemicznym i bakteriologicznym

2.

Starachowicka woda wykazuje bogaty skład w zakresie 
zawartych w niej składników mineralnych. Stabilna 
chemicznie i biologicznie woda z naszych kranów, wydoby-
wana ze studni głębinowych jest czysta, smaczna i nie ma 
właściwości korozyjnych.

Tańsza od wód źródlanych
i stołowych oraz zawsze pod ręką

3.

Jeden litr wody podawanej przez Starachowickie 
Wodociągi kosztuje niewiele, mniej niż 1 grosz, a 
jej jakość jest podobna do wód źródlanych 
i stołowych dostępnych na rynku, za które płacimy 
przeciętnie około 1 zł za litr.  Pijąc wodę z kranu nie 
musimy wybierać się do sklepu. Możemy ugasić 
pragnienie w każdej chwili, bez wychodzenia 
z domu. Wyższa cena wody w butelkach od tej 
z kranu nie świadczy o jej przewadze jakościowej. 
Na cenę najpopularniejszych wód w butelkach 
składają się koszty ponoszone na dystrybucję, 
opakowanie i promocję. Gdy pijemy wodę 
bezpośrednio z kranu, nie zaśmiecamy środowis-
ka zbędnym plastikiem.

TABELA TWARDOŚCI WODY
do wykorzystania w gospodarstwie domowym 
m.in. przy użytkowaniu zmywarki 

jednostka

Trębowiec 211

80

202

2,1

0,8

2,0

12

4,5

11

15

5,4

14

21

8

20

Wielka Wieś

Rataje

ujęcie

mg
CaCO3/dm3 milimol/l

stopnie

niemieckie
(DH)

stopnie

angielskie
(Clarka)

stopnie

francuskie
(F)

Pogotowie wodociągowe: 994
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NOWE IDZIE
PRZEZ PARK

Spacer po Parku Miejskim w Starachowicach
Iwona Tamiołło

Starachowicki Park Miejski 
im. Stefana Żeromskiego 
wiosną zakwitnie na nowo. Po 
raz pierwszy starachowiczanie 
zobaczą efekt wykonanej rewi-

talizacji. Ten ponad dziesięciohektarowy 
teren kryje w konarach starych drzew 
wiele atrakcyjnych niespodzianek. 
Jakich? O tym przekonamy się wiosną, 
kiedy park ofi cjalnie zostanie oddany do 
użytku mieszkańców.

Aby przywrócić to miejsce mieszkańcom auto-
rzy opracowanej na zlecenie miasta koncepcji 
nowego zagospodarowania parku, wykorzy-
stali elementy funkcjonujące tu przed laty, 
jednocześnie wzbogacając je o współcześnie 
dostępne rozwiązania urbanistyczne i archi-
tektoniczne.

Dla aktywnych i odpoczywających

I tak w parku każdy znajdzie coś dla siebie, 
osoby aktywnie spędzające czas wolny, miesz-
kańcy szukający schronienia przed słońcem 
lub deszczem, miejskim gwarem, rodzice z 
dziećmi w zacienionym placu zabaw czy parku 
linowym. Nie zapomniano także o czworono-
gach, dla których w parku wybudowano dog 
park. Na cykliczne imprezy kulturalne stara-

chowiczanie, jak przed laty, będą mogli się 
umawiać, pod parkową sceną lub w restaura-
cji z tarasem widokowym. 

I egzotyka i historia

Przyjemnością będzie spacer odnowionymi 
alejkami, podczas którego trafi my do ogro-
dów deszczowych gdzie rosną lubiące mokre 
podłoża paprocie, rośliny bagienne i wodne.  
Idąc dalej, napotkamy także ogród bylinowy, 
który ze względu na  mnogość bylin i traw 
stanowi naturalne siedlisko dla motyli i oso-
watych. W ogrodzie egzotycznym spotkamy 
m.in.: takie krzewy jak: różanecznik, leszczy-
nowiec oraz rośliny wrzosowate. Ogród egzo-
tyczny to dopełnienie do współczesnej archi-
tektury parkowej kawiarni. Kolejny to ogród 
pór roku, w którym dobór kwitnących gatun-
ków podąża za porami roku. Co kilka miesięcy 
zakwitają kolejne z roślin, odmierzając biolo-
giczny upływ czasu.  
Spacerowicze na końcu parkowego wąwozu 
zobaczą oczka wodne o charakterystycz-
nej pomarańczowo – czerwonej barwie. Na 
terenie parku, przed laty, działała Kopalnia 
„Herkules”, gdzie wydobywano rudę żelaza 
dostarczaną do pobliskiego zakładu. Takie 
nietypowe zabarwienie wody przypomina o 
przemysłowej historii naszego miasta. 

Ścieżką kultury i ścieżką żelaza

Przemierzając parkowe szlaki, zstępując z ta-
rasów widokowych, natrafi my na Szlak Kultury 
na którym odnajdziemy lokalne informacje 
na temat: architektury, teatru i fi lmu, muzyki 
i tańca, słowa, sztuk plastycznych i folkloru. Na 
tym szlaku są tablice, z których dowiemy się 
co nieco o twórczości sprzed lat. 
Kolejnym jest Szlak Żelaza, przemierzając 
go, odbędziemy podróż w przeszłość i „od-
wiedzimy” dawne Starachowice. Informacji 
dostarczą nam materiały zgromadzone na 
tablicach z nazwami: żelazo, kopalnie, rzeki, 
lasy, dymarki, kuźnice, wielkie piece, zakłady 
mechaniczne, Star, Święta Barbara, dziedzic-
two, koleje i miasto.  
-  To wielka sprawa, że nasz park, po wielu 
latach oczekiwań, zyskuje nowe oblicze – 
mówi Prezydent Starachowic Marek Materek. 
- Wierzę, że podobnie jak przed laty, znów 
będzie tętnił życiem z przyjemnością odwie-
dzany przez naszych mieszkańców. To wyjąt-
kowe miejsce niewątpliwie uatrakcyjni ofertę 
turystyczną przygotowywaną dla osób odwie-
dzających Starachowice. Serdecznie dziękuję 
wszystkim osobom, które były zaangażowane 
w prace mające doprowadzić do tego, aby 
starachowicki park odzyskał dawną świet-
ność.  Do zobaczenia w Parku.

M
IA

S
T

O

Fot: Z lotu MyszkiW amfi teatrze w Parku Miejskim już wiosną rozpoczną się koncerty. Zacznijmy od Chopina 
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W Parku Miejskim są trzy ścieżki tematyczne: przyrody, żelaza i kultury

Oczka wodne  o charakterystycznej pomarańczowo rdzawej barwie. Nawiązanie do historii przemysłowej Starachowic Fot: Małgorzata Zatorska

Przed restauracją z tarasem widokowym jest piękny skwer z placem zabaw

Zadaszenia mogą chronić przed 
nadmiernym słońcem lub deszczem

Fot: Z lotu Myszki

Fot: Z lotu Myszki

Fot: Z lotu Myszki
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Izabela Wrona / Iwona Tamiołło

Jazda na rowerze, zamiat autem, 
dbanie o roślinność, segregacja 
śmieci, oszczędzanie prądu, gazu 
i wody - każdy może stanąć do 
walki ze smogiem.

Każdy może pomóc w walce ze smogiem 

W statystykach Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) opublikowanych w 2018 roku na 
50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Eu-
ropie, aż 36 znajduje się w Polsce. Mimo że 
Starachowic nie ma na liście WHO dotyczącej 
jakości powietrza to wysokie stężenia pyłów 
występują też w mniejszych miejscowościach, 
a nawet na terenach pozamiejskich. 
Jakość powietrza w Starachowicach możemy 
monitorować za pomocą aplikacji Airly lub 
portalu „Jakość Powietrza” Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska. Mamy pięć stacji 
pomiarowych rozmieszczonych w różnych 
punktach miasta. Dzięki zainstalowanym czuj-
nikom sprawdzamy stan zapylenia powietrza, 
temperaturę, wilgotność, ciśnienie i prognozę 
jakości powietrza.

Maseczki także na smog

Problem smogu dotyczy także nas. Jak infor-
mują specjaliści, przy złej jakości powietrza 
trzeba ograniczyć do minimum przebywanie 

na zewnątrz, nie uprawiać sportu na powie-
trzu np. spaceru czy biegu oraz powstrzymać 
się od wietrzenia pomieszczeń. Warto także 
wyposażyć swoje mieszkanie w oczyszczacz.
Kiedy stężenie zanieczyszczeń jest wysokie, 
warto zaopatrzyć się w maseczkę antysmo-
gową z wymiennymi fi ltrami, które w obec-
nej pandemicznej sytuacji, prawie każdy ma 
w domu. 

Rower zamiast auta

Dzięki zwykłym codziennym czynnościom, 
możemy mieć indywidualny wkład w popra-
wę jakości powietrza. Wbrew pozorom może 
to być bardzo proste. Jak wynika z danych 
Ośrodka Rozwoju Edukacji. Już samo ogra-
niczenie jazdy samochodem na rzecz komu-
nikacji miejskiej, a najlepiej roweru pomoże 
nam lżej oddychać. Dbanie o rośliny, sadzenie 
drzew to natomiast naturalny zastrzyk świe-
żego powietrza dla miasta. 
Jedną z głównych przyczyn wszechobecne-
go smogu jest sposób ogrzewania domów. 
Należy pamiętać, że spalając domowe śmieci 
takie jak resztki jedzenia, plastikowe butelki, 
gumowe odpady czy folię zatruwamy samych 
siebie. Wdychamy ogromną ilość szkodliwych 
substancji, które ze zdrowym funkcjonowa-
niem organizmu nie mają nic wspólnego. 
Segregujmy śmieci! Dzięki temu ogranicza-
my ilość odpadów, która mogłaby zanieczy-

ścić środowisko. Jeśli palimy w piecu, to tylko 
węglem dobrej jakości. Idealnie byłoby sto-
sować odnawialne źródła energii. Na tworze-
nie smogu ma wpływ nie tylko to w czym i w 
jaki sposób palimy, ale także nasza umiejęt-
ność oszczędzania. Ograniczając uciekanie 
ciepłego powietrza z naszych mieszkań na 
zewnątrz, zmniejszymy koszty korzystania z 
pieca lub kominka. Nie ma potrzeby ociepla-
nia od razu całego mieszkania czy domu, cza-
sami wystarczy wymienić uszczelki, aby ciepło 
pozostawało z nami dłużej.

