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	 Krokus	 –	 jedna	 z  pierwszych	 oznak	
nadchodzącej	wiosny.	Niedługo	będzie	cieszył	
nasze	 oczy	w  ogrodach,	 na	 działkach,	 skwe-
rach	czy	miejskich	trawnikach.	Kwiat	wyjątko-
wy,	o niespotykanych	właściwościach,	bo	skry-
wający	w swoim	środku	najdroższą	przyprawę	
świata	 –	 szafran.	 Ten	 delikatny	 i  niezwykle	
piękny	 kwiat	 potrzebuje	 odpowiedniej	 gleby	
oraz	nawozu,	aby	ukazać	się	nam	w pełni	sił	
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i okazałości.	Potrzebuje	troski	i uwagi.	Podob-
nie	jak		ludzie.
	 Żyjąc	 w  nieustannym	 biegu	 coraz	
rzadziej	 przyglądamy	 się	 sobie,	 swojemu	
zdrowiu.	Pozwalamy	naszym	marzeniom	po-
zostać	 w  sferze	 abstrakcji	 bez	 prawa	 głosu.
Wydaje	nam	się,	że	na	wiele	rzeczy	jest	już	dla	
nas	za	późno,	 jakiekolwiek	działania	stają	się	
nieopłacalne	lub	ryzykowne.
	 A jeśliby	tak	pozwolić	dojść	do	głosu	
marzeniom?		Wysłuchać	z uwagą	tego	co	chce	
powiedzieć	 nam	 ciało?	 Przekonać	 się,	 że	 na	
nic	w życiu	nie	jest	za	późno?	
	 Każdy	 dzień	 może	 być	 dla	 nas	
wiosną.	 Przebudzeniem	 z  zimowego	 snu.	
Codziennie	możemy	rozkwitać	ponownie	naj-
piękniejszym	 kolorami	 bez	 względu	 na	 wiek	
czy	wykonywany	zawód.	Krokus	co	roku	kwit-

nie	 inaczej.	 My	 codziennie	możemy	 zmienić	
nasz	 styl	 życia.	 I  o  tym	właśnie	 przeczytacie	
Państwo	w tym	numerze:	o wiecznej	młodo-
ści,	pogoni	za	marzeniami	i o wiośnie	w sercu	
ale	 i  	 w  starachowickich	 ogrodach,	 parkach,		
na	ulicach.
	 Ogrodach,	 które	 nieustannie	 za-
chwycają	swoim	urokiem	i doborem	roślinno-
ści		często	nawiązującym	do	historycznych	już	
aranżacji	wybitnego	„starachowickiego	ogro-
dnika”.
																																								Z wyrazami	szacunku!
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INSPIRUJE NAS NATURA
Starachowice	
rozkwitają	wiosną
Iwona Tamiołło

Starachowice, jak co roku, pre-
tendują do miana najbardziej 
zielonego miasta regionu świę-
tokrzyskiego. Pelargonie, dalie, 
begonie, werbeny - tysiące 

kwiatów zakwitnie na rondach, raba-
tach, skwerach i pasażach. 

Zapanowała	miejska	moda	na	zieleń.	Rośliny	
w  miastach	 pełnią	 wiele	 funkcji.	 Oprócz	 roli	
dekoracyjnej	 sprzyjają	 oczyszczaniu	 powie-
trza,	 produkują	 tlen	 i  regulują	 temperaturę.	
Strefy	zieleni	wspomagają	funkcje	wypoczyn-
kowe,	 rekreacyjne,	 zdrowotne	oraz	estetycz-
ne.	Wpływają	także	na	jakość	życia	i utrzymują	
ważną	bioróżnorodność	w przyrodzie.	
-	 W  Starachowicach	 coraz	 częściej	 sięgamy	
po	ekologiczne	rozwiązania	–	mówi	Prezydent	
Miasta	Marek	Materek.	-	Dbamy	o środowisko	
tworząc	 otoczenie	 przyjazne	 mieszkańcom.	
Ukwiecone	przestrzenie	miejskie	cieszą	oczy.	
Dzięki	 strefom	 zieleni	 przejście	 od	 miejsca	
zamieszkania	 do	 szkoły	 czy	 miejsca	 pracy,	
nie	 musi	 odbywać	 się	 po	 ruchliwej	 ulicy.	
Zieleń	w miastach	sprawia,	że	są	one	nie	tylko	
zdrowszea	ale	także	stanowią	lepsze	miejsce	
do	życia.		

Zdobimy miasto na wiosnę

Starachowice	rozkwitają	wiosną.	W tym	roku,	
jak	 informuje	 Jolanta	Rafalska	 z  referatu	Go-
spodarki	 Komunalnej,	 Dróg	 i  Ochrony	 Śro-
dowiska	 Urzędu	 Miejskiego,	 ronda,	 skwery	
ozdobią	różne	gatunki	kwiatów.	Wymieszane	
rośliny	sprawią,	że	będzie	bardziej	kolorowo.	
Blisko	 3,5	 tysiąca	 róż	 o  odmianie	Marathon	
zakwitnie	na	gminnych	rabatach.	Dwumetro-
we	wieże	kwiatowe	z czerwoną	i różową	pelar-
gonią	staną	na	płycie	Rynku.	Barwne	pelargo-
nie	pojawią	się	także	w donicach	ustawionych	
na	terenie	miasta	oraz	ozdobią	most	na	rzece	
Kamiennej.	Ukwiecone	donice	zawisną	na	słu-
pach	oświetleniowych.	Donice	z lawendą,	roz-
plenicą,	szałwią,	karaganą,	trzmieliną	i trawa-
mi	ozdobnymi	umieszczone	zostaną	przy	al.	
Armii	Krajowej,	ul.	Granicznej	oraz	na	pasażu	
Staffa.	Dodatkowo	na	skwerach	zakwitną	be-
gonie,	tagetes,	starzec,	szałwia,	cynie,	werbe-

ny,	dalie.	Kolejne	azyle	w miejskiej	przestrzeni	
tworzą	strefy	zieleni,	jakich	na	terenie	miasta	
powstało	 pięć.	 W  trzech	 strefach	 jednym	
z elementów	będą	łąki	kwietne.	

Łąki kwietne - eko i antysmogowe

Zgodnie	z opinią	ekologów	łąki	kwietne	to	do-
skonałe	rozwiązanie,	trawa	i polne	kwiaty	za-
siane	między	ruchliwymi	ulicami	pełnią	funk-
cję	 antysmogową.	 Naturalna	 łąka,	 miejska,	
z  domieszką	 roślin	 stanowi	 schronienie	 dla	
wielu	 zwierząt,	 żyjących	w mieście,	 owadów.	
Jak	 podają	 ekolodzy	 rośliny	 w  przestrzeni	
miejskiej	 regulują	 warunki	 klimatyczne,	 aku-
mulują	 ciepło,	 uczestniczą	 w  obiegu	 wody,	
stanowią	 miejsce	 bytowania	 zwierząt,	 wpły-
wają	na	 tempo	wiatrów	oraz,	 co	najważniej-
sze,	produkują	tlen.	
Zielone	 alejki	 i  trawniki	 w  przeciwieństwie	
do	 betonu	 umożliwiają	 przepływ	 powietrza	
i wody,	zmniejszając	przy	tym	problemy	z od-
pływem.	 Dzięki	 zmniejszonemu	 zatrzymywa-
niu	wody	i parowaniu	posiadają	również	wła-
ściwości	chłodzące.
W  strefach	 zieleni	miejskiej	 od	 upału	 i miej-
skiego	zgiełku	odpoczniemy	pośród	krzewów	
takich	 jak:	 trzmielina,	 liguster,	 czarny	 bez,	
kosodrzewina,	dereń,	 jałowiec,	 kalina	koloro-
wa,	wrzos,	wrzosiec.	 Schronienie	 znajdziemy	
w cieniu	drzew:	 lipy	drobnolistnej,	 klonu	po-

spolitego,	 głogu.	 Warto	 wiedzieć,	 że	 dodat-
kowym	 walorem	 zielonych	 przestrzeni	 jest	
funkcja	 izolacyjna,	 rośliny	 bowiem	 stanowią	
naturalne	 ekrany,	 będące	 barierą	 dla	 spalin,	
hałasu	 i  innych,	 często	 niekorzystnych	 dla	
człowieka	czynników.	

Ogrody tematyczne w parku

Nie	 każde	 miasto,	 tak	 jak	 Starachowice,	 po-
siada	w centrum	blisko	10	hektarową	enkla-
wę	 zieleni.	 	 Po	 zakończonej	 rewitalizacji	 na	
wiosnę	 teren	 ten	 rozkwitnie	 na	 nowo.	 Kon-
cepcja	 parkowej	 zieleni	 opiera	 się	 na	 prze-
strzeniach:	ogrodowej	i leśnej.	
Część	 ogrodowa	 	 znajduje	 się	 w  dolinie.	
W celu	zapewnienia	odpowiednich	warunków	
rozwoju	niższych	pięter	roślinności	ograniczo-
no	w niej	zadrzewienie	wprowadzając	otwarte	
przestrzenie	łąk	i ogrodów	kwiatowych.	Część	
ogrodową	 wypełnia	 „rzeka	 kwiatów”,	 stano-
wiąca	 sekwencję	 poszczególnych	 ogrodów	
tematycznych.
Mieszkańcy	 spacerujący	 parkowymi	 alejka-
mi	 napotkają	 zróżnicowane	 pod	 względem	
roślinności.	 	 Zieleń	 współcześnie	 określana	
jest	 często	 mianem	 „zielonej	 infrastruktury”	
miasta,	ponieważ	dokładnie	tak	jak	infrastruk-
tura	techniczna,	pełni	bardzo	istotną	rolę	dla	
poprawy	warunków	 życia	w mieście,	 podno-
sząc	jego	komfort.	
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MIasto	Stara.	Na	żółto,na	zielono,	na	niebiesko.	
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HISTORIA WODĄ 
PŁYNĄCA 

Od	 różdżkarskich	metod	 przy	 ustalaniu	 lokalizacji	 studni	 do	 doskonałej	
jakości		wody	pitnej,	która	płynie	dziś	ze	starachowickich	kranów.		Całkiem	
sporo	wody	upłynęło,	nim	Miejskie	Przedsiębiorstwo	Wodociągów	i Kana-
lizacji	zaczęło	dostarczać	mieszkańcom	wysokiej	jakości	wodę.

M i e j s k i e 
P r z e d s i ę b i o r s t w o 
Wodociągów i  Kanali-
zacji w Starachowicach 
zostało powołane  

w 1950 roku na bazie istniejących od 
1924 roku wodociągów komunalnych 
i  przemysłowych przy ówczesnych 
Starachowickich Zakładach Górnic-
zych. 