Są dopłaty do wymiany „kopciu-
chów”

Osiągnięcie wymaganych standardów jako-
ści powietrza to proces wieloletni i zależy 
nie tylko od działań podejmowanych przez 
władze lokalne, ale także przez mieszkańców. 
Pomocne w tym są dotacje udzielane miesz-
kańcom na zmianę systemu ogrzewania.
Mieszkańcy Starachowic mogą uzyskać jed-
norazową dotację na dofi nansowanie kosz-
tów zmiany systemu ogrzewania lub zakupu 
i montażu pompy ciepła lub kolektorów 
słonecznych. Jednorazowe dofi nansowanie 
dotyczy wymiany sposobu ogrzewania na 
proekologiczne, oparte na paliwie gazowym, 
elektrycznym, olejowym, bądź przyłączone do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, które zmniejszą 
emisję zanieczyszczeń powietrza.
Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wnio-
sek przed przystąpieniem do zmiany systemu 
ogrzewania, montażem pompy ciepła lub ko-
lektorów słonecznych. Po weryfi kacji wniosku 
oraz przeprowadzeniu oględzin następuje 
podpisanie umowy o udzielenie dotacji, której 
kwota wynosi 30% poniesionych kosztów, ale 
nie więcej niż 2000 zł w przypadku zmiany 
systemu ogrzewania. W przypadku montażu 
i zakupu pompy ciepła lub kolektorów sło-
necznych kwota wynosi również 30%, ale nie 
więcej niż 2500 zł.

Czyste powietrze

Miasto współpracuje także z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przy realizacji programu „Czyste 
powietrze”, który ma na celu poprawę jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych. Pro-
gram skierowany jest do właścicieli i współ-
właścicieli domów jednorodzinnych, którym 
oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz 
prace związane z termomodernizacją.

W TROSCE
O CZYSTE
POWIETRZE 

E
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Jakość powietrza w Starachowicach możemy monitorować za pomocą specjalnych aplikacji Fot: Z lotu Myszki
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SEGREGUJ
BO SIĘ OPŁACI
Wzrosły ceny za wywóz śmieci, tłumaczymy dlaczego

Niebawem mieszkańcy Staracho-
wic otrzymają zawiadomienia o 
nowej, niestety wyższej opłacie 
za odpady. Na wzrost cen zło-
żyło się wiele czynników: zwięk-

szyła się ilość produkowanych odpadów, 
a więc i koszty za ich odbieranie, wzrosła 
opłata z tytułu składowania odpadów i to aż 
o 263% oraz zostały wprowadzone dodatko-
we wymogi dotyczące instalacji, a więc i koszty 
jej funkcjonowania wzrosły. Skok cen paliw o 
44%, energii o 37% a nawet płacy minimalnej 
o 12,5% ma swoje odzwierciedlenie w kosz-
tach związanych ze śmieciami. W jaki sposób? 
Firmy zajmujące się wywozem śmieci mają 
większe koszty związane z ich transportem, 
utrzymaniem fi rmy oraz pracowników.

Nie ma sensu ryzykować

Zgodnie z przepisami właściciel zobowiązany 
jest do rzetelnej deklaracji, co do ilości  osób 
zamieszkujących w danej nieruchomości i 
to on może ponieść wszelkie konsekwencje 
związane z unikaniem rzeczywistych opłat. 
Od niedawna miasta mają nowe narzędzie do 
walki z tymi, którzy chcieliby złamać reguły.
Bo i na śmieci jest algorytm. Specjalna aplika-
cja sprawdzi faktyczną liczbę osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość. Ten algorytm, 

który ma za zadanie wyszukiwanie niepra-
widłowości w deklaracjach śmieciowych, po-
wstał w ramach rządowego programu Go-
vTech.  Aplikacja niebawem będzie działać 
już w Starachowicach. W jaki sposób? System 
porównuje dane mieszkańców, które pocho-
dzą z baz prowadzonych przez najróżniejsze 
instytucje. Aplikacja zestawia ze sobą infor-
macje otrzymane między innymi z Urzędu 
Stanu Cywilnego, żłobków, szkół, przedszkoli, 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i wielu 
instytucji.
Do tego  zmieniono przepisy i strażnicy miej-
scy otrzymali nowe uprawnienia do nakłada-
nia mandatów na właścicieli nieruchomości, 
którzy nie złożyli deklaracji śmieciowej, bądź 
przekazali w niej fałszywe informacje. Można 
dostać 500 złotych mandatu. Może też być 
naliczona opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi nawet za 5 lat wstecz.

Jak nie zapłacić kary i być ok

Aby uniknąć nieprzyjemności, właściciele nie-
ruchomości muszą przestrzegać terminów. 
Mają oni 14 dni, od dnia zamieszkania w nie-
ruchomości, na zgłoszenie swojej deklaracji 
śmieciowej. Taki sam termin obowiązuje w 
przypadku powstawania odpadów na wcze-
śniej nieużytkowej nieruchomości. Jeśli nato-

miast liczba mieszkańców się zmieni, w ciągu 
10 dni należy złożyć uaktualnioną deklarację 
wraz z dokumentami, które to potwierdzają.
Właścicielami nieruchomości są współwłaści-
ciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organi-
zacyjne, oraz osoby zarządzające i użytkujące 
daną nieruchomość. Każda z tych osób ma 
obowiązek złożyć rzetelną deklarację. Należy 
jednak pamiętać, że jeśli mieszkamy w budyn-
ku wielolokalowym, jak blok, obowiązek skła-
dania deklaracji jest po stronie spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej.

I ekologia i pieniądze

Segregacja odpadów jest bardzo istotną czę-
ścią dbania o środowisko naturalne. Pozwa-
la na recykling, czyli ponowne przetworzenie 
odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych, 
szkła, papieru oraz metalu. 
Przykładowo: oddzielanie makulatury przyczy-
nia się do ograniczenia zużycia energii, wody i 
zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia 
wycinki drzew. 

Ze stu ton makulatury można wy-
produkować 90 ton papieru do ponow-
nego użytku – a wyprodukowanie 1 tony 
papieru wymaga ścięcia 17 drzew przy 
czym jedno drzewo produkuje w ciągu 
roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Co ważne dla naszych kieszeni: selektywna 
zbiórka odpadów jest tańsza. Osoby, które nie 
segregują śmieci, będą ponosić wyższe koszty 
za ich wywóz. Segregując odpady, płacimy 
mniej za rachunki związane z wywozem śmieci.

Urząd Miejski w Starachowicach

WZROST TZW. „OPŁATY 
MARSZAŁKOWSKIEJ” Z TYTUŁU 

SKŁADOWANIA ODPADÓW
O WYSOKOŚCI OPŁATY DECYDUJE MINISTER KLIMATU 

I ŚRODOWISKA
Dotyczy lat 2017-2020

Wzrost o  

263
%

SPADEK CEN ZEBRANYCH 
SUROWCÓW

WZROST PŁACY 
MINIMALNEJ

ZMIENIAJĄ SIĘ CZYNNIKI, KTÓRE 
WPŁYWAJĄ NA KOSZT CAŁEGO SYSTEMU

Dotyczy lat 2017-2019           

DODATKOWE WYMOGI 
NAŁOŻONE NA INSTALACJE
WYMOGI NAŁOŻONE PRZEZ MINISTERSTWO KLIMATU 

I ŚRODOWISKA ZWIEKSZAJĄCE KOSZTY 
FUNKCJONOWANIA INSTALACJI

WZROST CEN ENERGII
ŚREDNIE CENY HURTOWE WG URE:
2018 r. – 171,85 zł/MWh
2020 r. – 235,44 zł/MWh

Dotyczy lat 2018-2020

Wzrost o 

37
%

WZROST CEN PALIW
CENY OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE 5 LAT:
minimalna – 3,69 zł/l
maksymalna– 5,30 zł/l

Dotyczy lat 2016-2020

Wzrost o 

12,5
%

Wzrost o  

44
%

Spadek 

2 - 4 
krotny

!

WZROST ILOŚCI ODPADÓW
IM WIĘCEJ ODPADÓW TYM WIĘKSZE ICH KOSZTY 

ODEBRANIA I ZAGOSPODAROWANIA!

Główne przyczyny podwyżek za śmieci

Artykuł sponsorowany
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Masowy program szczepień 
to jedno z największych 
wyzwań planistycznych, 
organizacyjnych i logi-
stycznych w zakresie zdro-

wia Polaków – tak brzmi jedno z pierw-
szych zdań opracowanego w grudniu 
2020 roku Narodowego Programu Szcze-
pień. Program ma być zapowiedzią sku-
tecznej walki z zapanowaniem nad pan-
demią COVID-19 w Polsce.

Program wskazuje cztery rodzaje punktów 
szczepień. Polacy mogą więc szczepić się sta-
cjonarnie w przychodniach i innych placów-
kach medycznych, w centrach szczepiennych 
szpitali rezerwowych, a także poprzez mobil-
ne zespoły szczepiące. Sam proces ma być 
prosty i bezpieczny dla obywateli. Rząd dał co 
najmniej kilka możliwości rejestracji na szcze-
pienia. Dał nam wybór. Możemy dzwonić na 
infolinię i do punktów szczepień, możemy 
wypełniać formularze internetowe i wysyłać 
sms-y. Podejmowane działania edukacyjne 

i informacyjne mają nam pomóc przebrnąć 
przez ten cały natłok informacji.
Narodowy program to i narodowe pytania 
społeczeństwa co nam grozi, jak się zachować 
i jak żyć. Odpowiedzi poszukamy właśnie na 
tych kilkudziesięciu stronach dokumentu oraz 
stronach rządowych.

Dwie dawki

Szczepionki podawane są domięśniowo, a 
sam schemat szczepienia obejmuje podanie 
dwóch dawek w odstępie trzech, czterech ty-
godni w zależności od rodzaju szczepionki. W 
przypadku dopuszczenia szczepionki jedno-
dawkowej schemat szczepienia zostanie przy-
spieszony. Możemy czuć się chronieni przed 
pandemią po 7 dniach od podania ostatniej 
dawki szczepionki – czytamy w programie. 
Wykonanie szczepienia będzie poprzedzone 
badaniem kwalifi kacyjnym poprzez kwestio-
nariusz wypełniany przez pacjenta, aby zi-
dentyfi kować przeciwwskazania. Szczepienie 
należy wykonać z zachowaniem dwutygodnio-

wego odstępu od innych szczepień. W ten 
sposób unikniemy niepożądanych odczynów 
poszczepiennych.

Kiedy, kto może się zaszczepić

27 grudnia 2020 roku rozpoczął się w Polsce 
„zerowy” etap szczepień. Na pierwszy ogień 
poszli pracownicy sektora ochrony zdrowia, 
pracownicy ośrodków związanych z pomocą 
społeczną, a także pracownicy między innymi 
uczelni medycznych czy zupełnie niespo-
dziewanie gwiazdy szklanego ekranu, desek 
teatralnych oraz ulubieńcy telewidzów zwani 
celebrytami. Dosyć szybko przeszliśmy z „ze-
rówki” do klasy pierwszej. Do niej promocję 
uzyskali seniorzy, osoby z chorobami prze-
wlekłymi, służby mundurowe czy nauczyciele. 
Kiedy zakończymy etap I nie wiadomo. Kiedy 
rozpocznie się nam prezentować kolejna 
grupa trudno odgadnąć.
Przedsiębiorcy i pracownicy sektorów za-
mkniętych w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, pozostała część populacji dorosłej, 

ZALECANE DAWKI
INFORMACJI

Wyzwanie logistyczne, szansa na uodpornienie społeczeństwa? Jak, gdzie, kiedy? 
Przejrzeliśmy dokumenty i piszemy co i jak ze szczepieniami.
Leszek Kowalski
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Fot: Nataliya Vaitkevich / www.pexels.com
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osoby powyżej 18 roku życia, które nie mają 
żadnych schorzeń zwiększających ryzyko cięż-
kiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19 
i nie należą do żadnej z powyższych grup – to 
skład grup tworzących etap IV. Czyli przedsię-
biorcy znów muszą się uzbroić w cierpliwość.
W tę cechę muszą uposażyć się również se-
niorzy, którzy w tej chwili mają problem z 
rejestracją szczepionkową. Cierpliwe muszą 
być również osoby potrzebujące transportu 
z domu do punktu szczepień. Istnieje jednak 
możliwość uzyskania „podwiezienia” na linii 
dom pacjenta – punkt szczepień. Chęć sko-
rzystania z transportu należy zgłosić bezpo-
średnio w punkcie szczepień lub za pośred-
nictwem specjalnego numeru telefonu, który 
jest obsługiwany przez poszczególne gminy. 

Starachowicki numer transportu dla 
potrzebujących to 730-760-640. 

Numer ten jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8-ej do 16-ej. Ze spe-
cjalnego transportu mogą skorzystać: osoby 

niepełnosprawne, które posiadają aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu 
znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I 
grupę z ww. schorzeniami,  osoby, które mają 
obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w samodziel-
nym dotarciu do najbliższego punktu szcze-
pień.

Nie ma szczególnych przygotowań

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących 
przygotowania do szczepienia. W związku z 
tym można zaszczepić się w ciągu całego dnia, 
bez względu na czas  spożywania posiłków. 
Dobrze, gdy przed szczepieniem jesteśmy 
wypoczęci. Ludzie wciąż jednak obawiają się 
tego co nieznane.
Setki tysięcy ludzi przyjęło już szczepionkę 
przeciw COVID-19 w Polsce. W niewielu przy-
padkach odnotowano niepożądane odczyny 
poszczepienne. W zdecydowanej większości 
miały one łagodną postać. Pacjenci po po-
daniu szczepionki mogą mieć podwyższoną 
temperaturę, a miejsce ukłucia można roz-
poznać po zaczerwienieniu. Te objawy znikają 
same po krótkim czasie.

Jedną z pierwszych zaszczepionych 
w mieście osób był lekarz ginekolog i 
ordynator szpitalnego oddziału gineko-
logiczno-położniczego w Starachowi-
cach  Krzysztof Wysocki.

- Potrzebne były specjalne przygotowa-
nia do szczepienia?
- Nie, nie było żadnych przygotowań.
- Co należy robić po szczepieniu?
- Od chwili szczepienia zaleca się pacjentowi 
15 minut pobytu w niedalekiej odległości od 
miejsca  szczepień i obserwacja możliwych 
niepożądanych objawów. Odradza się picia 
alkoholu, gdyż może osłabić odpowiedź im-
munologiczną w organizmie.
- Czy po szczepieniu odczuł Pan jakieś nie-
pożądane skutki przyjęcia szczepionki?
- Nie, nie odczułem żadnych.
- Jak długo należy czekać na przyjęcie 
drugiej dawki szczepionki? Czy są zalece-
nia dla pacjentów oczekujących na drugą 
dawkę?
- Czas oczekiwania wynosi 21 dni od przyjęcia 
pierwszej szczepionki. W tym czasie obowią-
zuje nadal reżim sanitarny. Cały czas w mocy 
są dla pacjenta zalecenia takie, jak po przyję-
ciu pierwszej dawki.
- Czy po przyjęciu pierwszej dawki szcze-
pionki należy zapisywać się ponownie?

- Drugi termin jest wyznaczany od razu po 
pierwszym szczepieniu. Po przyjęciu szcze-
pionki dostaje się potwierdzenie pierwsze-
go szczepienia wraz z terminem drugiego, 
wyznaczonego zgodnie z zaleconym czasem 
oczekiwania po przyjęciu pierwszej dawki.
- Jaka część pracowników służby zdrowia 
poddała się szczepieniu?
- Z oddziału, na którym pracuję zaszczepili się 
wszyscy lekarze, a także większość położnych. 
Gorzej niestety z pracownikami pomocniczy-
mi.
- Czy miał Pan wątpliwości przed przyję-
ciem szczepionki?
- Absolutnie  nie.
- Co zatem dało panu pewność, że chce 
się zaszczepić?
- Szczepionki przebadały uznane na całym 
świecie fi rmy i jakiekolwiek wpadki znaczyłyby 
ogromne straty i odszkodowania. Szczepie-
nie traktuję jako dużą ochronę ze względu 
na miejsce, w którym dyżuruję. Jednocześnie 
myślę, że zaszczepienie będzie przepustką do 
jakiegokolwiek wyjazdu za granicę.
- Co w przypadku, gdy pacjent zachoruje po-
między przyjęciem pierwszej i drugiej dawki?
- Nie mam dokładnych informacji na ten 
temat, ale zapewne drugie szczepienie musi 
być wtedy przesunięte.
- Jak ocenia Pan skuteczność szczepień?

Kolejność
szczepień
według stanu na 8 lutego 2021

Doktor się zaszczepił

Rozmowa z dr Krzysztofem Wysockim
Natalia Gębura

- Żeby szczepienia były skuteczne dla całej 
populacji, a nie tylko dla niewielkiej stosunko-
wo  liczby zaszczepionych konieczne jest, aby 
szczepień było więcej. Przy obecnej organiza-
cji szczepienie 500 tysięcy osób na miesiąc 
sprawia, że poddanie mu połowy ludności 
Polski zajmie  około  3, 4 lata, a skuteczność 
szczepionki - jak mówią specjaliści – to około  
rok.
- A jak do szczepień odnoszą się inni pra-
cownicy służby zdrowia?
- Cała inicjatywa odbierana jest bardzo pozy-
tywnie, znakomita większość osób pracują-
cych w szpitalu chce się zaszczepić przeciwko 
wirusowi.
Dziękuję za rozmowę
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Program dotyczący szczepienia 
przeciwko COVID-19 jest reali-
zowany od stycznia 2021 roku, 
ale początki jego wdrażania nie 
należały do najłatwiejszych. 

Słowo „hula” może być więc określeniem na 
miejscu dla tej sytuacji. Nawiązuje ono do 
kariery jednego z polskich skoczków narciar-
skich Stefana Huli, który był czas, że nie był w 
stanie „przeskoczyć” pewnej bariery, zbliżyć 
się do wielkiego sukcesu i osiągnięcia swo-
jego celu. Ostatecznie jednak dopiął swego i 
wreszcie zdobył medal Igrzysk Olimpijskich. 
Wywalczył go jednak w rywalizacji drużynowej, 
przy wsparciu swoich kolegów. Z Narodowym 
Programem Szczepień może być podobnie. 
Przy wsparciu społeczeństwa powinno udać 
się zrealizować zaplanowane cele i wspólnie 
pokonać pandemię pochodzącą najpraw-
dopodobniej  z Azji. Notabene 34-letni Hula 
medal olimpijski zdobył w 2018 roku na igrzy-
skach w koreańskim Pjongczangu. I znów na-
wiązujemy do prawdopodobnych azjatyckich 
korzeni pandemii...
Sam proces rejestracji ma być prosty i bez-
pieczny dla obywateli. Na pierwszy rzut oka 

wydaje się lekko skomplikowany, ale chyba 
takim nie jest. Rząd dał bowiem co najmniej 
kilka możliwości rejestracji na szczepienia. 
Nawiązując do metafory skoczni narciarskiej, 
ma nam pomóc dolecieć do punktu K. Pamię-
tajmy jednak, że K w tym przypadku nie ozna-
cza punktu krytycznego. Sami też nie możemy 
patrzeć na program krytycznie. Wyrozu-
miałość populacyjna  w obecnej sytuacji 
wydaje się być cechą najbardziej pożąda-
ną. Na razie chyba skaczemy pod wiatr. Jest 
trudniej, ale pewnie mamy za to dodatkowe 
punkty. Tak jak na skoczni narciarskiej. Nawet 
pod wiatr można przecież skoczyć daleko. 
Poza nasze narodowe bóle, a w zasadzie bulę 
skoczni. 
Pierwsze dni szczepień seniorów mogły co 
prawda doprowadzić co niektórych do szew-
skiej pasji, ale chyba tak już jest z nowościa-
mi. Wielkie oczekiwania, że będzie inaczej, ale 
czasem zwyczajnie od razu się nie da. 
Gdy 27 stycznia próbowaliśmy się skontakto-
wać w godzinach porannych ze starachowic-
kimi punktami szczepień to niestety na pięć 
takich punktów telefon odebrano tylko w 
jednym - grzecznie i uprzejmie potwierdzając 
wskazany numer telefonu. Od razu dostali-

śmy również informację, że szczepionek w tej 
chwili brak i do końca marca nikt raczej nie 
zarejestruje nas na szczepienie. Ten sam ko-
munikat potwierdził nam ciepły głos z infolinii 
szpitala. 
Zapewne wkrótce znów wszystko wróci do 
normy. Normy, która paradoksalnie pozwo-
li nam rejestrować się i oczekiwać na swój 
zastrzyk w ramię. Być może w marcu znów 
będzie problem z dodzwonieniem się we 
wskazane miejsca. Kilkadziesiąt prób połą-
czeń telefonicznych będzie tematem naszych 
codziennych rozmów, a narzekanie na cały 
program stanie się naszą narodową obsesją. 
Poczekajmy. Musimy uzbroić się w cierpli-
wość.Wszyscy. Jak jeden mąż. Tylko w takim 
przypadku Narodowy System Szczepień 
będzie systemem „wysokich lotów”. Nie ma co 
wypruwać sobie Żyły i lękać, że się to nie uda. 
Szczepienia przeciwko COVID to nie MAŁY 
SZczegół naszego życia. To ważna sprawa, 
która musi zaHULAć. Twórcy zapewniają, że 
żadna pacjentka nie będzie Stękała z bólu. Bo 
to nie boli. Ale na razie nie ma też co wylewać 
na ten system ochy, achy i „stochy”. Sukces 
przyjdzie sam, a każdy z nas przejdzie do serii 
fi nałowej. Tak więc leć Polaku, leć! 