Przedsiębiorstwo	 przejęło	 do	 obsługi	
urządzenia	 i  instalacje	 wodociągowo-
kanalizacyjne	 eksploatowane	 wcześniej	
przez	 miejscowy	 przemysł	 metalur-
giczny	 w  ramach	 Centralnego	 Okręgu	
Przemysłowego.	I tutaj	zaczyna	się	historia	
Miejskiego	 Przedsiębiorstwa	 Wodociągów	
i Kanalizacji	w Starachowicach.

Pierwsza stacja uzdatniania wody

W  latach	 międzywojennych	 dla	 potrzeb	
rozwijającego	 się	 ośrodka	 przemysłu	
maszynowego	 i  metalurgicznego	 zre-
alizowano	 ujęcie	 wody	 ze	 zbiornika	 na	
rzece	 Kamiennej,	 	 stację	 uzdatniania	 wody	
z przepompownią	oraz	wybudowano	 łącznie	
33	kilometrów		sieci	wodociągowych	i 13	kilo-
metrów	 sieci	 kanalizacyjnych.	 Woda	 wykor-
zystywana	 była	 dla	 potrzeb	 przemysłowych		
a  w  niewielkim	 stopniu	 dla	 mieszkańców	
osiedli	przyzakładowych.	Ścieki	odprowadza-
no	 do	 rzeki	 Kamiennej	 za	 pośrednictwem	
prowizorycznej	 oczyszczalni	 mechanicznej.	
W  takim	 zakresie	 urządzenia	 wodociągowe	
i  kanalizacyjne	 zostały	 przyjęte	 po	 II	 wojnie	
światowej	 przez	 gospodarkę	 miejską		
a  następnie	 przekazane	 pod	 zarząd	 Miejsk-

iego	 Przedsiębiorstwa	Wodociągów	 i  Kanali-
zacji.

Wody podziemne w Trębowcu

W 1958	roku	z uwagi	na	wzrost	zapotrzebow-
ania	 na	 wodę,	 stale	 pogarszającą	 się	 jakość	
wód	 powierzchniowych	 w  rzece	 Kamiennej	
oraz	 wahania	 wydajności	 ujęcia	 związane	
z różnicą	wodostanów	na	rzece	w ciągu	roku,	
przystąpiono	 do	 poszukiwań	 wód	 podziem-
nych.	W 1958	roku	odkryto	duże	zasoby	wody	
głębinowej	 w  rejonie	 Trębowca,	 oddalonego	
o  12	 km	 od	 Starachowic.	 Podobno	 przy	 os-
tatecznym	ustaleniu	 lokalizacji	 studni	zostały	
wykorzystane	 różdżkarskie	 umiejętności	
ówczesnego	 dyrektora	 Józefa	 Wysockiego.	
W 1967	roku	rozpoczęto	budowę	ujęcia	wody	
w Trębowcu.

Przepompownia	strefowa	Majówka,	pompy	III	stopnia
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 Ile studni mamy w rezerwie?:
	Stacja	Uzdatniania	Wody	w Trębowcu	posiada	7	czynnych	studni			
głębinowych.
	Maksymalnie	na	stacji	pracuje	4	studnie	głębinowe	w zależności	od	
szczytów	energii	elektrycznej.	
	Dodatkowo	w rezerwie	posiadamy	4	odwierty	głębinowe.

W trosce o zdrowy uśmiech

W maju	1973	roku	przy	ujęciu	powierzchnio-
wym	uruchomiono	stację	fluorkowania	wody	
jako	 pierwszą	 w  województwie	 kieleckim	
a  jedną	 z  nielicznych	 w  kraju,	 stosującą	
profilaktykę	 fluorową	 dla	 zahamowania	 ro-
zwoju	 próchnicy	 zębów.	 Problem	 fluorkow-
ania	 wody	 został	 rozwiązany	 przez	 Miejskie	
Przedsiębiorstwo	 Wodociągów	 i  Kanalizacji	
we	 własnym	 zakresie	 przy	 udziale	 czynu	
społecznego	pracowników.

Studnie i przepompownie

W  październiku	 1973	 roku	 przekazano	 do	
użytku	 dwie	 studnie	 głębinowe,	 przewód	
dosyłowy	 do	 miasta	 oraz	 przepompownię	
i zbiorniki	wyrównawcze	na	Majówce	z zaplec-
zem	administracyjno-	technicznym.
W  1976	 roku	 oddano	 do	 eksploatacji	 trzy	
studnie	 na	 ujęciu	 Trębowiec	 wraz	 ze	 stacją	
uzdatniania	 wody	 i  zakładowym	 budynkiem	
mieszkalnym.
Wówczas	 	 zakład	 w  Starachowicach	
eksploatował	ujęcie	wody	pitnej	w Trębowcu,	
w  skład	 którego	 wchodziło	 siedem	 studni	
głębinowych	 oraz	 ujęcie	 powierzchniowe	

wody,	314,6	km	sieci	wodociągowej,	119,3	km	
sieci	kanalizacyjnej,	3	672	przyłączy	wody	do	
budynków	mieszkalnych	i 1	132		przyłączy	ka-
nalizacji	 sanitarnej.	Około	96%	mieszkańców	
Starachowic	korzystało	z wodociągu.	

Na drodze do pitnej wody

W ramach	realizowanego	w latach	2004-2011	
projektu	 pn.	 „Wodociągi,	 kanalizacja	 i  oc-
zyszczanie	ścieków	w Starachowicach”	zmod-
ernizowano	ujęcie	wody	w Trębowcu	wraz	ze	
stacją	uzdatniania	wody	oraz	pompownię	Ma-
jówka,	przy	głównej	siedzibie	Spółki.	Wybudow-
ano	magistralę	wodociągową	Stacja	Uzdatni-
ania	Wody	Trębowiec	–	Stacja	Wodociągowa	
Majówka.	Powstało	12	km	rurociągu	z żeliwa	
sferoidalnego	 i połączeń	kielichowych.	Zreal-
izowanie	 inwestycji	 zapewnia	 mieszkańcom	
bezpieczeństwo	dostaw	wody	oraz	ogranicza	
straty	wody	na	przesyle.	

Przyszło nowe 

Wymieniono	 rurociągi	 technologiczne,	
armaturę	 i agregaty	pompowe	oraz	wymien-
iono	 drenaż	 i  złoża	 filtracyjne.	 W  studniach	
wymieniono	 pompy	 głębinowe,	 wyposażono	

Zdjęcia: MPWiK

je	 w  urządzenia	 pomiarowe	 i  sterownicze.	
Wymieniono	 rurociągi	 wody	 surowej	 od	
poszczególnych	 studni	 do	 SUW.	 Zmodern-
izowano	 układ	 zasilania	 energetycznego	
Stacji	 Uzdatniania	 Wody	 oraz	 system	 chlo-
rowania	 wody.	 Poprawiono	 w  ten	 sposób	
niezawodność	 działania	 i  bezpieczeństwo.	
Uzyskano	poprawę	jakości	wody	uzdatnionej	
w zakresie	zmniejszenia	ilości	związków	żelaza	
i manganu	 Zmodernizowano	 układ	 zasilania	
energetycznego	stacji.	Wybudowano	budynek	
chlorowni	 wyposażając	 go	 w  nowoczesne	
urządzenia	 do	 dezynfekcji	 wody.	 Wykonano	
system	monitoringu	i sterowania	studni,	Stacji	
Uzdatniania	Wody	i Stacji	Wodociągowej	Ma-
jówka.

Obecnie	 PWiK	 sp.	 z  o.o.	 obsługuje	 751	 km	
sieci	 wodociągowej	 i  527	 km	 sieci	 kanaliza-
cyjnej.	 Odbiorców	wody	 -	 kontrahentów	 po-
siada	wg	stanu	na	31	grudnia	2020	roku	14	
069.	Spółka	zabezpiecza	podstawowe	potrze-
by	społeczne	w zakresie	dostaw	wody	i odbi-
eraniu	ścieków	dla	mieszkańców	Starachowic.

Ujęcie wody Trębowiec Seredzice:  
   
   
   Ilość wydobytej wody:
	 	 	 2019	rok:	wydobycie	4	549	150	m3				-577	szklanek/sekunda	
	 	 	 2020	rok:	wydobycie	4	299	544	m3			-	545	szklanek/sekunda

 Ilość energii elektrycznej potrzebnej do wydobycia 1m3 wody 
 i przesłana do Starachowic: 0,768 kW/h
	Ilość	energii	zużytej	w roku	2020:	3	251	093	kW/h
	Ilość	energii	na	1	szklankę	(250	ml):		0,192
	Ilość		energii	na	1	wannę	(200	litrów):	153,6	W/h

 

Liczba studni ich głębokość:
Siedem	studni	zaopatruje	Starachowice	w wodę:
studnia	nr	1	głębokość	101	m,	studnia	nr	1b	głębokość	102	m
studnia	nr	2	głębokość	128	m,	studnia	nr	2b	głębokość	80	m	
studnia	nr	3	głębokość	65	m,	studnia	nr	4	głębokość	114,9	m
studnia	nr	5	głębokość	120	m

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

spółka z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 

Iglasta 5
www.pwik.starachowice.pl

Pogotowie wodociągowe 
czynne 24 godziny na dobę

nr telefonu: 
994
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WYJĄTKOWY
OGRODNIK 
STARACHOWIC

Do	 	 Starachowic	 przywoził	 za-
szczepki	rzadkich	roślin,	tworzył	
dywany	 kwiatowe	 czy	 koloro-
we	kwietne	tarasy	a we	własnej	
szklarni	 urządził	 laboratorium	
i  ku	 radości	 mieszkańców	 ho-
dował	i sprzedawał	kwiaty	egzo-
tyczne.	 Tadeusz	 Bilicz,	 wyjątko-
wy	 ogrodnik	 Starachowic	wciąż	
inspiruje.	
Aleksandra Sarzyńska

T  adeusz Bilicz  jest twórcą za-
gospodarowania terenu przy 
Zakładowym Domu Kultury  w 
Starachowicach - obecnie Parku 
Kultury  a  także przy budynku 

dyrekcji Fabryki Samochodów Ciężąrowych 
(obecnie budynku dyrekcji MAN). 

Przy	 tworzeniu	 oaz	 zieleni	 miał	 inspirować	
się	 dywanami	 kwiatowymi,	 które	 zobaczył	
w  Ciechocinku.	 Stamtąd	 przywoził	 zaszczepki	
rzadkich	 roślin	 i  implementował	 je	 	 na	 miejs-
kich	 klombach.	Zaszczepki	 –	 jak	wieść	niesie	 	 -	
przemycał	w zakładowej	teczce.
Plany	 zagospodarowania	 terenu	 pod	 domem	
kultury	 	 robią	 wrażenie	 do	 dziś.	 Rumowisko,	
które	 „ogrodnik	 ze	 Starachowic”	 zastał,	 zmienił	
w  piękne,	 kolorowe	 ukwiecone	 tarasy,	 ze	 sta-
rannie	 poprzycinanymi	 pasami	 roślinności,		
fontanną,	stylowymi	ławkami	i stopniami	niczym	
w  parku	 wersalskim.	 Budynek	 	 biura	 fabryki	
obsadził	 winoroślą	 dzięki	 czemu	wyglądał	 dos-
tojnie	i pięknie	a przy	tym	zyskiwał	rożne	kolory	
o każdej	porze	roku.	

Od Przeworska do Starachowic

Tadeusz	 Bilicz	 urodził	 się	 w  1903	 roku	
w w Żurawiczkach	niedaleko	Przeworska.	Studia	
inżynierskie	ukończył	we	Lwowie.	Do	1942	roku	
wraz	z rodzicami	mieszkał	w Niemirowie	Zdroju	
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Storczyki i kaktusy 

Fot: Katarzyna Gritzmann, grafika  Kacper Celuch

(dzisiejsza	Ukraina),		gdzie	prowadzili	dom	let-
niskowy,	kioski	z pamiątkami,	 	kasyno	oficer-
skie	 z  restauracją	 „Ziemiańska”,	 gospodarst-
wo	ogrodnicze,	a także	gorzelnię.	Po	wybuchu	
II	 Wojny	 Światowej	 BIliczowie	 schronili	 się	
w Pawłosiowie,	 koło	 Jarosławia.	Udało	się	 im	
uratować	część	majątku,	który	został	wywiezi-
ony	na	12	furmankach.	Do	Niemirowa	rodzi-
na	Biliczów	już	nigdy	nie	powróciła.	
W Pawłosiowie	Biliczowie	przebywali	do	1945	
roku.	 Najprawdopodobniej	 w  styczniu	 1946	
roku	 	przenieśli	 się	do	Końskich	gdzie	Tade-
usz	 podjął	 pracę	 ogrodnika	miejskiego	 oraz	
kierownika	 mleczarni.	 Na	 początku	 lat	 50-
tych	ubiegłego	wieku	Tadeusz	Bilicz	rozpoczął	
pracę	dla	Fabryki	Samochodów	Ciężarowych		
w Starachowicach	przy	organizowaniu	zieleni	
zakładowej.	 Początkowo	 pięć	 dni	 w  tygod-
niu	pracował	w  fabryce,	natomiast	na	week-
endy	 wracał	 do	 domu	 do	 Końskich,	 gdzie	
z żoną	Felicją	prowadził	gospodarstwo	rolne	
i  	uprawiał	w  szklarniach	egzotyczne	 rośliny.	
W 1961	roku	rodzina	Biliczów	przeprowadziła	
się	 na	 stałe	 do	 Starachowic,	 do	 domu	 przy	
ul.	 Spacerowej	 2a.	 	 Oczywiście	 przy	 domu	
powstały	 szklarnie,	 w  których	 pan	 Tadeusz	
uprawiał	egzotyczne	kwiaty.	

Oddanie pasji

Po	pracy	Tadeusz	Bilicz	zajmował	się	uprawą	
roślin	w	tym	egzotycznych	orchidei,storczyków,	
kaktusów	i palm.	Wiele	z tych	roślin	osiągało	
ogromne	rozmiary.	W jednym	z pomieszczeń	
szklarni	 stworzył	 nowoczesne	 	 labora-
torium	 	 biologiczno	 -	 chemiczne,	 gdzie	
eksperymentował.	 	 Wykonywał	 także	 minia-
turowe	 makiety	 domków	 jednorodzinnych	
z  ogródkami	 składającymi	 się	 z  miniaturow-
ych	 egzotycznych	 roślinek.	 Były	 to	 niezwykłe	
dzieła	 sztuki	 mikro-ogrodniczej.	 Zarówno	
kwiaty	 jak	 i  makiety	 były	 chętnie	 kupowane	
przez	mieszkańców	miasta.	
Tadeusz	 Bilicz	 zmarł	 nagle	 w  1970	 roku,	 na	
serce.		Pamięć	o nim	przywraca	jego	rodzina,	
między	innymi		córka	Bożena	i wnuk	Andrzej	
Gorzkowski.	

Zieleń Parku Kultury na nowo

Niebawem	 otoczenie	 wokół	 Parku	 Kultury	
w Starachowicach	nabierze	nowego	wyglądu.	
Skwer	ma	stylem	nawiązywać	do	architektury	
terenów	zielonych,	którą	w połowie	XX	wieku	
wprowadził	do	naszego	miasta	Tadeusz	Bilicz,	
nazywany	niezwykłym	ogrodnikiem	Staracho-
wic.	Prace	obejmą	rozbiórkę	obiektów	małej	
architektury,	 remont	 i  budowę	 chodników,	
drogi	wewnętrznej	oraz	parkingu.	Odnowiona	
zostanie	także	niedziałająca	od	wielu	lat	fon-
tanna.	

Jak dobrze znał pan dziadka?	
Miałem	 sześć	 lat,	 kiedy	 dziadek	 umarł,	 ale	
bardzo	 się	 z  nim	przyjaźniłem.	Dziadek	miał	
taką	 dobrą	 aurę.	 Bardzo	 dobrze	 pamiętam	
zapach	w dziadka	szklarniach.	Była	tam	niesa-
mowita	 atmosfera,	 taka	 trochę	 alchemiczna.	
Aura	 	 tajemniczości,	 eksperymentu.	 Dziadek	
jakimś	cudem	sprowadzał	storczyki,	nie	wiem	
skąd.	W tamtych	czasach	nic	nie	można	było	
kupić.
Z tego, co mi wiadomo nie tylko storczyki 
ale między innymi  palmy. 
-Dokładnie.	A wiadomo,	że	nie	było	to	w tam-
tych	czasach	łatwe,	z ogrzewaniem	były	prob-
lemy.	 Często	 było	 	mroźno,	 	 szklarnie	miały	
pojedyncze	 szyby	 a  jeszcze	 bywało	 i  tak,	 że	
ktoś	 złośliwie	 kamieniem	 rzucił…	 Dziadek	
nie	spał	po	nocach	 i martwił	się,	 	co	 	zrobić,	
jeśli	 wystąpi	 jakaś	 awaria	 ogrzewania.	 Dzia-
dek	z sukcesami	hodował	egzotyczne	rośliny.		
Pamiętam	 ogromne	 kaktusy,	 nawet	 dwu-
metrowe.
Mieszka Pan na stałe we Francji,  ale 
często odwiedza Starachowice. Znajduje 
Pan  „zielone wspomnienia” o Tadeuszu 
Biliczu ?
-	Na	pewno	znajduje	je		w okolicach	ulicy		Harc-
erskiej,	przy	zegarach,	przy	wejściu	do	fabryki,	
przy	Konstytucji	3	Maja,	przy	Parku	Kultury.	Są	
zdjęcia,	na	których	dziadek	nadzoruje	prace.	
Bardzo	 charakterystyczny	 jest	 front	 dyrekcji	
zakładów,	 pokryty	 winoroślą.	 Zresztą	 tymi	
samymi	winoroślami	był	pokryty	dom	dziadka	
przy	 ul.	 Spacerowej.	 Do	 tego	 boki	 schodów	
przed	domem	kultury	są	identyczne	jak	pod-
murówka	przy	Spacerowej.	Na	pewno	trochę	
materiałów	zostało	i on	je	zagospodarował.	

Do tego Pański dziadek sprzedawał 
kwiaty…
Tak,	tak.	Chyba	głównym	źródłem	dochodów	
dziadka	w  tamtych	czasie	było	 	ogrodnictwo	
prywatne.		Przy	czym	on	podchodził	do	tego	
bardzo	 ambitnie.	 Nie	 było	 chyba	 w  tamtych	
czasach	 wielkiej	 konkurencji,	 ale	 wiem,	 że	
u Bilicza	można	zawsze	było	coś	specjalnego	
kupić…
Miał kwiaciarnię?
Nie	wiem,	czy	to	była	jakaś	oficjalna	kwiaciar-
nia,	ale		zawsze	można	było	wejść	do	Biliczów
i  kupić	 kwiaty.	 Pamiętam,	 że	 ludzie	 przy-
chodzili	po		kwiaty	na	szczególne	okazje.	
Pan Tadeusz Bilicz miał jakieś ulubione 
rośliny, kwiaty?
Myślę,	 że	 bardzo	 lubił	 storczyki	 i  kaktusy.		
Myślę,	że	to	dlatego,		że	to	było	wyzwanie.	I 	eg-
zotyka.	Pamiętam,	że	zawsze	była	jakaś	wielka	
akcja,	gdy	kaktus	zakwitł.	Dziadek	zdjęcia	robił,	
jego	 syn,	mój	 wujek	Władysław	 też	 łapali	 za	
aparat	i robili	zdjęcia.	Wtedy	pierwsze	zdjęcia	
kolorowe	 strasznie	 dużo	 kosztowały	 i  były	
ciężkie	do	obróbki,	ale	jeżeli	pojawiał	się	jakiś	
kwiat	na	kaktusach,	to	to	było	zawsze	udoku-
mentowane.	

 Dziękuję za rozmowę 

Z  Andrzejem	 Gorzkowskim,	 wnukiem	 Tadeusza	
Bilicza	rozmawia Agnieszka Lasek – Piwarska

Andrzej Gorzkowski 
wnuk	 legendarnego	 ogrodnika	 ze	
Starachowic	Tadeusza	Bilicza.	Stara-
chowiczanin	z pochodzenia,	na	stałe	

mieszka	we	Francji.	Od	 lat	 kultywuje	pamięć	
o swoim	dziadku.

Pełnej rozmowy z Andrzejem 
Gorzkowskim można posłuchać.
Podkast “Kultura zł@czy”
parkkultury.starachowice.eu .
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R  odzinne Ogrody Działkowe 
to dla wielu osób szansa na 
wypoczynek ale też często 
odskocznia od życia w  bloku, 
a  przy okazji możliwość sko-

sztowania własnych plonów. W  Sta-
rachowicach istnieje prawie 1300 
działek, które wchodzą w  skład 
pięciu zarejestrowanych ogrodów 
działkowych. Kto chce rozpocząć 
jednak przygodę na popularnym 
RODOS musi uzbroić się w cierpliwość, 
bo wolnych działek praktycznie nie ma.