PROGRAM
SZCZEPIEŃ JUŻ HULA

Felieton Leszka Kowalskiego
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Mieszkańcy Starachowic mogą 
szczepić się przeciwko COVID-
19 w jednym z pięciu punktów 
zlokalizowanych na terenie 
miasta. Nie wszyscy miesz-

kańcy mają własne samochody i aby dotrzeć 
na wyznaczony termin szczepienia mogą sko-
rzystać z różnych form transportu np. miej-
skiej komunikacji autobusowej.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie 
dotrzeć do punktu szczepień, uruchomio-
ne zostały mobilne zespoły szczepiące.
Jeśli potrzebujesz pomocy, zarejestruj się na 
szczepienie bezpośrednio w punkcie szcze-
pień. Informacje, które punkty szczepień 
w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, 
dostępne są na infolinii pod numerem te-
lefonu 989.

PUNKTY
SZCZEPIEŃ

Działające poradnie w szpitalu 
w Starachowicach
• Uwaga jeden wspólny numer telefo-
nu!
W starachowickim szpitalu działa więk-
szość poradni specjalistycznych.
Dzwoniąc pod numer 459-599-996
mieszkańcy mogą zapisywać się do obec-
nie działających poradni:

• Poradnia Neurologiczna 
• Poradnia Alergologiczna 
• Poradnia Chirurgii Naczyniowej
• Poradnia Chirurgii Ogólnej 
• Poradnia Chirurgii Onkologicznej- 
• Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
• Poradnia Diabetologiczna 
• Poradnia Hepatologiczna 
• Poradnia Kardiologiczna
• Pracownia EKG 
• Pracownia diagnostyki kardiologicznej
• Poradnia Leczenia Uzależnień 
• Punkt metadonowy 
• Poradnia Okulistyczna 
• Poradnia Onkologiczna 
• Poradnia Osteoporozy 
• Poradnia Otolaryngologiczna 
• Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 
• Poradnia Preluksacyjna 
• Poradnia Rehabilitacyjna 
• Poradnia Reumatologiczna
• Poradnia Urologiczna
• Laboratorium i pracownia bakteriologii
• Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Wyjątkiem są oddziały specjalistyczne. 
Z nimi skontaktujemy się dzwoniąc pod 
specjalne numery telefonów:
• Oddział Onkologiczny Dzienny  41 273 90 24
• Pracownia Chemioterapii - 41 273 99 16
• Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej - 
41 273 99 02
• Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej 
dla Dzieci - 41 273 99 02
• Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dzien-
nej - 41 273 99 32
• Zakład Rehabilitacji Leczniczej- 41 273 92 23

Bezpłatny transport Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie dla osób 
niepełnosprawnych

Jeśli mieszkasz na terenie powiatu stara-
chowickiego, jesteś osobą niepełnosprawną 
i masz problemy z poruszaniem się możesz 
skorzystać z bezpłatnego transportu do przy-
chodni lub urzędu.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:00 do 15:00 można umówić się na dogodny 
termin pod numerem telefonu 41 274-88-68; 
41 275-48-89 lub 41 274-88-06. Należy pa-

miętać, że przewozy świadczone są na terenie 
powiatu starachowickiego, w dni robocze od 
godz. 7.00 do godz. 11.00.
Usługa realizowana jest w ramach realizo-
wanego przez Powiat Starachowicki projektu 
partnerskiego „Usługi społeczne dla rodziny”, 
fi nansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go 2014-2020.

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993

Apteka całodobowa

ul. Hutnicza 2
tel. 41 274 30 17
Pamiętaj! 
W nocy cena leków się nie zmienia!
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- Radku, czego dowiedziałeś się o Stara-
chowicach tworząc kolaże, które zdobią 
miejskie przystanki?
- Poznałem lepiej topografi ę miasta, a przy 
okazji projektowania mapy dowiedziałem 
się jak się nazywają konkretne ulice. Ale tak 
naprawdę projektując grafi ki, polegałem na 
swojej intuicji, na swoich odczuciach i na 
świetnej atmosferze miasta, która towarzy-
szyła mi i w trakcie dokumentacji i w trakcie 
przygotowywania materiałów do plakatów. 
Obserwuję Starachowice za pośrednictwem 
internetu i mediów społecznościowych. Ob-
serwuję działalność zarówno Parku Kultury 
jak i samorządowców ze Starachowic. Jako 
mieszkaniec Suchedniowa jestem zachwyco-
ny, że w bliskiej okolicy mamy takie miejsce, 
które się tak fajnie rozwija i daje tyle możliwo-
ści do działania.

- Mamy dwadzieścia cztery grafi ki na 
przystankach. Masz swoją ulubioną?
- Trudno jest mi wybrać pośród tych prac 
moją ulubioną, bo w każdej z nich dostrzegam 
coś co jest, albo bardzo atrakcyjne wizualnie, 
albo bardzo atrakcyjne w warstwie słownej. 
Bardzo lubię kolaż „Warto wracać do swoje-

go gniazda”. Sam kiedyś wyjechałem z Suche-
dniowa, nie było mnie tam dziesięć lat. Ta gra-
fi ka z bocianami  jest sympatyczna. Ale  jest 
to też  konkretna propozycja dla osób, które 
wyjechały ze Starachowic. Ja wiem jak to jest 
tęsknić za swoją małą ojczyzną będąc gdzieś 
daleko.  Mam nadzieję, że ktoś uśmiechnął się 
patrząc na te plakaty: czy to mieszkańcy, czy 
też goście, czy też właśnie osoby, które wyje-
chały i z sentymentem wracają do Staracho-
wic.
- Ty wróciłeś do własnego gniazda,  z War-
szawy do Suchedniowa. I w Suchednio-
wie  zacząłeś bardzo aktywnie działać na 
rzecz społeczności lokalnej. Co uważasz 
za swój największy sukces, jeśli chodzi o 
animowanie życia kulturalnego w Suche-
dniowie?
- Za największy sukces uważam zaufanie, 
które sobie zbudowałem i którym obdarzyli 
mnie mieszkańcy. Początkowo moje akcje nie 
cieszyły się jakimś szczególnym zainteresowa-
niem. Tak było z akcją „chmury na murach”.  
Była nas garstka, gdy zamalowywaliśmy kredą 
wulgarne napisy. Kilka miesięcy później zor-
ganizowałem  inicjatywę, która nazywała się 
„afi rmacja deszczu”. To był swoisty koncert na 
kieliszkach. Wtedy zupełnie nieoczekiwanie w 
parku pojawiło się trzysta osób, które chciało 
wziąć udział w tym działaniu. 
- Jakie jest Twoje marzenie artystyczne?
- Uważam siebie za animatora, za kogoś kto 
inicjuje twórcze działania, działania na  granicy 
sztuk wizualnych i działań społecznych. Moja 
głowa jest pełna marzeń i czasem sam za nimi 
nie nadążam.  Marzę o zrealizowaniu projektu, 
którego efektem byłoby archiwum domowych 
fotografi i z województwa z opowieściami. Ba-
zując na wspomnieniach osób, które są już 
w podeszłym wieku, które pamiętają na przy-
kład Suchedniów czy Starachowice sprzed 
dekad. To są naprawdę niesamowite historie 
i wydaje mi się, że jest to ostatni moment, 
żeby zająć się tym tematem. Bo niebawem nie 
będzie miał kto nam opowiadać tych historii. 
Wydaje mi się, że trzeba łapać to, co za chwilę 
może zniknąć bezpowrotnie. 
- Dziękuję ci bardzo Radku za rozmowę 
i za współpracę. Zachęcam do częstych 
z nami spotkań. 
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WARTO WRACAĆ
DO SWOJEGO GNIAZDA

Z Radkiem Kowalikiem rozmawia Agnieszka Lasek – Piwarska

- Dziękuję. Wydaje mi się, że Starachowice są 
miejscem, w którym jest mnóstwo przestrzeni 
do pracy i że wystarczy dosłownie odrobina 
kreatywnego podejścia i można tutaj napraw-
dę zdziałać cuda. Bardzo wspieram Staracho-
wice jeżeli chodzi o wszystkie inicjatywy, które 
już się tutaj odbywają. No i mam nadzieję, że 
z moim udziałem będziemy mogli jeszcze kilka 
ciekawych rzeczy zrobić.
- Czego sobie życzymy. 

Pełnej rozmowy z Radkiem Kowalikiem 
można też posłuchać. 
Podkast „Kultura zł@czy” 
www.parkkultury.starachowice.eu
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Zdjęcia: Katarzyna Gritzmann
Radosław Kowalik - suchedniowianin, 

animator kultury, fotograf, twórca kolaży, ar-
teterapeuta. Specjalizuje się w działaniach na 
pograniczu sztuk wizualnych i kultury dedyko-
wanych lokalnej społeczności, które angażują 
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w 
życiu miasta. Kieruje się zasadą ”Bądź zmianą, 
którą chcesz ujrzeć w świecie.”



Radosław Kowalik - Suchedniowianin, rocz-
nik 92. Animator kultury, fotograf, kolekcjo-
ner fotografii, twórca kolaży, arteterapeuta. 
Organizator wydarzeń kulturalnych i chary-
tatywnych. Specjalizuje się w działaniach na 
pograniczy sztuk wizualnych i kultury dedyko-
wanym lokalnej społeczności, które angażują 
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w 
życiu miasta. Autor 11 murali zrealizowanych 
w Suchedniowie, szlaków miejskich, koncer-
tów i happeningów. Kieruje się zasadą ”Bądź 
zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie.”
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Czy wiesz dokąd ze Starachowic 
można dojść żółtym szlakiem?  
Jaka sentencja wyryta jest na 
postumencie fi gury Świętej 
Barbary? Na te i inne pytania 

odpowiedź znajdą uczestnicy gry miej-
skiej „Zakochaj się w Starachowicach”.

„Zakochaj się w Starachowicach” to gra miej-
ska, którą Park Kultury proponuje mieszkań-
com naszego miasta. W ten niecodzienny 
sposób organizatorzy chcą uczcić Walentyn-
ki czyli Dzień Zakochanych. Dla uczestników 

W Walentynki zapraszamy do udziału w grze miejskiej. Dla każdego uczestnika mamy 
upominek
Aleksandra Sarzyńska

ZAKOCHAJ SIĘ
W STARACHOWICACH 

zabawy będą upominki. 
- Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców miasta 
do wzięcia udziału w grze miejskiej pod tytu-
łem „Zakochaj się w Starachowicach” - mówi  
Agnieszka Lasek - Piwarska  - dyrektor Parku 
Kultury - Gra skierowana jest do wszystkich 
grup wiekowych i odbędzie się na terenie 
naszego miasta. Nie na limitu czasu na wy-
konanie zadań a gra została pomyślana tak, 
by pomimo panującej pandemii, każdy mógł 
wziąć w niej bezpiecznie udział.  Na karty gry 
z odpowiedziami będziemy czekać do końca 
marca. 