-	Starachowice	to	bez	wątpienia	jedyne	miasto	
w naszym	województwie,	które	w swoich	zaso-
bach	 ogrodowych	 nie	 ma	 wolnych	 działek.	
Wszystkie	 są	 już	 zajęte	 i  chętni	 na	 zakup	
działki,	 których	 nie	 brakuje,	 muszą	 obejść	
się	 smakiem.	 	 Tymczasem	w  świętokrzyskim	
są	ogrody,	 	w których	niemal	połowa	działek	
jest	 	 zwyczajnie	 zarośnięta	 chwastami,	 nikt	
ich	 nie	 użytkuje,	 a  nowych	 działkowców	 nie	
widać	–	mówi	Danuta	Bałtrusiewicz,	sekretarz	
Zarządu	ROD	STAR.
Rodzinny	 Ogród	 Działkowy	 „STAR”	 to	

jeden	 z  pięciu	 starachowickich	 ogrodów	
działkowych.	„Star”	jest	drugim	pod	względem	
wielkości	(7	kół)	ogrodem	w naszym	mieście.	
Liczy	 on	 467	 działek.	 Największym	 ogrodem	
jest	 licząca	 512	 działek	 Skałka.	 Składa	 się	
ona	z 11	kół	działkowych	leżących	w różnych	
częściach	 miasta.	 Poza	 Skałką	 i  Starem	
w  naszym	 mieście	 istnieją	 jeszcze	 ogrody:		
„Przylaszczka”,	„Azalia”	i „Pod	Lipą”.	Ten	ostat-
ni	 jest	ogrodem	czasowym	 i  już	wkrótce	ma	
zostać	przyłączony	do	„Staru”.

Pięć ogrodów, tysiące działkowców

Wykaz	starachowickich	ogrodów	działkowych	
zawiera	1296	działek,	co	oznacza,	że	w spisie	
działkowców	 znajduje	 się	 u  nas	 blisko	 2	
tysiące	osób.	Jeśli	dodamy	do	tego	najbliższe	
osoby	 właścicieli	 działek	 to	 okaże	 się,	 że	
w  proces	 tworzenia	 zdrowego	 ekosystemu	
zaangażowanych	 jest	 nawet	 6	 tysięcy	 stara-
chowiczan.
Najstarszy	 ogród	 działkowy	 w  Polsce	 liczy	
sobie	 już	 ponad	 120	 lat.	 Starachowicki	
odpowiednik	 może	 pochwalić	 się	 60-letnim	
żywotem.	W całym	kraju	istnieje	ponad	4600	

ogrodów	 i  ponad	 917	 tysięcy	 działek,	 które	
zajmują	łącznie	prawie	41	tysięcy	hektarów.	
 
Z bloków na działkowe alejki

Starachowickie	 ogrody	 cechuje	 olbrzymie	
zainteresowanie	 ze	 strony	działkowców.	Sta-
rachowiczanie	 lubią	 spędzać	 tu	 swój	 wolny	
czas	 potwierdzając	 w  ten	 sposób	 fenomen	
naszych	ogrodów.
-	Na	 czym	polega	 fenomen	 zainteresowania	
ogrodami	 w  naszym	 mieście?	 Na	 pewno	
po	 pierwsze	 na	 dobrym	 usytuowaniu	 tych	
ogrodów.	 Prawie	 wszystkie	 są	 położone	
blisko	 osiedli	 mieszkaniowych,	 a  przecież	
działkowcami	są	głównie	mieszkańcy	bloków.	
Po	 drugie	 prowadzenie	 działki	 to	 u  nas	
sprawa	pokoleniowa.	Niektóre	działki	uprawia	
już	trzecie	pokolenie	rodziny.	Działkę	przeka-
zuje	się	u nas		z dziadków	na	dzieci,	a potem	
na	 	wnuczki.	 Starachowiczanie	 nie	 tak	 łatwo	
rezygnują	 z  prowadzenia	 działek.	 Kto	 chce	
rozpocząć	 przygodę	 życia	 na	 działce	 musi	
mieć	 szczęście	 i  trafić	 na	 ogłoszenie	 osoby	
rezygnującej	 z  jej	 prowadzenia	 –	 przyznaje	
pani	Danuta.

FENOMEN OGRÓDKÓW 
DZIAŁKOWYCH
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Fot: autor

Mieszkańcy	Starachowic	lubią	aktywnie	spędzać	czas	na	świeżym	powie-
trzu.	Między	innymi	o tym	ilu	mamy	działkowiczów	i ile	trzeba	zapłacić	za	
swój	kawałek	ogrodu	pisze Leszek Kowalski 
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-	Działka	to	dla	wielu	odskocznia	od	szarego	
życia	 przed	 blokiem.	 Siedzenie	 na	 ławeczce	
może	 być	 interesujące,	 ale	 dużo	 więcej	
atrakcji	 czeka	 na	 ogrodzie.	 Dużo	 zieleni,			
spacery	 ogrodowymi	 alejkami,	 skubnięcie	
owoca,	 skopanie	 ziemi	 to	 przecież	 praca	
na	 świeżym	 powietrzu.	 Poza	 tym	 to	 przede	
wszystkim	możliwość		spróbowania	własnych	
plonów,	które	smakują	inaczej	niż	te	z naszych	
sklepów		-dodaje	sekretarz	ROD	Star.
Każdy	 chciałby	 więc	 spróbować	 swoich	 sił	
w  przygodzie	 na	 działce,	 której	 zgodnie	
z  polskim	 prawem	 się	 nie	 kupuje,	 a  jedynie	
nabywa	 prawa	 do	 tego	 co	 znajduje	 się	 na	
działce.	Dzierżawa	działkowa	 to	nowa	 forma	
własności,	 która	 wynika	 z  ustawy	 sejmowej	
i uprawnia	do	używania	działki	zgodnie	regu-
laminem	i pobierania	z niej	pożytków

Ile to kosztuje?

-	Cena	działki	zależy	od	tego	 jak	szybko	ktoś	
chce	ją	sprzedać	i jak	szybko	ktoś	drugi	chce	
ją	kupić	–	uważają	działkowcy.

W pełni	wyposażona	działka,	która	liczy	sobie	
od	100	do	500	metrów	kwadratowych,	może	
być	warta	 od	 kilku	 do	 kilkudziesięciu	 tysięcy	
złotych.
 
Kupujemy działkę

Proces	 kupowania	 działki	 należy	 rozpocząć	
od	 znalezienia	 chętnego	 na	 rezygnację	
z  niej.Kandydat	 na	 działkowca	 powinien	
skontaktować	 się	 z  zarządem	 ogrodu,	 aby	
poznać	status	prawny	działki.	 	W 	przypadku	
współwłasności	małżonków	oboje	muszą	 się	
zgodzić	na	 transakcję.	 Pobiera	 się	 trzy	druki	
do	 wypełnienia:	 umowę,	 którą	 wypełniają	
obydwie	 strony	 i  zatwierdzają	 podpisy	 na	
niej	 u  notariusza.	 	Wniosek	 o  zatwierdzenie	
umowy	 wypełnia	 rezygnujący,	 a  deklarację	
kandydat	 na	 działkowca.	 Komplet	 doku-
mentów	składa	się	do	zarządu	ogrodu.
-	Ta	procedura	dotyczy	zarówno	nieznanych	
sobie	 osób,	 jak	 również	 przekazania	 działki	
w  rodzinie	 –	 podkreślają	 przedstawiciele	
zarządu.

Tajemnice plonów

Czas na opłaty

Teraz	 przed	 nowym	 działkowcem	 pojawiają	
się	 obowiązkowe	 opłaty	 wstępne.	 Opłata	 za	
zarządzanie,	 zwana	 dawniej	 wpisowym	 to	
wydatek	 rzędu	 200	 złotych.	 Opłata	 inwesty-
cyjna	 jest	 z kolei	opłatą,	 której	wysokość	 jest	
uzależniona	 od	 wartości	 majątku	 danego	
ogrodu.	 Im	 lepiej	 wyposażony	 ogród	 tym	
opłata	 jest	 większa	 i  może	 wynosić	 w  stara-
chowickich	warunkach	od	350	do	850	złotych.		
Z opłaty	inwestycyjnej		są	zwolnieni	członkowie	
rodziny	z tzw.	pierwszego	stopnia	dziedzicze-
nia.
Na	 przełomie	 maja	 i  czerwca	 zbierane	 są	
coroczne	opłaty	składkowe.	Najmniejsza	z nich	
to	 tzw.	 składka	 członkowska,	 która	 wynosi	 6	
złotych.	 Opłata	 ogrodowa	 uzależniona	 jest	
od	wielkości	 działki	 i wynosi	 około	25	 groszy	
za	metr	kwadratowy.	Do	tego	należy	doliczyć	
jeszcze	opłaty	za	media	(woda,	światło,	wywóz	
śmieci)	i w ten	sposób	mamy	pełny	obraz	coroc-
znych	składek.	Dla	zobrazowania	ich	wielkości	
możemy	 wyliczyć,	 iż	 dla	 średniej	 wielkości	
działki	 (300	 metrów	 kwadratowych)	 pakiet	
opłat	wyniesie	około	150-200	złotych	rocznie.

Od	 lat	 emerytka	
i  właścicielka	 jed-
nego	 z  ogródków	
działkowych.	 Jak	
sama	 mówi	 to	
działka	 trzyma	 ją	
w  dobrej	 formie	
fizycznej		i 		psychi	-
cznej.	 Pani	 Zofia	
zdradziła	 nam	 ta-
jemnice	 swoich	
plonów	 i  powody,	
dla	 których	 to	
robi.	 Pierwsza	
faza	 to	 sadzenie	
p o m i d o r ó w . W	
domu	u pani	Zosi	na	
parapecie	widać	już	
pierwsze	 listki.	 Gdy	
trochę	 podrosną	
będzie	 je	 pikować,	
czyli	 rozsadzać.	
Pod	 koniec	 kwiet-
nia	 przeniesie	 je	
do	 swojej	 szklarni.	
Podobnie	jak	pomi-
dory,	 na	 parapecie	
wyrastają	 selery,	

które	pod	koniec	maja	będzie	mogła	posadzić	
w ziemi.	Póki	co,	w każdy	cieplejszy	dzień,	Pani	
Zosia	może	 już	przygotowywać	swoją	działkę	
do	sezonu.	W marcu	będzie		pierwszy	oprysk	
od	grzybów	i bakterii	zanim	pojawią	się	 liście	
i owoce,	następnie	od	robaków.	Na	początku	
maja	 -	 najlepiej	 pierwszego	 maja:	 sadzenie	
marchwi,	selerów,	porów	i ogórków	gruntow-
ych.	Oprócz	warzyw	pani	Zofia	posiada	po	kilka	
grządek	malin,	agrestu,	porzeczki,	ziemniaków,	
aronii	iborówki.		To	sporo	pracy,	ale	ogromna	
satysfakcja.	Jak	sama	mówi	:		-	Mam	swoje,	tyle	
ile	mi	wystarczy	na	cały	rok.	Obdarowuję	także	
rodzinę	i cieszę	się,	że	mogę	to	robić.	
Na	 pytanie	 czy	 warto,	 szybka	 odpowiedź	
brzmi	 –	 tak!	 Mam	 co	 robić,	 	 mogę	 spotykać	
się	z sąsiadami	z działki,	spędzam	dużo	czasu	
na	 powietrzu	 i  w  ruchu,	mam	 swoje	 zdrowe	
warzywa	 i owoce,	z których	robię	soki,	przet-
wory	 i  nalewki.	Nie	 siedzę	w domu.	W bloku	
mi	 się	 zwyczajnie	 nudzi	 a  na	 działce	 mogę	
siedzieć	godzinami.	Każdy,	kto	zdecydował	się	
na	zakup	działki	nie	żałuje.	Oczywiście	trzeba	
to	lubić,	bo	samo	się	nic	nie	zrobi,	ale	działka	
to	nie	tylko	praca,	bo	 i na	rekreację	znajduję	
dużo	 czasu.	 Tak	 właśnie	 wyobrażałam	 sobie	
emeryturę	 i  zachęcam	 wszystkich	 	 –	 dodaje	
pani	Zosia.