Jak wziąć udział w grze? Gracze będą mu-
sieli odnaleźć zaznaczone na załączonej do 
gry mapie punkty (Wielki Piec, Park Miejski, 
Park Kultury, kapliczka Św. Barbary, przysta-
nek autobusowy, samochód Star) i  wykonać 
przypisane do każdego z tych miejsc zadanie. 
Gra toczy się na obszarze około trzech kilo-
metrów,  tak by uczestnicy w każdym wieku 
mogli swobodnie przejść trasę. Zapraszamy 
i życzymy dobrej zabawy.
Współorganizatorem gry jest Gminna Komi-
sja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Starachowicach.

1. 3.

2.

4.

5.

6.Muzeum Przyrody i Techniki w Stara-
chowicach zna każdy. Nosi ono imię 
profesora Jana Pazdura - historyka, 
dyrektora Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Kielcach oraz człon-
ka Instytutu Historii Kultury Mate-
rialnej Polskiej Akademii Nauk. Przy 
wejściu głównym na teren Muzeum 
Przyrody i Techniki od strony ul. Mar-
szałka Piłsudskiego 95 znajdują się 
oznaczenia szlaków turystycznych. 
Żółty szlak prowadzi na Lipie, Zębiec 
i Iłżę. Jaka jest odległość od Muzeum 
do Lipia? Podaj poprawną odpo-
wiedź ilustrując ją fotografi ą tabliczki.

Park Miejski zyskał nowy piękny 
sznyt dzięki gruntownej rewitaliza-
cji. Zachęcamy Was do spaceru po 
nim i…odnalezienia jednej z tabli-
czek przedstawiającej symbol pro-
dukowanych niegdyś samochodów 
ciężarowych marki Star. Wykonajcie 
zdjęcie tabliczki.

W naszym mieście, przy ulicy Rotmi-
strza Pileckiego znajduje się kaplicz-
ka Świętej Barbary - patronki miasta. 
Rokrocznie obchodzimy święto 
naszej patronki. Sfotografuj senten-
cję jaka jest wyryta na postumencie. 

Przystanki miejskie w Starachowi-
cach zdobią  plakaty z grafi kami au-
torstwa artysty Radosława Kowalika. 
W zabawny i przewrotny sposób za-
praszają do Starachowic reklamując 
nasze miasto jako miejsce przyjazne. 
Sfotografuj jeden.

Park Kultury to miejsce gdzie mamy 
nadzieję, już niebawem znów zatętni 
kulturalne życie. Waszym zadaniem 
jest sfotografować się na „ławeczce 
zakochanych” przed budynkiem.

Przy rondzie Lecha Kaczyńskiego 
znajduje się eksponat wojskowego 
Stara 266. Jaka jest jego do długość 
całkowita? Odpowiedź znajdziecie na 
tablicy informacyjnej przy ekspona-
cie.

Zadania

To gra wykorzystująca przestrzeń miejską 
jako istotny element rozgrywki. Łączy w sobie 
cechy podchodów, gier ulicznych, spacerów, 
tradycyjnych rajdów ale też gier komputero-
wych czy happeningów. Tematyka gier miej-
skich może być różnorodna, od wydarzeń 
historycznych, przez powieści, po historie fan-
tastyczne.

Na czym polega
gra miejska?

Jeśli chcesz wziąć udział w grze lub zapytać 
o szczegóły - zadzwoń pod numer telefonu: 
41 274 65 25.
Regulamin, zasady gry i mapkę  można znaleźć 
na stronie www.parkkultury.starachowice.eu 
i na fanpage’u Parku Kultury.
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3. Ulica, przy które znajduje się Park Kultury.

5. Część Starachowic, dawniej odrębne miasto.

6. Dostał drugie życie... Miejski.

8. Kąpielisko przy „skarbówce”.

10. Niegdyś przystanek dla wesołego miasteczka.

1. Płynie przez Starachowice.

2. Kowadło i dwa młoty.

4. Był patronem Fabryki Samochodów Ciężarowych „Star”.

7. Nazwa kopalni starachowickiej zamkniętej w 1970 r.

9. Symbol tablic rejestracyjnych samochodów.

Prześlij do nas rozwiązanie krzyżówki!

Wśród autorów prawidłowego rozwiązania 

wylosujemy nagrodę niespodziankę!

Prześlij swoje hasło wraz z imieniem, nazwi-

skiem i numerem telefonu na adres Park Kul-

BARAN 21 marca - 19 kwietnia

Odnajdź w sobie pozytywne myśli, podsu-

muj co masz, jak się masz. Myśl pozytywnie a 

będzie pozytywnie.

BYK 20 kwietnia - 22 maja

Myśl co przed Tobą i jak to zrealizujesz. Ma-

rzenia są równie ważne jak ich późniejsza re-

alizacja.

BLIŹNIĘTA 23 maja - 21 czerwca

Zadzwoń do bliskich Ci osób i sprawdź czy u 

nich wszystko w porządku. Bądź miły dla ludzi. 

RAK 22 czerwca - 22 lipca

Znajdź ciekawy przepis i spróbuj czegoś 

nowego w kuchni. A może okaże się, że masz 

prawdziwy talent i smak?
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Strefa rozrywki

Horoskop na wesoło

Poziomo:

Pionowo:

Hasło:
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

tury ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice 

lub na adres e-mail: biuro@parkkultury.eu. 

Nie zapomnij napisać na kopercie lub w tytule 

wiadomości - Rozwiązałem krzyżówkę!

Powodzenia!

LEW 23 lipca - 23 sierpnia

Włącz muzykę, zrób głośniej i nie myśl o pro-

blemach. Część z nich jest niewarta zmartwień.

PANNA 24 sierpnia - 22 września

A może zajęcia online to doskonała okazja do 

nowego kierunku zdalnie? Będziesz mieć zaję-

cie i poszerzysz horyzonty.

WAGA 23 września - 22 października

Nie bój się zmian, nowy kolor włosów, zmiana 

stylu ubierania – zaszalej! Nie będziesz żało-

wać a znajomi docenią Twoje pomysły.

SKORPION 23 października - 21 listopada

Znajdź czas na dobrą książkę, daj się porwać 

lekturze. Czasem trzeba pomyśleć o sobie 

i swoich potrzebach.

STRZELEC 22 listopada - 21 grudnia

Być może czeka Cię spory wydatek, ale osta-

tecznie okaże się, że było warto i przyjemnie.

KOZIOROŻEC 22 grudnia - 19 stycznia

Zrób rano choć podstawową gimnastykę. Po-

czujesz się lepiej i znajdziesz w sobie więcej 

energii.

WODNIK 20 stycznia - 18 lutego

Zwolnij trochę, wszędzie i tak zdążysz a przy-

najmniej na pewno dotrzesz. Zrób coś miłego 

dla przyjaciela. Niech wie, że o nim pamiętasz.

RYBY 19 lutego - 19 marca

Zadbaj o zdrowie, ubierz się cieplej. Gorąca 

kąpiel i herbata z miodem mogą okazać się 

zbawieniem po tym jak trochę przemarzniesz.

D
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Polska zima nie rozpieszcza nas 
bogactwem rodzimych owoców. 
Do wyboru pozostają nam jedy-
nie jabłka i gruszki. Oczywiście 
są jeszcze owoce egzotyczne. 

Nie trzeba „sięgać tropików” aby przy-
gotować zimowe pyszności. Wystarczy 
wykorzystać nasze polskie, skromne 
a jednocześnie szlachetne jabłko, aby 
wyczarować przepyszny obiad, deser lub 
napój. Sprawdźcie sami!

Jabłka zapewniają nam porządną dawkę wi-
tamin, które są nam potrzebne szczególnie 
zima. Anglicy mają nawet odzwierciedlające to 
przysłowie: An apple a day keeps the doctor 
away, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że 
jedno jabłko dziennie trzyma nas z dala od le-
karza. Jabłka zawierają dużo witamin C, A oraz 
tych z grupy B, a także mnóstwo błonnika i 
antyoksydanty. Ważne dla równowagi w orga-
nizmie jest również to, że działają odkwaszają-
co oraz regulują przemianę materii. Poza tym 
z jabłek, a nawet z ich odpadków, czyli skórek 
i ogryzków, można zrobić własny ocet jabłko-
wy, który doceniany jest zarówno w kuchni, 
jak i w kosmetyce. Dodatkowo surowe jabłko 
zawiera naprawdę niewiele kalorii, co docenią 
także ludzie dbający o linię. To tylko część do-
broczynnych właściwości jabłka, dlatego za-
chęcam wszystkich do zagłębienia się w temat 
i powrotu do tego wspaniałego owocu.

Korzystając z obfi tości jabłek, prezentujemy 
Wam z Babcią Krysią trzy przepisy z wykorzy-
staniem tego wspaniałego daru natury. Na 
obiad lub romantyczną kolację polecam Wam 
pierś z kaczki podaną na purée z pora oraz 
z pieczonym jabłkiem faszerowanym karmeli-
zowaną szalotką. Całość polecam skropić aro-
matycznym winnym sosem na bazie aroma-
tów ze smażonej kaczki. Danie jest niebanalne 
i wbrew pozorom nie należy do skompliko-
wanych. Nie trzeba się również bać piersi z 
kaczki – pamiętając o kilku prostych zasadach, 
wychodzi fantastycznie. Pierś należy wyjąć 
z lodówki na ok. godzinę przed smażeniem, 
żeby zdążyła nabrać temperatury pokojowej. 
Poza tym nacięcia skóry nie mogą uszkodzić 
mięsa, a smażenie należy rozpocząć właśnie 

od strony skóry na zimnej patelni. Dzięki temu 
tłuszcz ze skóry pięknie się wytopi, a pozosta-
ła skórka będzie chrupiąca. Piersi z kaczki nie 
powinno się smażyć zbyt długo (podany czas 
w zupełności wystarczy) oraz dać jej odpocząć 
przed krojeniem.

Propozycja deseru pochodzi od Babi Krysi, 
a jest nim szarlotka królewska, którą Babcia 
przygotowuje na specjalne okazje. Jest to 
bardzo delikatne, biszkoptowe ciasto z lekko 
kwaskowatymi jabłkami oraz puszystym ma-
ślanym kremem. Szarlotka ta wygląda wspa-
niale, a smakuje jeszcze lepiej, dlatego jej 
nazwa nie powinna nikogo dziwić. Myślę, że 
nie powstydziłby się jej żaden królewski stół.