Z początkiem	wiosny	przyroda	budzi	się	do	życia	a wraz	z nią	działkowcy
Anna Łukaszewska 

Kto	 choć	 trochę	 interesuje	 się	 ogrodnictwem,	 wie	 co	 należy	 robić	
w  jakim	miesiącu,	 ale	wiadomości	 z  pierwszej	 ręki	 zawsze	 są	 cen-
niejsze	 niż	 internetowe	 poradniki.	 Jedną	 z  osób,	 które	 codziennie	
uważnie	oglądają	prognozę	pogody	jest	pani	Zofia	ze	Starachowic.
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Sukulenty

Haworsja 

W iosna  to czas, w którym 
rośliny domowe roz-
poczynają intensywny 
wzrost po zimowym 
okresie spoczynku.

Na	zewnątrz	przyroda	zaczyna	budzić	się	do	
życia,	a my	staramy	się	przenieść	 jak	najwię-
cej	 zieleni	 do	 wnętrz,	 które	 bez	 niej	 wydają	
się	niekompletne.	Potrzeba	otaczania	się	ro-
ślinami	wynika	 z  faktu,	 że	 rośliny	działają	na	
nas	 terapeutycznie	 –	 ożywiają	 przestrzenie,	
pomagają	nam	się	zrelaksować	oraz	wpływa-
ją	 na	 jakość	 powietrza.	 Mówi	 się,	 że	 rośliny	
mają	być	dla	nas,	a nie	my	dla	nich.	Owszem,	
ale	 żeby	 brać	 –	 trzeba	 też	 dawać.	 Dlatego,	
aby	 cieszyć	 się	 bujnymi,	 zdrowymi	 roślinami	
w domu,	musimy		przede	wszystkim	rozumieć	
ich	 potrzeby.	 Zanim	 przyniesiemy	 do	 domu	
konkretną	 roślinę	 –	 poszukajmy	 jak	 najwię-
cej	 informacji	na	temat	jej	pochodzenia	oraz	
rekomendowanej	pielęgnacji.	Jeżeli	po	spraw-
dzeniu	wymagań	okaże	się,	że	nie	mamy	dla	
niej	 odpowiedniego	 stanowiska	 –	 zrezygnuj-
my	z niej.	Zawsze	znajdzie	się	jakaś	alternaty-
wa	–	my	natomiast	zaoszczędzimy	pieniądze,	
a widok	marniejącej	rośliny	nie	uprzykrzy	nam	
życia.

Pielęgnacja roślin a ich wygląd

Każda	roślina	ma	swoją	ojczyznę.	Jeśli	gatunek	
pochodzi	ze	słonecznych	rejonów	Afryki	Połu-
dniowej,	zrezygnujmy	z cienistego,	wilgotnego	
miejsca	 w  łazience	 bez	 okna.	 Zastanawiając	
się	 nad	 odpowiednią	 pielęgnacją,	 możemy	
również	 kierować	 się	 wyglądem	 roślin,	 po-
nieważ	 warunki,	 w  jakich	 żyją	 one	 natural-
nie,	mają	wpływ	 na	wykształcanie	 się	 u  nich	
konkretnych	 cech.	 Przykładowo,	 liście	 grube	
i  mięsiste	 u  większości	 sukulentów	 (aloes,	
sedum	 ‘Burrito’,	 starzec	 rowleya),	 to	 skutek	
gromadzenia	w nich	wody,	dlatego	 takie	 ga-
tunki	podlewamy	rzadziej.	Im	szybszy	przyrost	
zielonej	masy	 i  im	 cieńsze	 liście	 –	 tym	więk-
sze	 zapotrzebowanie	 na	 wodę	 (fitonia,	 kala-
tea,	skrzydłokwiat).	Ciemne,	sztywne	 liście	 to	
cechy	roślin	cieniolubnych	(zamiokulkas).	Nie	

należy	 jednak	 zapominać,	 że	 każda	 z  roślin	
ma	swoje	dodatkowe,	indywidualne	wymaga-
nia,	które	mimo	wszystko	należy	sprawdzić.	
Idealne	miejsce	dla	twoich	kwiatów.

Miejsce, światło, wilgotność 

Dobierając	roślinę	do	konkretnego	pomiesz-
czenia	należy	wziąć	pod	uwagę	ilość	dostęp-
nego	 miejsca,	 światła	 a  także	 wilgotność	
powietrza.	W przestronnym	salonie	z rozpro-
szonym	światłem	sprawdzą	się	takie	gatunki,	
jak	 figowce	 (sprężysty,	 lirolistny),	 monstera	
dziurawa,	 paproć	 złocista,	 fatsja	 japońska,	
strelicja.	 Jeżeli	 nie	mamy	 odpowiednio	 dużo	
miejsca	 dla	 roślin	 większego	 gabarytu,	
możemy	 także	 postawić	 na	 gatunki	 o  płożą-
cych,	 zwisających	pędach	 (ceropegia	wooda,	
trzykrotka,	scindapsus	pstry),	które	pięknie	się	
prezentują	w wiszących	donicach	lub	kwietni-
kach	 z makramy.	Do	kuchni	najlepiej	 spraw-
dzą	się	mniejsze,	kompaktowe,	wolnorosnące	
gatunki	–	sansewieria,	pilea,	haworsja.	Łazien-
ka	-		pod	warunkiem,	że	mamy	okno	to	idealne	
warunki	 dla	 gatunków	 potrzebujących	 dużej	
wilgotności	powietrza.	Alokazja,	 kalatea,	 syn-
gonium	 (zroślicha),	 skrzydłokwiat,	 epiprem-

num,	czyli	gatunki	tropikalne	-	poczują	się	tam	
prawie	 jak	w domu.	 Sypialnia	 to	miejsce	dla	
roślin,	 które	 szczególnie	 poprawiają	 jakość	
powietrza	(w nocy	produkują	tlen).	Należą	do	
nich:	skrzydłokwiat,	wężownica,	aloes,	drace-
na.	Słoneczne	parapety	natomiast,	 to	 raj	dla	
większości	sukulentów:	sedum	‘Burrito’,	esze-
weria,	starzec	herreiana,	kaktusy.

Metoda prób i błędów

Każdy	 z  nas	 ma	 zupełnie	 inne	 warunki	
w mieszkaniu,	dlatego	najlepsza	jest	obserwa-
cja.	Niewykluczone,	że	zanim	roślina	poczuje	
się	u nas	dobrze,	będziemy	musieli	wykonać	
wiele	prób	i błędów.	Czasem	wystarczy	sama	
zmiana	miejsca,	czasem	wymiana	podłoża	lub	
przesadzenie	 do	 większej	 doniczki,	 czasem	
zmiana	 sposobu	 podlewania.	 Najważniejsze	
aby	 się	 nie	 zrażać,	 ponieważ	 rośliny	 skaza-
ne	 na	 uschnięcie,	 po	 przeprowadzeniu	 „za-
biegów	 naprawczych”	 potrafią	 się	 pięknie	
odwdzięczyć.	 Mitem	 jest	 twierdzenie,	 że	 do	
roślin	trzeba	mieć	specjalną	rękę	–	jeżeli	oka-
żemy	 im	 odrobinę	 zainteresowania	 i  troski,	
każdy	z nas	może	cieszyć	się	imponującą	ko-
lekcją.	

KWIATY 
DO WSPÓŁZAMIESZKIWANIA

Hodowla	roślin	doniczkowych	
w domach	–	o tym	co	i w jakim	miejscu	
najlepiej	rośnie	pisze
Weronika Wójcik
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WŁASNY WARZYWNIAK
NA BALKONIE

W czesna wiosna to czas na 
wysiew warzyw do po-
jemników w  domu czyli 
czas przygotowania roz-
sady, które po ustaniu 

przymrozków możemy przenieść na ze-
wnątrz.

Najbezpieczniejszym	 do	 tego	 czasem	 jest	
okres	 po	 tak	 zwanej	 „zimnej	 Zośce”	 czyli	 po	
15	maja.	Jeżeli	nie	posiadamy	ogrodu	-		nasz	
balkon,	 	 jeśli	 tylko	 dostają	 się	 do	 niego	 pro-
mienie	słoneczne,	idealnie	nadaje	się	warzyw-
niak.	 Jedynym	 ograniczeniem	 może	 być	 po-
wierzchnia	uprawy.	Musimy	 też	zrezygnować	
z gatunków	silnie	rozrastających	się,		takich	jak	
kapusta,	dynia	czy	rzepa.	

Warzywa dla początkujących

Na	wstępie	musimy	określić,	jaką	ilością	czasu	
dysponujemy	 i  jaki	 jest	nasz	 stopień	 „ogrod-
niczego”	 zaawansowania.	Dla	początkujących	
polecam	 gatunki,	 które	 nie	 są	 kłopotliwe	
w pielęgnacji	oraz	takie,	które	szybko	przynio-
są	plon,	m.in.	szpinak,	sałata,	koperek,	szczy-
piorek,	pietruszka	naciowa.	Świetnie	sprawdzą	
się	również	zioła:	bazylia,	rozmaryn,	tymianek,	
kolendra.	Niektóre	warzywa	wymagają	rozsa-
dy	i możemy	wysiać	je	już	teraz.	Są	to	warzy-
wa,	 które	 cechuje	długi	 okres	wegetacji	 oraz	
wymagają	wyzszej	temperatury	do	wzrostu:		

Jeśli	chcemy	mieć	kontrolę	nad	tym	co	jemy,	warto	rozpocząć	przygodę	z własną	hodowlą	
warzyw.	Nawet	na	balkonie
Weronika Wójcik

pomidory,	papryka,	szpinak	nowozelandzki,	
rabarbar.	

Jak zacząć? 

Przed	 siewem,	warto	 zaopatrzyć	 się	w od-
powiednie	 akcesoria.	 Potrzebujemy	 skrzy-
nek	 wysiewnych	 lub	 wielodoniczek	 (do	
kupienia	w każdym	dziale	ogrodniczym),	od-
powiedniej	ziemi	-	najlepsza	będzie	specjal-
na	mieszanka	do	siewu	i pikowania,	a także	
wolnego,	 dobrze	 naświetlonego	 parape-
tu	 w  ciepłym	 pomieszczeniu.	 Kiedy	 nasze	
siewki	 wykształcą	 już	 2-4	 liście	 właściwe,	
wykonujemy	zabieg	pikowania	–	czyli	prze-
niesienia	 siewek	 do	 większych	 doniczek.	
Polecam	 doniczki	 torfowe,	 ponieważ	 roz-
kładając	się	w ziemi	dodatkowo	ją	użyźnia-
ją.	 Przenosimy	 tylko	 najsilniejsze,	 najzdro-
wiej	wyglądające	siewki.	Tak	przygotowane	
sadzonki	 wyżej	 wymienionych	 gatunków	
wysadzamy	 do	 pojemników	 na	 balkonie	
po	 ustaniu	 przymrozków.	 Przygotowanie	
rozsady	 to	 prosta	 i  przyjemna	 czynność.	
Jedyne,	o czym	musimy	pamiętać	to	zrasza-
nie	i podlewanie	siewek	-	później	sadzonek	
-		podczas	wzrostu.

Wysiew do skrzynek

Wysiew	wprost	do	skrzynek	to	szybsza	i ła-
twiejsza	opcja.	Najważniejsze,	aby	pojemni-

ki	były	wykonane	z odpowiedniego	materiału,	
miały	odpływ	oraz	podstawkę		a na	dnie	war-
stwę	drenażu	 (np.	keramzyt).	Dobrze	spraw-
dzą	 się	 tu	 gatunki	 takie	 jak:	 fasola	Mascotte	
(pierwsza	 odmiana	 fasoli	 do	 uprawy	 w  po-
jemnikach,	osiąga	wysokość	do	45	cm),	bób,	
miechunka,	 roszponka,	 rukola,	 rzodkiewka.	
W  sprzedaży	 również	 są	 dostępne	 specjal-
ne	 mieszanki	 sałat	 fitness.	 W  towarzystwie	
warzyw	 warto	 także	 posadzić	 gatunki	 kwia-
tów:	 czarnuszka	 siewna	 (jej	 nasiona	 należą	
do	superfoods)	 czy	nasturcja	pnąca	 (jadalne	
kwiaty!).

Ogród na balkonie

Uprawa	warzyw	 na	 balkonie	ma	wiele	 zalet.	
Przede	 wszystkim	 jest	 mniej	 pracochłonna,	
niż	 praca	w  ogrodzie	 –	mniejsza	 powierzch-
nia	oraz	mniejsze	problemy	z chwastami.	Po-
nadto	„dłubanie”	w ziemi	jest	bardzo	korzyst-
ne	 dla	 naszej	mikrobioty:	 	 redukuje	 poziom	
stresu	a widok	oraz	smak	własnoręcznie	wy-
hodowanych	 warzyw	 przynosi	 ogromną	 sa-
tysfakcję.	Życzę	Wam	powodzenia!	

   Weronika Wójcik 
	 	 Absolwentka	Uniwerytetu	Rolniczego	
w Krakowie,	kierunku	sztuka	ogrodowa.	

Ukończyła	 kurs	 florystyczny	 w  warszawskiej	
Floral	Academy.	Instagramerka.
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MŁODOŚĆ W KAŻDYM 
WIEKU

K  łażdego dnia, budząc się rano 
uświadamiam sobie, że nie 
jestem typową seniorką, jakiej 
mogliby spodziewać się młodzi. 
Bo kto zna seniorkę, która nie 

zrywa się z łóżka skoro świt?    K
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Długo zastanawiałam się, co 
ciekawego można by napisać 
o  moim typowym dniu.        
Szczerze mówiąc, każdy dzień 
maturzystki jest prawie taki 

sam, zwłaszcza teraz.

  Każdy,	 kto	 wie,	 jak	 wygląda	 uczenie	 się	
w  domu	 	 -	 tak	 zwane	 zdalne	 -	 może	 mieć		
świadomość	 dzisiejszej	 NIEchęci,	 NIEmocy	
i  NIEproduktywności,	 jaka	 dopadła	 wielu	
młodych	 ludzi.	 Mnie,	 wyżej	 podpisaną,	
również	to	ogarnęło.
Tradycyjnie,	wstaję	chwilę	przed	rozpoczęciem	
lekcji.	 Nie	 muszę	 pakować	 torby,	 jeść	 szyb-
kiego	 śniadania	 i  szykować	 się	 do	 wyjścia,	
jak	 to	 było	 jeszcze	 we	 wrześniu.	 Wystarczy	
kliknięcie	 jednego	guzika,	 aby	 znaleźć	 się	na	
języku	polskim	czy	matematyce.	Raz	czy	dwa	
zatnie	 się	 Internet,	 co	 powoduje,	 że	 chwilę	
później	 rubryczkę	w moim	 librusie	 (dziennik	
elektroniczny)	zdobi	spóźnienie.	Jeżeli	jednak	
wszystko	działa	w miarę	znośnie,	biorę	udział	
w zajęciach.	Ktoś	moze	zapyta		czy	biorę	czyn-
ny	 udział?	 To	 zależy.	Albo	 przyjdzie	 powiad-
omienie	z facebooka	(portal	społecznościowy),	
albo	 z  tiktoka	 (obecnie	 bardzo	 popularna	
aplikacja	 na	 telefon).	Głównie	 zajmuje	 mnie	
scrollowanie	(przesuwanie	palcem	po	ekranie	
telefonu).	I nie	tylko	mnie,	o ile		mi	wiadomo,	
wszyscy	moi	rówieśnicy	to	robią.	Ewentualnie	
otwieram	kolejne	okno	na	pulpicie	i –	uprzed-
nio	ukrywając	Teamsy	 (aplikacja,	przez	 którą	
się	 uczymy)	 –	 uruchomiam	 jakąś	 grę	 i  miło	
spędzam	czas	z ziomkiem.	Wiedząc,	że	należy	
tylko	potwierdzić	swoją	obecność	magicznym	
„jestem”,	 a  potem	 odsiedzieć	 swoje	 przed	
komputerem,	nie	nabieram	chęci	do	robienia	
czegokolwiek…	coś	mi	się	wydaje,	że		wszyscy	
uczniowie	to	potwierdzą.	Dopytajcie	wnuczka	
czy	syna	czy	brata	o jakiej	lekturze	rozmawia	
teraz	 na	 polskim	 lub	 jaki	 dział	 matematyki	
obecnie	omawia.	Pewnie	nie	usłyszycie	wielu	
konkretów.
Kiedy	 lekcje	 się	 skończą,	 idę	 zjeść	 obiad,	

a potem	leżę	na	kanapie		przed	telewizorem,	
żeby	odpocząć.	 I niby	od	czego?	-	zapytacie.	
A  no	 od	 tego	 ośmiogodzinnego	 ślęczenia	
przed	 ekranem.	 Osobiście	 nie	 wiem	 już,	
w jakiej	pozycji	siedzieć	przy	biurku,	plecy	mi	
wysiadają,	jakbym	miała	80	lat	(z szacunkiem	
dla	Was,	drodzy	seniorzy).	Kiedy	już	znudzi	mi	
się	wgapianie	w –	o ironio!	–	ekran,	od	którego	
miałam	odpoczywać,	idę	odrobić	lekcje	i uczyć	
się	 do	 testów/kartkówek/odpowiedzi.	 Koniec	
mojego	 dnia	 składa	 się	 z  trzech	 p:	 posiłek,	
prysznic,	poduszka.	Zanim	jednak	pójdę	spać,	
jeszcze	chwilę	pogapię	się	w…ekran.	Popiszę	
ze	 znajomymi,	 poprzeglądam	 instagrama	
(kolejna	 popularna	 aplikacja),	 powysyłam		
snapy	(tak,	tak	następna	aplikacja	na	telefon).	
Jakiś	czas	później	ogarnia	mnie	sen.
Podsumowując,	 przez	 cały	 dzień	 staram	 się	
zmusić	do	jakiejkolwiek	formy	produktywności.	
Efekt	 jest	 różny,	 ale	 wszyscy	 wiemy,	 	 jaki	
najczęściej.	 Myślę,	 że	 zanudziłabym	 się	 na	
śmierć,	gdyby	nie	aplikacje,	które	pozwalają	mi	
chociaż	na	chwilę	(czytaj:	parę	godzin....	dzien-
nie)	oderwać	się	od	szarej	rzeczywistości.	Za-
tem	stwierdzam,	że	jedyne	słowo,	jakie	opisze	
trafnie	moje	 aktualne	 spędzanie	 życia	 to	 to,	
które	 powstanie	 z  połączenia	 szczególnie	
zaznaczonych	liter	w moim	felietonie.	

Gdy	obudzę	się	nieco	wcześniej,	lubię	jeszcze	
poleżeć	 i  się	 zrelaksować.	 Potem	 śniadanie,	
kawa	 i  przegląd	 bieżących	 informacji	 na	 te-
mat	świata,	ale	i najbliższej	okolicy.	Wszystko	
to	przez,	tak,	tak		dobrze	czytacie,	internet.
Zerkam	 na	 fora	 społecznościowe	 i  wymie-
niam	się	codziennymi	pozdrowieniami	z mo-
imi	 bliższymi	 i  dalszymi	 znajomymi.	W okoli-
cach	 południa	 zwykle	 idę	 na	 spacer,	 robiąc	
przy	 okazji	 drobne	 zakupy.	 Przed	 wyjściem	
staram	 się	 oczywiście	 podszykować	 obiad.	
Mieszkam	już	sama,	a więc	w gotowaniu	sta-
ram	się	odnaleźć	pewne	plusy.	Gotuję	to,	na	
co	mam	 ochotę.	 Zazwyczaj	 jest	 to	 danie	 na	
dwa	 dni,	 aby	 mieć	 więcej	 czasu	 na	 spacery	
i okazję	do	spotkania	się	z ludźmi.	Mimo	tego,	
że	 obecnie	 maseczka	 zasłania	 część	 mojej	
twarzy,	 uśmiecham się do nich oczami. 
Uśmiech,	nawet	w takiej	formie	jest	każdemu	
potrzebny.
Po	 spacerze	 przychodzi	 czas	 na	 obiad	
i  popołudniową	 kawę.	 Tę	 najczęściej	 piję	
dzwoniąc	do	dzieci,	znajomych	lub	rozwiązując	
krzyżówki.	 Samo	 nic	 się	 nie	 zrobi,	 więc	 i  na	
majsterkowanie,	 sprzątanie	 i prasowanie	 też	
trzeba	 znaleźć	 chwilę.	 Oczywiście	 o  jednym,	
wydaje	 mi	 się	 stałym	 atrybucie	 seniora,	 nie	
mogę	 zapominać	 –	 o  przyjmowaniu	 leków.	
Wieczory	 spędzam	 w  towarzystwie	 sąsiadki.	
Wspólnie	wychodzimy	na	spacer	z psem.
Przed	 pandemią	 aktywnie	 uczestniczyłam	
w  zajęciach	 w  klubie	 seniora	 „Niezapomina-
jka”.	Ach,	brakuje	mi	tej	atmosfery.		Ale	mam	
nadzieję,	że	już	niebawem	wszystko	wróci	na	
swoje	miejsce.	Weekendy	są	dla	mnie	często	
okazją	do	wspólnych	wypraw	z koleżanką	do	
lasu	lub	nad	wodę.	Lubię	być	aktywna,	dlate-
go	maszerowanie	z kijkami	to	coś	co	pozwala	
utrzymać	mnie	w zdrowiu.
Wieczory,	 jak	 to	 wieczory,	 zazwyczaj	 są	
takie	 same	 w  tygodniu	 i  w  weekend.	
Kolacja,	włączenie	programu	w telewizji		oraz	
spoczynek,	aby	następnego	dnia	rano	obudzić	
się	nieco	wcześniej,	aby	poleżeć,	zrelaksować	
się,	zjeść	śniadanie...