Na zakończenie naszej jabłkowej uczty pro-
ponuję bezalkoholowy grzaniec jabłkowy. Ide-
alny na mroźne jesienne i zimowe wieczory. 
Nada się fantastycznie zarówno dla rodziców, 
jak i dzieci, jest bezpieczny dla kobiet w ciąży 
oraz ludzi, którzy z różnych względów chcą 
lub muszą unikać alkoholu. Do tego przepisu 
potrzebny będzie tłoczony sok jabłkowy, po-
lecam szczególnie półsłodki. Warto też zain-
westować w korzenne przyprawy w całości – 
laski cynamonu lub strączki kardamonu dają 
grzańcom, zarówno tym alkoholowym, jak i ty 
bez alkoholu, zupełnie inny wymiar aromatu. 
Ja polecam do grzańców dodawać również 
pieprz i ziele angielskie w kulkach – dodają 
napojowi lekkiej pikanterii.

Mam nadzieję, że po takim wprowadzeniu 
nikogo nie trzeba będzie namawiać na przy-
rządzanie jabłek w kuchni. Nasze propozycje 
nie wykorzystują oczywiście całego potencjału 
drzemiącego w tych owocach. Pamiętajcie też 
o racuchach, szarlotkach na kruchym cieście 
czy prażonych jabłkach do naleśników. Jabłka 
dają w kuchni niesamowite pole do manewru, 
więc korzystajcie z ich dobrodziejstwa, zanim 
znów znikną aż do późnego lata.

Kasia Wzorek - starachowiczanka, au-
torka bloga “Wzorowe Smaki”. Gotowanie jest 
jedną z jej największych pasji. Poza kuchnią 
lubi ogrodnictwo, książki i gry komputerowe.
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Pierś z kaczki Kasi
z pieczonym jabłkiem

Czas przygotowania: 2 godziny

Składniki na 2 porcje:
• 2 piersi z kaczki
• 2 duże jabłka 
• 1 duża lub 2-3 małe szalotki
• 1 por
• 2 małe ziemniaki
• 2,5 łyżki miodu
• 3 łyżki masła klarowanego
• 4 gałązki świeżego rozmarynu
• 2 łyżki octu balsamicznego
• 2 łyżki kwaśnej śmietany
• 150 ml czerwonego wytrawnego wina
• Skórka otarta z połowy cytryny
• Sól 
• Pieprz 

Przygotowanie:
• Piersi kaczki wyjmij z lodówki, umyj je, 
osusz i oczyść z ewentualnych resztek 
piór. Odłóż na bok, aby doszły do tempe-
ratury pokojowej.
• Szalotkę obierz i pokrój w cienkie, ok. 2-3 
mm, półplastry. Na patelni rozgrzej łyżkę 
masła i 2 łyżki miodu. Poczekaj aż miód 
zacznie się gotować. Wtedy wrzuć na pa-
telnię cebulę. Duś ją na małym ogniu ok. 
10 min. Po tym czasie dorzuć na patelnię 
igiełki z dwóch gałązek rozmarynu i wlej 
2 łyżki octu balsamicznego i delikatnie 
posól. Duś całość, aż płyn odparuje.
• Jabłka umyj, przekrój na pół i wydrąż 
gniazda nasienne. W przygotowane 
otwory włóż karmelizowaną cebulkę. Ułóż 
jabłka w naczyniu do zapiekania, wlej do 
formy wody na wysokość ok. 0,5 cm. Przy-
kryj całość folią i piecz w nagrzanym do 
180 stopni piekarniku przez 25-30 min, tak 
aby jabłka były miękkie.
• Gdy wstawisz jabłka do pieczenia, umyj 
i pokrój pora w ok. 1 cm półplastry. Ziem-
niaki obierz, umyj i pokrój w ok. 1 cm 
kostkę. Na patelni rozgrzej 2 łyżki masła i 
wrzuć na nią warzywa. Smaż je przez kilka 
minut, aż delikatnie się zrumienią. Posól 
całość i podlej wodą do połowy wysokości 
warzyw, przykryj pokrywką i duś do mięk-
kości. Gdy zmiękną, zdejmij pokrywkę i 
odparuj pozostałą wodę. Po odparowaniu 
dodaj 2 łyżki śmietany i skórkę otartą z 
połowy cytryny. Zmiksuj całość na gładkie 
purée. Przykryj, aby nie wystygło.
• Skórę na piersiach kaczki natnij w kratkę 
tak, aby nie uszkodzić mięsa. Posól i po-
pieprz mięso delikatnie z obu stron. Połóż 
piersi na zimnej patelni skórą do dołu. 
Odpal mocno palnik i smaż piersi aż do 

JABŁKO
W ROLI GŁÓWNEJ

Jabłkowa uczta. Serwują Kasia i jej babcia Krysia
Katarzyna Wzorek, autorka bloga Wzorowe Smaki
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Chcielibyście poznać więcej moich 
przepisów? Zapraszam Was na 
mojego bloga Wzorowe Smaki
(www.wzorowesmaki.pl)
Do zobaczenia!
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wytopienia  całego tłuszczu ze skóry. Po-
winno to zająć ok. 7-8 min. Delikatnie prze-
kręć piersi na drugą stronę nie nakłuwa-
jąc. Smaż kolejne 5-6 min. Zdejmij piersi 
z patelni i odłóż je na jakieś 5 minut, aby 
mięso odpoczęło.
• Z patelni odlej większość tłuszczu, po-
zostaw tylko odrobinę. Wlej na patelnię 
wino i wrzuć pozostałe gałązki rozmarynu. 
Dopraw sos solą, pieprzem i pozostałą ilo-
ścią miodu. Gotuj chwilę, aż sos delikatnie 
odparuje i zgęstnieje.
• Na talerz wyłóż purée. Kaczkę pokrój 
w plastry i ułóż ją na purée. Polej kaczkę 
sosem z patelni. Obok na talerzu podaj po 
dwie połówki upieczonego jabłka.

Smacznego!

Szarlotka królewska
babci Krysi

1. Biszkopt:
Upiecz biszkopt na dużą blachę wedle spraw-
dzonego przepisu lub zgodnie z dalszymi 
wskazówkami.
• 4 jajka 
• Mąka pszenna
• Cukier
• 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

• Zważ wszystkie jajka i odmierz tyle mąki, 
ile ważą. Następnie zważ 3 jajka i odmierz 
tyle cukru, ile ważą. Z białek ubij pianę. Kiedy 
będzie prawie sztywna dodaj partiami cukier. 
Do ubitej piany dodawaj po jednym żółtku. 
Po ich zmiksowaniu dodaj mąkę i proszek do 
pieczenia i delikatnie wymieszaj szpatułką. 
Wylej masę na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia i piecz ok. 30 minut w rozgrzanym 
do 180 stopni piekarniku. Gotowy biszkopt 
ostudź.

2. Jabłka:
• 1,5 kg jabłek
• 1 galaretka cytrynowa

• Jabłka obierz ze skórki, pokrój w kawałki 
i przesmaż tak, aby zostały jeszcze nierozgo-
towane kawałeczki. Po przesmażeniu dodaj 
galaretkę cytrynową i dobrze wymieszaj. Jesz-
cze ciepłe wyłóż na biszkopt.

3. Krem: 
• 1 kostka masła
• 1 żółtko
• 0,5 szklanki cukru pudru
• 6 łyżek mleka w proszku
• 6 łyżek wody

• 6 łyżek mleka w proszku zagotuj w 6 łyżkach 
wody. Odstaw do lekkiego przestudzenia. W 
międzyczasie miękką kostkę masła utrzyj z 
żółtkiem i cukrem pudrem na gładką masę. 
Dodaj do niej letnie mleko i dalej ucieraj aż 
będzie puszysta. Krem wyłóż na wystudzone 
jabłka.

4. Polewa:
• 15 dag masła
• 15 dag cukru pudru
• 3 łyżki kakao
• 3 łyżki wody

• Składniki rozpuść, doprowadź do wrzenia, 
ale nie gotuj. Ciepłą polewą udekoruj krem. 
Mogą to być różne esy fl oresy.

Smacznego!

Bezalkoholowy
grzaniec jabłkowy Kasi

Czas przygotowania: do 30 minut

Składniki:
• 1 litr soku tłoczonego z jabłek (najlepiej pół-
słodkiego)
• 1 pomarańcza
• 1 laska cynamonu (lub płaska łyżeczka mie-
lonego cynamonu)
• 10 goździków
• 5 strączków kardamonu (lub pół łyżeczki 
mielonego kardamonu) 
• 5 kulek ziela angielskiego
• 5 kulek pieprzu
• 1 gwiazdka anyżu
• Szczypta tartej gałki muszkatołowej
• Opcjonalnie: konfi tura różana lub miód

Przygotowanie:
• Pomarańczę wyszoruj dokładnie i sparz. Na-
stępnie pokrój ją w plastry, a te na ćwiartki.
• Do garnka wlej sok, wrzuć pokrojoną poma-
rańczę i wszystkie przyprawy w całości. Jeśli 
używasz mielonego cynamonu i kardamo-
nu dodaj je na samym końcu razem z gałką 
muszkatołową.
• Gotuj wszystko ma małym ogniu aż sok 
zawrze. Wtedy dodaj gałkę muszkatołową. 
Spróbuj. Jeśli grzaniec jest dla Ciebie za mało 
słodki możesz dodać miodu lub konfi tury ró-
żanej. Podawaj w kubkach, dodając kawałki 
pomarańczy.

Smacznego!
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Rozmowy z poprzedniego wieku. 
Brzmi intrygująco, prawda? 
Wprawdzie w marcu minie 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. Mnie sięgnięcie do 
starej, pożółkłej teczki pełnej – zgroma-
dzonych głównie przez moją Mamę – wy-
cinków ze starych gazet sprawił wielką 
frajdę. Jakby czas się zatrzymał. Zabie-
ram więc Państwa w tę nieco sentymen-
talną podróż. 

Jest grudzień 1989 roku. W liceum które-
go jestem uczniem przygotowującym się do 
matury, ukazuje się ostatni już numer „ szkol-
nego organu prasowego I LO w Starachowi-
cach” – jak nazywaliśmy dumnie szkolną ga-
zetkę „Vates”. Co tłumacząc z łaciny na polski 
oznaczało wieszcza bądź proroka. Gazetkę 
redagowaliśmy z kolegą z klasy  Wojtkiem 
Piaskiem. Ukazało się w sumie dwanaście nu-
merów. Ten ostatni numer przyniósł rozmo-
wę z osobą absolutnie wyjątkową. Taką, którą 
wspomina się po latach. I trudno, by wzru-
szenie nie pojawiło się w oku. Osobą, która 
potrafi ła ukierunkować życie wielu młodych 

ludzi. Sprawiała, byśmy umieli odróżniać biel 
od czerni, szczerość od fałszu i dobro od zła. 

Nie mogłem zacząć tego cyklu inaczej, jak od 
rozmowy, którą 32 lata temu przeprowadziłem 
z Druhną Miłką Mazurkiewicz. Druhna musiało 
być koniecznie przez duże „D”. Wywiad nosił 
tytuł: „Moja pasja - ZHP”.

- Przygoda Druhny z harcerstwem rozpo-
częła się jeszcze w Brześciu nad Bugiem, 
gdzie chodziła Druhna do szkoły podsta-
wowej. Jak ta działalność układała się w 
latach następnych?
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Wywiad z Druhną Ludmiłą Mazurkiewicz z grudnia 1989 roku
Grzegorz Sajór

ODRÓŻNIAĆ
SZCZEROŚĆ OD FAŁSZU
DOBRO OD ZŁA

Druhna musiało 
być koniecznie 
przez duże „D”. 
Wywiad nosił tytuł: 
„Moja pasja - ZHP”.

Zdjęcia: archiwum 111 ADH Obóz 111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej. Druhna otwiera jedną z obozowych imprez.
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- W lutym 1939 roku zostałam wydelegowana 
na Kurs Zastępowych, gdzie byłam najmłod-
szą uczestniczką. Miałam wtedy 11 lat. Ale 
wracając do początków. Pierwszą moją dru-
żyną zuchową do której zapisali mnie rodzi-
ce była drużyna „Wilczki”. Z tego okresu pa-
miętam przede wszystkim czerwone berety, 
kokardy i biwak, z którego przyniosłam ro-
dzicom herbatę. Moi rodzice bardzo poważ-
nie traktowali przynależność do harcerstwa. 
Kiedy przyjechałam 22 lutego 1939 roku po 
przyrzeczeniu do domu, stałam się w oczach 
rodziców całkiem dorosła, co wiązało się także 
z większymi obowiązkami. Potem wybuchła 
wojna, która zaprowadziła mnie do Staracho-
wic. Tutaj od razu zaczęłam działać. Kilka ty-
godni należałam do 1. Drużyny Harcerek im. 
Emilii Plater, a od września 1945 roku obję-
łam 3. Drużynę Harcerską im. Dąbrówki przy 
Szkole Handlowej. To trwało do dnia likwidacji 
harcerstwa. Przerwa w działalności związku to 
okres błędów i wypaczeń. Tak bardzo prze-
żyłam koniec ruchu, że przysięgłam sobie, 
że nigdy już do niego nie powrócę. Ale gdy w 
grudniu 1956 roku zaproszono mnie na spo-
tkanie zgodziłam się, pomimo początkowej 
niechęci. No a potem była „111”. Przy czym 
chciałabym zaznaczyć, że przynoszącą najwię-
cej satysfakcji i zadowolenia jest praca z dru-
żyną. Wiem o tym, bo byłam i Komendantką 
Hufca, i w Radzie Naczelnej ZHP,  a także w 
Radzie Chorągwi. 

- Od ponad 30 lat jest Druhna drużynową 
jednej i tej samej drużyny: 111 Artystycz-
nej Drużyny Harcerskiej. Czy nie stało się 
to dla Druhny już nudne?

- Absolutnie. Za każdym razem przecież zmie-
niają się ludzie mający inne potrzeby i zain-
teresowania. Mam natomiast problem trochę 
inny. Coraz częściej nie mogę nadążyć fizycz-
nie i dlatego nie bywam na wielu obozach czy 
rajdach.

- Wychowała Druhna ponad 30 pokoleń. 
Co mogłaby Druhna o tych ludziach po-
wiedzieć?

- Chyba to, że ze „111” wychodzą ludzie więcej 
niż przeciętni, ludzie aktywni, czegoś chcący 
dokonać. Odnosi się to zresztą nie tylko do 
tych bardziej wykształconych, ale także do 
zwykłego robotnika.

- Jednym z epizodów w życiu Druhny było 
posłowanie. Jak z perspektywy czasu 
ocenia Druhna te lata 1976 – 1980?

- Nie jestem z nich zadowolona, bo praktycz-
nie nic nie mogłam zrobić dla młodzieży, a 

pracowałam w Komisji Oświaty i Wychowania. 
Pracowaliśmy dużo, ale efektów nie było. Co 
prawda w wyniku mojej interwencji warszta-
ty szkolne przy ulicy 1 Maja otrzymały nowy 
sprzęt, ale był to przypadek o zasięgu tym 
konkretnym, a nie ogólnym. Ponadto poma-
gałam obozom i zimowiskom harcerskim w 
uzyskaniu potrzebnego i niezbędnego sprzę-
tu, ale i to nie dało mi pełnej satysfakcji.

- I  już ostatnie pytanie. Co należy robić 
by być lubianym przez uczniów?

- Po pierwsze: należy samemu ich lubić. Po 
drugie: być szczerym, nie dwulicowym. Jeśli 
się czegoś nie wie to się to mówi, a nie „owija 
w bawełnę” udając jakim to jest się mądrym. 

- Dziękuję za rozmowę.

Tyle archiwum z poprzedniego wieku. Dodam, 
że nie była to moja jedyna „zawodowa” roz-
mowa z Druhną Miłką. Tekstem o Jej wojen-
nych wspomnieniach debiutowałem też na 
łamach „Słowa Ludu”. Niestety – nie przetrwał 
on w domowych szpargałach. Podobnie, jak 
sama gazeta.

Grzegorz Sajór, dziennikarz z zami-
łowania, zaczynał od „Słowa Ludu”. Potem 
- przez 26 lat związany z Telewizją Polską. 
Wydawca w TVP INFO oraz głównego wydania 
„Wiadomości”. Obecnie - wolny strzelec. Pisze, 
jest wydawcą, prowadzi szkolenia i zajęcia ze 
studentami.

Giby. Z Druhną instruktorzy Tomasz Majchrzyk
i Janusz Ćwieluch

Giby. Godzina W 1 sierpnia 1979 r. Obok Lidia Pokuszyńska – wtedy 
zastępca komendanta
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MISTRZOWSKIE
PŁYWANIE

Wgrudniu zawodniczka 
Starachowickiego Klubu 
Pływackiego Baraku-
da Aleksandra Sierpień 
zdobyła srebrny medal 

Mistrzostw Polski juniorek w pływaniu. 
Wywalczyła w ten sposób swój drugi 
w karierze medal mistrzowski.

- Podczas zawodów w Gliwicach wywal-
czyłaś swój drugi medal mistrzowski 
w historii i pierwszy w rywalizacji indy-
widualnej. Jakie to uczucie być srebrną 
medalistką Mistrzostw Polski ?
- Niesamowite, zwłaszcza, że nie spodzie-
wałam się takiego sukcesu na tych mistrzo-
stwach. Chciałam zaprezentować się jak naj-
lepiej, powalczyć o fi nał i cieszyć się z tego 
osiągnięcia. Okazało się jednak, że jestem 
druga w Polsce. Ten medal daje mi ogromną 
satysfakcję. Potwierdza, że moja praca przy-
nosi efekty.
- Na pływalni w Gliwicach medal wywal-
czyłaś w stylu klasycznym. Na pięćdzie-
siąt metrów byłaś druga, a w wyścigu na 
sto metrów zajęłaś szóste miejsce. Czy 

żabka jest Twoim ulubionym stylem pły-
wackim?
- Pływam nie tylko żabką. Poza stylem kla-
sycznym, rywalizuje również w konkurencjach 
w stylu zmiennym oraz grzbietowym. Teraz 
jednak najmocniejsza czuje się w żabce.
- Przed rokiem zdobyłaś swój pierwszy 
medal mistrzowski. Był to medal w ry-
walizacji sztafetowej. Teraz sztafeta SKP 
Barakuda zajęła szóste miejsce w fi nale.
- Teraz strata do najlepszych była większa. 
Niestety nie udało się powalczyć o podium, 
ale nie poddajemy się i walczymy dalej. Wspól-
nie z Hanią Stanecką, Julią Ofman i Weroniką 
Latałą tworzymy mocną drużynę i na pewno 
jeszcze powalczymy o medale.
- Julia Ofman również awansowała do 
fi nału pięćdziesiąt metrów stylem kla-
sycznym, w którym Ty byłaś druga. Dwie 
zawodniczki Barakudy w fi nale, dla kon-
kurencji są najlepszym dowodem na to, 
że praca w klubie idzie w dobrym kierun-
ku. Jaką rolę w realizacji Twoich marzeń 
sportowych pełnią trenerzy Wojciech 
Szlęzak i Bartosz Stanecki?
- Sukcesy zawdzięczam tylko pracy z trene-

rami. Praca na treningach pozwala szlifować 
swoją formę i talent. Z trenerem Wojtkiem 
trenuje na co dzień, prowadzi mnie i widzi 
mój rozwój sportowy. Trener Bartek pomaga 
mi od strony techniki. Przed mistrzostwami 
zawsze mamy czas na analizę elementów pły-
wackich i doszlifowywanie techniki.
- Ile lat trzeba czekać na medal Mi-
strzostw Polski ?
- Mam na swoim koncie już kilka lat treningów. 
W tym roku minęło jedenaście odkąd rozpo-
częłam przygodę z pływaniem. Miałam wtedy 
pięć lat. Gdy byłam w przedszkolu poszłam na 
naukę pływania, tak to się zaczęło i trwa do 
dziś.
- Jak wygląda Twój typowy dzień z pływa-
niem?
Teraz jest nieco inaczej. W czasach pandemii 
trenować możemy tylko raz dziennie. Basen 
jest otwierany tylko na nasze treningi, które 
mam pięć razy w tygodniu. Muszę to łączyć 
z lekcjami w szkole. Treningi odbywają się po 
zajęciach, wcześniej bywało tak, że miałam je 
już wcześnie rano. Na basenie byłam przed 
godziną szóstą.
- Nauka i sport. Udaje Ci się to wszystko 
jakoś połączyć?
- Na pewno jest ciężko, ale trzeba sobie z tym 
radzić. Jestem w drugiej klasie I Liceum Ogól-
nokształcącego na profi lu biologiczno-che-
micznym i nauki nie brakuje. Znam jednak 
swoje obowiązki, daje sobie z nimi radę, ale 
nauczyciele też są dla mnie wyrozumiali. 
Szkoła jest dla mnie ważna. Wybieram się na 
studia na medycynę i zależy mi na dobrych 
ocenach. Trzeba to sobie wszystko poukładać. 
Choć przyznam, że moje życie jest z zegarkiem 
w ręku. Trening, szkoła, dieta, sen. Ale warto.
- Chyba nie samym treningiem i szkołą 
żyje człowiek? Co z Twoimi zaintereso-
waniami?
Moje zainteresowanie to sport. Pływanie i… 
jeszcze raz pływanie. Nawet moi znajomi to 
pływacy. Dużo czasu spędzam w ich towarzy-
stwie. Treningi, obozy, wyjazdy. Poza sportem 
ostatnio dużo czasu poświęcam na biologię 
i chemię, ale to już się wiąże z moim wyborem 
medycyny jako kierunku studiów.
- Całe Twoje życie to przygoda z pływa-
niem. Jaki będzie najbliższy rok?
W lipcu czekają mnie letnie Mistrzostwa 
Polski już w nowej wyższej kategorii wiekowej. 
Chciałabym popłynąć na tych mistrzostwach 
i spisać się jak najlepiej. Na pewno czekam 
na starty w świętokrzyskiej lidze pływackiej, 
w której ostatnio zajęłam trzecie miejsce 
w indywidualnej klasyfi kacji generalnej. A poza 
tym, w tym roku znów nie zabraknie trenin-
gów pływackich i nauki. I tak już od jedenastu 
lat...
Dziękuję za rozmowę.
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Ola Sierpień z klubu pływackiego Barakuda z medalem
Leszek Kowalski