O codzienności	w pandemi	-	felieton	na	dwie	ręce	
piszą	Natalia Gębura i Bożena Maciąg 
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Lubi Pani zmiany?
Bardzo.	Wynikają	one	z mojego	charakteru.	
Szybko	się	nudzę	 i nie	potrafię	tkwić	w  jed-
nym	 miejscu.	 Stąd	 chyba	 nastąpiła	 taka	
ogromna	rewolucja	w moim	życiu.
Dziś rozmawiamy w Pani Studiu Urody, 
ale jeszcze dwa lata temu spotkałybyśmy 
się w zupełnie innym miejscu.
Przez	dwanaście	lata	pracowałam	w Urzędzie	
Pracy.	 Zajmowałam	 się	 typową	 spokojną	
pracą	za	biurkiem.	Lubiłam	ją,	poznałam	tam	
mnóstwo	 wspaniałych	 ludzi,	 z  którymi	 do	
dziś	się	przyjaźnię,	ale	to	już	za	długo	trwało	
i potrzebowałam	zmiany.
Zdecydowała się Pani na kosmetologię
Już	w szkole	próbowałam	swoich	sił	w wizażu,	
malując	 koleżanki	 do	 zdjęć.	 Cały	 czas	
czytałam	 magazyny	 i  literaturę	 branżową.	
Znajomym	robiłam	zabiegi	domowe.	Można	
powiedzieć,	że	to	temat,	który	towarzyszył	mi	
nieustannie.	 Życie	potoczyło	 się	 jednak	 tak,	
że	wybrałam	zupełnie	inny	kierunek	studiów	
–	 ekonomię.	Bardziej	może	 z  rozsądku	 i  za	
namową	 rodziny.	 Wtedy	 pójście	 na	 studia	
kojarzyło	się	z prestiżem,	kosmetologia	była	
dość	niszowym	zagadnieniem.
Kiedy pomyślała Pani, że czas coś 
zmienić w swoim życiu?
To	 była	 długa	 droga.	 Gdy	 zaczęłam	 pracę	
w  urzędzie	 a  później	 studia	 podyplomowe	
z  pośrednictwa	 pracy	 i  doradztwa	 zawo-

dowego,	 uderzyła	 mnie	 myśl,	 że	 już	 do	
emerytury	 będę	 siedziała	 za	 biurkiem	 i  nic	
więcej	się	w moim	życiu	nie	wydarzy.	Wtedy	
rozpoczęłam	 szkołę	 z  kosmetologii.	 Ale	 to	
nie	 był	 plan	 na	 dalsze	 życie.	 Nie	myślałam	
o odejściu	z pracy,	chciałam	zrobić	to	dla	sie-
bie.	Spełnić	swoje	marzenie.
Ktoś wiedział o Pani planach?
Oprócz	 rodziny,	 zupełnie	 nikt.	 Skończyłam	
szkołę	 w  tajemnicy	 z  myślą,	 że	 robię	 coś	
tylko	 dla	 siebie.	 Ale	 gdzieś	 z  tyłu	 głowy	
pomyślałam,	że	w razie	czego	to	będzie	moja	
alternatywa.
A  kiedy okazało się, ze ta alternatywa 
staje się jednak realna  nikt nie próbował 
Pani przekonać, że to szaleństwo?
Mam	 to	 szczęście,	 że	 rodzina	 od	 samego	
początku	 ogromnie	 mnie	 wspierała,	 więc	
nikt	 nie	 odwodził	 mnie	 od	 tego	 pomysłu.	
Uważam,	że	bez	nich,	to	wszystko	by	się	nie	
wydarzyło.	 Jestem	 im	 ogromnie	 wdzięczna.	
Dużą	 rolę	 w  tym	 wszystkim	 odegrała	moja	
szwagierka		Ania,	która	od	kilku	lat	prowadzi	
swój	gabinet.	Pewnego	dnia,	zadzwoniła	do	
mnie	i powiedziała,	że	ma	idealne	miejsce	na	
studio	 urody,	 dosłownie	 za	 ścianą	 jej	 gabi-
netu	i że	powinnam	w to	wejść.
Wydaje mi się, że jeśli ktoś po kilkuna-
stu latach pracy postanawia wywrócić 
swój świat do góry nogami, to może 
mieć obawy...

Bałam	się	strasznie.	Było	to	okupione	stresem	
i zamartwianiem	się	jak	to	będzie	wyglądało	
teraz.	 Rzuciłam	 pracę,	 która	 była	 moją	
stabilizacją,	moim	buforem	bezpieczeństwa	
na	 poczet	 marzenia,	 z  którego	 nie	 byłam	
pewna	 co	 wyniknie.	 Ale	 zdecydowałam,	 że	
chociaż	 rzucę	okiem	na	 ten	 lokal	 i  prawdę	
mówiąc,	 wyglądał	 strasznie.	 Potrzebował	
całościowego	 remontu	 i  pomyślałam,	 że	 to	
nie	dla	mnie.	Gdy	wróciłam	do	domu	ten	te-
mat	nie	dawał	mi	jednak	spokoju	i zaczęłam	
się	widzieć	w  tym	miejscu.	 I  tak	 już	w  nim	
jestem	dwa	lata.
Co zmieniło się w Pani życiu?
Każdy	dzień	tutaj	to	dla	mnie	wyzywanie.	To	
nie	jest	praca	od	8	do	16,	którą	zostawiamy	
za	 sobą.	 Jest	 ciągła	 gonitwa	myśli	 i  analiiza	
wydarzeń	 każdego	 dnia.	 Czasami	 wracam	
dopiero	 późnym	 wieczorem	 do	 domu.	
W tym	wszystkim	 jednak,	 istotne	 jest	 to,	że	
nie	 stoję	 w  miejscu,	 tylko	 idę	 do	 przodu.	
I tego	było	mi	trzeba.
Odkryła Pani siebie na nowo?
Tak.	Posiadanie	czegoś	swojego,	spełnienie	
swoich	marzeń,	jest	ogromnie	budujące.	To	
jest	 takie	moje	miejsce	 na	 ziemi.	 Ta	 praca	
daje	mi	mnóstwo	satysfakcji,	możliwości	ro-
zwoju.	
Czyli było warto.
Zdecydowanie.	 Początki	 nie	 były	 łatwe	
i  okupione	 czasami	 łzami,	 ale	 było	 warto.	
Zachęcam	kobiety,	do	tego,	żeby	się	nie	bały	
bo	 nigdy	 nie	 jest	 za	 późno	 na	 dogonienie	
swoich	 marzeń.	 To,	 co	 nas	 powstrzymuje	
to	strach	przed	nieznanym,	ale	trzeba	mieć	
w  sobie	 trochę	 odwagi	 aby	 dokonać	 zmi-
an.	 Jak	 stoimy	w miejscu,	 to	 się	 cofamy.	 Ja	
się	odważyłam	–	dla	 siebie,	 ale	 i dla	moich	
córek.	Chcę	żeby	widziały,	że	jedna	podjęta	
w życiu	decyzja	nie	zmusza	nas	do	tkwienia	
w  niej	 wbrew	 sobie.	 Możemy	 ją	 zmienić.	
Życie	 to	 suma	 błędów,	 z  których	 trzeba	
wyciągać	wnioski.	Wszystko	co	nas	spotyka	
dzieje	się	po	coś.
Czuje się Pani odważna?
Wiele	 osób	 mi	 tak	 mówiło,	 choć	 w  ogóle	
się	 tak	nie	 czułam.	Pamiętam	 jak	 zestreso-
wana	 szłam	 do	 szefa,	 aby	 złożyć	 wypow-
iedzenie	 po	 dwunastu	 latach	 pracy.	 Każdy	
mi	gratulował,	a jeden	kolega	gdy	dowiedział	
się	 co	 zrobiłam,	 tego	 samego	 dnia	 złożył	
wypowiedzenie,	żeby	też	zawalczyć	o swoje	
marzenie	w zupełnie	innej	branży.	Jest	takie	
powiedzenie:	 nie	 jest	 odważnym	 ten	 który	
się	 nie	 boi	 a  coś	 robi,	 a  ten,	 który	 się	 boi	
a  coś	 robi.	 Ta	 odwaga	właśnie	 tkwi	w  tym,	
że	 musimy	 przekraczać	 jakieś	 swoje	 gran-
ice	aby	 iść	dalej	 i  osiągnąć	 swój	 cel.	Warto	
dokonywać	zmian.	

Dziękuję za rozmowę i gratuluję odwagi  

AB OVO
NA NOWO

O tym,	kiedy	jest	właściwy	moment,		żeby	zmienić	
swoje	życie	i czy	warto	dokonywać	zmian	z Agnieszką	
Szymańską,	rozmawia	Anna Zięba. 
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Wśród	 miejsc	 atrakcyjnych	 do	 wędkowa-
nia	 na	 terenie	 powiatu	 starachowickiego	
wymienia	 się	m.in.	 zbiornik	Wióry	 –	 bogaty	
w  szczupaki,	 liny,	 okonie	 i  leszcze	 a  także	
zbiornik	w Brodach,	gdzie	można	trafić	m.in.	
na	leszcze,	sandacze,	szczupaki,	 liny,	okonie	
i karpie.	Wyjątkowo	wytrwali	 i cierpliwi	węd-
karze	–	przy	odrobinie	szczęścia	–	mogą	 tu	
znaleźć	 także	 węgorza	 czy	 suma,	 choć	 ich	
złowienie	jest	dużym	wyzwaniem.	