Fot: Ola SierpieńOla Sierpień zwykle trenuje z Wojciechem Szlęzakiem
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Hala sportowa pawilonu 
„C” była w styczniu areną 
zmagań najlepszych polskich 
strzelców, którzy na obiek-
tach „Świtu” rywalizowali w 

ogólnopolskich zawodach klasyfikacyj-
nych. 

Do Starachowic przyjechało ponad 30 najlep-
szych seniorów i juniorów. W gronie uczest-
ników imprezy nie zabrakło reprezentantów 
starachowickiego klubu, a przede wszystkim 
zawodników, których zobaczymy na najważ-
niejszych imprezach mistrzowskich - Mi-
strzostw Europy oraz Igrzysk Olimpijskich.
Starachowice doczekały się imprezy spor-
towej, której ranga jest powodem do dumy 
i znakomitą promocją miasta. W pierwszy 
weekend kwietnia Starachowice będą go-
spodarzem prestiżowego Pucharu Wiosny, 
zawodów z udziałem najlepszych krajowych 
strzelców. We wrześniu będziemy gościć finał 
Pucharu Polski, a w międzyczasie zostanie ro-
zegranych jeszcze kilka innych imprez strze-
leckich. Trener kadry narodowej zapowiada 
przyjazd najlepszych polskich strzelców do 
Starachowic przed najważniejszymi zawoda-
mi mistrzowskimi. Planowany jest także przy-
jazd reprezentantów kraju przed zawodami 
Pucharu Świata w Korei Południowej, a także 
przed Mistrzostwami Europy.

Brydż w hotelu

Przed nami 22. edycja brydżowego mi-
tyngu w starachowickim Hotelu Senator.

Polski Związek Brydża Sportowego opubliko-
wał kalendarz imprez sportowych na 2021 
rok w którym nie zabrakło miejsca dla Stara-
chowic. Od 22 do 25 kwietnia w Hotelu Se-
nator odbędzie się Mityng Brydżowy. Turniej 
odbędzie się w formule „na żywo” lub online. 
Będzie to już 22. edycja w historii. Staracho-
wicki turniej ma już swoją renomę i cieszy się 
ogromną popularnością. Ubiegłoroczny tur-
niej zakończył Mityngowy Turniej Par. Wzięły w 
nim udział 42 pary z całej Polski. Drugie miej-
sce zajęli reprezentanci naszego miasta Piotr 
Walczak i Andrzej Iwański.

Pięć wspaniałych stypendystek

Tatiana Pluta, Olga Pochylska, Aleksan-
dra Sierpień, Zuzanna Pacek i Weronika 
Wojnar to piątka stypendystek, które za 
wyniki sportowe osiągnięte w 2020 roku 
otrzymają stypendium sportowe.

Prezydent Miasta Marek Materek przyznał 
stypendia na podstawie wniosków złożonych 
przez starachowickie kluby. Otrzymały je za-
wodniczki, które stawały na podium najważ-
niejszych imprez mistrzowskich. W tym roku w 
tej grupie znalazły się same dziewczyny. Uta-
lentowane sportsmenki medale zdobywały w 
pięciu dyscyplinach sportu na zawodach rangi 
Mistrzostw Polski – boks, taekwondo olimpij-
skie, pływanie stylem klasycznym, karate oraz 
bieg górski. Nasze zawodniczki należały do 
najlepszych podczas zawodów rozgrywanych 
w kategorii młodzieżowców oraz juniorek.

KADRA NARODOWA
NA ŚWICIE

Starachowicka strzelnica sportowa „Świt” po modernizacji. To u nas rywalizowali najlepsi
Leszek Kowalski

Zdjęcia: Leszek Kowalski



Jak w łatwy sposób zadbać o swoją aktywność w domu. Tekst
przygotowany we współpracy z fi zjoterapeutką Iwoną Jezierską.
Anna Zięba
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Otym, że aktywność fi zycz-
na, nawet ta najmniejsza, 
jest ogromnie istotna, wie 
każdy. Nie każdy może po-
chwalić się jednak regular-

nymi wyjściami na siłownie, bieganiem, 
jazdą na rowerze czy nawet szybszym 
spacerem. Jeśli dodamy do tego obecnie 
panującą pandemiczną sytuację… nawet 
jakbyśmy bardzo chcieli wdrożyć corocz-
ny plan uprawiania sportu, nie bardzo 
mamy jak. I choć internet pęka w szwach 
od licznych programów treningowych, to 
nie rozwiązuje to problemu, jednej z naj-
bardziej pragnących i potrzebujących tej 
aktywności grupy – naszych seniorów.

Z myślą o seniorach, przygotowaliśmy zbiór 
kilku podstawowych i łatwych do wykonania 
ćwiczeń. Potrzebna będzie tylko chęć, mobi-
lizacja i wygodne krzesło.

PAMIĘTAJ ćwiczenia 
wykonujemy w miarę 
swoich możliwości!

WYSTARCZY
TYLKO KRZESŁO

1.

3.

6.

2.

4.

5.
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Siadamy wygodnie na krześle z opar-
ciem. Ręce układamy wzdłuż tułowia.
Nabieramy powietrza nosem jed-
nocześnie unosząc ramiona w górę, 
opuszczamy je wypuszczając powie-
trze ustami.
Powtarzamy 10 razy.

Siadamy wyprostowani na brzegu 
krzesła. Ręce kładziemy wzdłuż tuło-
wia, dłońmi łapiemy delikatnie kra-
wędź mebla. Stopy stawiamy płasko 
na ziemi. Pilnujemy aby kolana były 
ułożone prostopadle do podłogi.
Unosimy kolano w stronę sufi tu, 
odrywając przy tym stopę od podłogi.
Wykonujemy to ćwiczenie naprze-
miennie.
Powtarzamy 20 razy.

Siadamy na krześle, prostujemy plecy, 
zamykamy oczy i rozluźniamy się.
Wykonujemy kilka spokojnych i głę-
bokich wdechów i wydechów. Wdech 
nosem, wydech nosem i ustami.
Wykonujemy ćwiczenie ok. 2 
minut.

Siadamy wygodnie na krześle ręce 
opierając na udach. Delikatnym i po-
wolnym ruchem skręcamy głowę w 
prawo a następnie w lewo.
Powtarzamy 10 razy.

Stajemy przy krześle w lekkim roz-
kroku dociskając delikatnie stopy do 
podłoża. Ramiona luźno opuszczamy, 
utrzymujemy wyprostowaną sylwet-
kę. Rozpoczynamy marsz w miejscu 
podnosząc wysoko kolana, ale tak aby 
utrzymać stabilną pozycję. Oddycha-
my miarowo i spokojnie. W razie trud-
ności, trzymamy się oparcia krzesła.
Maszerujemy ok. 2 minuty.

Opieramy ręce o oparcie krzesła, stół 
lub parapet. Ustawiamy nogi w lekkim 
rozkroku. Powoli wspinamy się na 
palce, utrzymując wyprostowaną syl-
wetkę i równowagę.
Powtarzamy 10 razy.

Pora
poćwiczyć!

Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy 
pamiętać o kilku bardzo ważnych zasa-
dach:

ćwiczymy w przewietrzonym wcześniej po-
mieszczeniu;
podczas ćwiczeń oddech powinien być rów-
nomierny i spokojny;
po wykonaniu każdego ćwiczenia odpoczywa-
my;
ubranie powinno być swobodne i nie krępo-
wać ruchów;
staramy się ćwiczyć codziennie lub co drugi 
dzień.

Kiedy należy PRZERWAĆ ĆWICZENIA:
gdy poczujemy się słabo – w takiej sytuacji na-
leży usiąść i odpocząć;
gdy podczas wykonywania ćwiczenia poczu-
jemy dyskomfort – niezwłocznie przerywamy 
ćwiczenia.

Fot: pexels.com

Fot: pexels.com
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Otoczenie dworca wschod-
niego, zagospodarowanie 
Lubianki, oczyszczenie Pa-
sternika i zagospodarowa-
nie jego północno-zachod-

niej linii brzegowej, nowy warsztat, 
myjnia i centrum dyspozytorskie ko-
munikacji miejskiej, nowe ekologiczne 
autobusy, nowoczesne oświetlenie i do-
świetlenie przejść dla pieszych, budowa 
mieszkań, przebudowa i remonty kilku-
dziesięciu miejskich ulic i dróg, remont 
Parku Kultury i odnowienie jego otocze-
nia, budowa zaplecza sportowego przy 
ul. Szkolnej, e - usługi w Urzędzie Miej-
skim – ze stacji Starachowice rusza eks-
pres inwestycyjny.

Rusza z impetem, a powyższa lista jest stale 
uzupełniana, gdy tylko pojawiają się nowe 
możliwości – w tym możliwości pozyskania ze-
wnętrznych funduszy. 
- Sytuacja na rynku sprzyja, a zdecydowana 
większość składanych na poszczególne zada-
nia ofert jest poniżej kwot,  jakie miasto zabez-
pieczyło w tegorocznym budżecie– informuje 
Prezydent Miasta Marek Materek - Staramy 
się, aby w ramach Starachowickiego Ekspresu 
Inwestycyjnego, większość umów z wykonaw-
cami została podpisana w pierwszym kwartale 
2021 roku i wszystko wskazuje na to, że po-
winno nam się to udać. 

„Łączna kwota, jaką w tym roku miasto prze-
znaczy na inwestycje to 135 mln zł z czego 
ponad 87 mln zł to dotacje zewnętrzne”.
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