Swych	 fanów	 ma	 również	 zbiornik	 w  Wą-
chocku,	 uznawany	 za	 typowo	 szczupako-
wy,	który	jest	szczególnie	popularny	wśród	
zwolenników	metody	spinningowej.	
W  Starachowicach	 wędkarze	 udają	 się	
często	 nad	 zalew	 Piachy,	 gdzie	 dominuje	
amur	 i  karp.	 W  dużej	 ilości	 występuje	 też	
szczupak	 i  węgorz.	W  wiele	 gatunków	 ryb	
obfitował	 zbiornik	 Lubianka,	 który	obecnie	
przechodzi	remont.	Remont,		po	którym	tak	
lubianą	przez	wędkarzy	Lubiankę	czeka	po-
nowne	zarybienie.
Połów	daje	wędkarzom	ogromną	 satysfak-
cję.	 Trzeba	 jednak	 pamiętać,	 że	 aby	 móc	
legalnie	 łowić	 ryby	 	 należy	 posiadać	 kartę	
wędkarską.	 Połów	 bez	 karty	 to	 kłusow-
nictwo.	 Wędkarz	 musi	 znać	 podstawowe	
przepisy,	 a  potwierdzeniem	posiadania	 tej	
wiedzy	 jest	 właśnie	 karta.	 Warunkiem	 jej	
otrzymania	 jest	 zdanie	 egzaminu	przepro-
wadzanego	przez	Polski	Związek	Wędkarski.	
Dotyczy	on	między	innymi	znajomości	prze-
pisów	ustawy	o rybactwie	śródlądowym.	

Wniosek	o wydanie	karty	wędkarskiej

Zaświadczenie	o zdanym	egzaminie	ze	znajo-
mości	zasad	i warunków	ochrony	i połowu	ryb	
przed	komisją	egzaminacyjną
Dowód	uiszczenia	opłaty	(	w wysokości	10	zł
-	w kasie	starostwa	lub	przelewem	na	rachu-
nek	 bankowy	 Starostwa	 -	 numer	 konta	 82	
1090	2590	0000	0001	4730	6795)
Aktualna	fotografia	(1	szt.).	

Komplet	dokumentów	należy	złożyć	w kance-
larii	starostwa	(parter,	pokój	11).	Karta	wyda-
wana	jest	w ciągu	7	dni	od	daty	dostarczenia	
wniosku.	Odbiór	dokumentów	odbywa	się	po	
uprzednim	umówieniu	się	z pracownikiem.

1.
2.

3.

4.

Artykuł sponsorowany

W 2019 roku starostwo wydało 

321 kart wędkarskich, 

w 2020 roku 245, a do końca 

lutego 2021 już 27. O doku-

ment mogą ubiegać się osoby 

po ukończeniu 14. roku życia. 

Poza jego posiadaniem, trzeba 

również opłacić odpowiednie 

składki lub wykupić zezwolenie 

na połów na danym akwenie. 

Warto jednak to zrobić. Nad 

przestrzeganiem przepisów 

czuwa m. in. Społeczna Straż 

Rybacka, która przeprowadza 

regularne kontrole.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

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

Dla wielu nadejście wiosny 
oznacza powrót do pasji jaką 
jest wędkowanie,  zwłaszcza 
że na terenie naszego po-
wiatu nie brakuje miejsc dla 

miłośników ryb. Przypominamy jednak, 
że do amatorskiego połowu na polskich 
wodach czy to wędką czy to kuszą po-
trzebna jest karta wędkarska. Jej wyda-
waniem na terenie powiatu starachowic-
kiego zajmuje się Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach.

Wędkując	przy	pięknych	zbiornikach	wodnych	na	terenie	powiatu	starachowickiego	
warto	pamiętać,	aby	mieć	ze	sobą	kartę	wędkarską
Powiat Starachowicki 
 

ZACZYNA SIĘ SEZON 
NA WĘDKĘ 
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Fot: Katarzyna   Gritzmann  

Aby otrzymać kartę wędkarską 
należy przedłożyć następujące 
dokumenty:
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MAŁYMI KROKAMI 
DO CELU 
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Zajęcia	 fitness,	 siłownia,	 basen,	 jazda	 na	 rowerze	 nie	 są	 dla	 każdego.	 Efektyw-
ny	 trening	nie	musi	być	 jednak	skomplikowany.	Sportem,	który	może	uprawiać	
niemal	każdy	bez	większego	przygotowania	jest	nordic	walking.	
Maja Sułecka                
 

Aktywność	 fizyczna	
ma	 bardzo	 dobry	
wpływ	 na	 nasze	
zdrowie	 i  kondycję.	
Pomaga	 zwalczyć	
różnego	 rodzaju	
bóle	 oraz	 choro-
by.	 Chodzenie,	
jedna	 z  najbardziej	
oczywistych	 dla	 nas	
czynności,	 może	
okazać	się	świetnym	
treningiem	 niemal	
dla	 całego	 ciała.	
Nordic	 walking	
to	 nic	 innego	 jak	
maszerowanie	 przy	
pomocy	 kijków,	
dzięki	 którym	
odciążamy	 nasze	
stawy.	 Jest	 to	
sport	 dla	 wszyst-
kich.	 Jedyną	 rzecz	
w  którą	 trzeba	
się	 zaopatrzyć	 są	
specjalnie	 do	 tego	
dostosowane	 kijki.	
Jednak	 mimo	 pros-
toty	 tego	 treningu	
warto	 zapoznać	
się	 wcześniej	
z  instruktażem	
poprawnej	 tech-
niki	 chodzenia	 przy	
pomocy	 kijków.	
Wiele	 osób	 robiąc	
to	 niepoprawnie	
technicznie	 nie	 ma	
możliwości	 uzyska-
nia	 odpowiednich	
efektów	 treningow-
ych.
-Chyba	 największą	
zaletą	tej	aktywności	
jest	praktycznie	brak	

żadnych	przeciwwskazań	do	jej	wykonywania	
–	mówi	 fizjoterapeuta	Dariusz	 Serafin	 -	 Ten	
sport	 można	 uprawiać	 zarówno	 w  młodym	
wieku	 jak	 i  podeszłym.	 Jedynym	 przeciw-
wskazaniem	mogą	być	problemy	z aparatem	
ruchu	 lub	 powikłania	 sercowe.	 Wtedy	
przed	 rozpoczęciem	 aktywności	 należy	
skonsultować	się	z lekarzem.

Każdy ruch to zdrowie

Nordic	 Walking,	 jak	 mówi	 specjalista,	 nie	
jest	 po	 prostu	 chodzeniem.	 	 Maszerując	
wykorzystujemy	 siłę	 ramion	 pop-
rzez	 odpychanie	 się.	 To	 nadaje	 nam	
prędkości	 a  co	 za	 tym	 idzie,	 możemy	
szybciej	 pokonywać	 większe	 dystanse.
-	 Poprzez	 używanie	 kijków	 i  tym	 samym	
angażowanie	 obręczy	 barkowej,	 niemal	

wszystkie	 partie	 naszego	 ciała	 w  zharmo-
nizowany	 i  optymalny	 sposób	 są	w  ruchu	–	
podkreśla		Dariusz	Serafin	-	Podczas	trenin-
gu	wykorzystywane	i umacniane	są	wszystkie	
mięśnie	 ciała,	 a  także	 układ	 krążenia,	 układ	
oddechowy	i układ	krwionośny.

Rekreacyjnie i zdrowo

Aby	cieszyć	się	efektywnym	i dobrze	wykona-
nym	treningiem	trzeba	odpowiednio	dobrać	
długości	kijków.	Muszą	być	na	odpowiedniej	
wysokości,	 mniej	 więcej	 na	 wysokość	 klatki	
piersiowej.	Odpowiedni	dobór	 kijków	 zależy	
także	 od	 tego,	 	 czy	 będziemy	 traktowali	
nordic	walking	jako	dyscyplinę	sportową	czy	
też	będzie	ona	formą	rekreacji.	 	Niezależnie	
od	 tego	 jaki	mamy	cel,	przed	 rozpoczęciem	
marszu	musimy	ocenić	poziom	naszej	kondy-

cji.	Jeśli	jest	to	nasza	
pierwsza	aktywność	
po	 długiej	 przer-
wie,	 treningi	 pow-
inno	 się	 zacząć	 od	
niewielkich	 dystan-
sów.	 Dzięki	 temu	
zaczniemy	 stopnio-
wo	 przyzwyczajać	
nasz	 organizm	 do	
wysiłku	fizycznego.	
Po	 kilku	 pierwszych	
t r e n i n g a c h ,	
możemy	 zacząć	
zwiększać	dystanse.	
Jest	 wiele	 pięknych	
tras	 do	 chodze-
nia.	 Jedną	 z  popu-
larniejszych	 tras		
m i e s z k a ń c ó w	
maszerujących	 z  ki-
jkami	 jest	 droga	
pożarowa	 wzdłuż	
torów	wąskotorówki	
S t a r a c h o w i c e	
–	 Lipie.	 Jest	 to	
niewątpliwie	 jedna	
z  ładniejszych	 dróg	
biorąc	 pod	 uwagę	
otaczające	 trasę,		
drzewa	i roślinność.	
Jeśli	 ktoś	 dopi-
ero	 zaczyna	 swoją	
przygodę	 z  nordic	
walking	 warto	
wybrać	 się	 w  trasę	
wokół	 zalewu	 Lubi-
anka	 czy	 zalewu	
w Wąchocku,	Most-
kach	 	 i  Brodach.	
Dla	 tych,	 którzy	
w maszerowaniu	są	
już	 zaprawieni	 ide-
alna	 będzie	 droga	
prowadząca	 na	
Wykus.
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WIOSENNE ZDROWIA
PORZĄDKI

W  iosna to pora roku 
w  której świat rodzi się 
na nowo a  wraz z  nim 
przybywa nam więcej 
energii, którą często wy-

korzystujemy na dokonanie wiosennych 
porządków. Oprócz zadbania o  działki, 
ogrody i mieszkania, warto zadbać także 
o siebie. Wiosna to bowiem dobry czas na 
sprawdzenie w jakim stanie znajduje się 
nasze zdrowie.

Wiele	placówek	medycznych	zachęca,	
aby	raz	w roku	wykonać	podstawowe	
badania	 profilaktyczne.	 Choć	 na	 ba-

dania	 dobrowolnie	 chodzimy	 niechętnie	 to	
warto	popracować	nad	wyrobieniem	w sobie	
tego	 nawyku.	 Tego	 rodzaju	 badania	 pokażą	
nam	 w  jakiej	 kondycji	 utrzymuje	 się	 nasze	
zdrowie	 i na	co	zwrócić	uwagę,	o co	zadbać	
i czy	potrzebna	będzie	dodatkowa	konsultacja	
ze	specjalistą.	Jakie	badania	powinny	znaleźć	
się	na	naszej	liście	priorytetów?	Wyjaśniamy.

Pięć podstawowych badań 

Nawet	jeśli	uważamy,	że		stan	naszego	zdrowia	
jest	 bardzo	 dobry,	 nie	 zauważamy	 żadnych	
niepokojących	objawów	 i  zdecydowanie	bar-
dziej	nazwalibyśmy	się	osobami	zdrowymi	niż	
chorymi	 to	warto	wykonać	 badania	 profilak-
tyczne.	Tych	najbardziej	podstawowych	 i da-
jących	 ogólny	 obraz	 stanu	 naszego	 zdrowia	
jest	tylko	pięć.	Pierwszym	z nich	to	na	pewno	
wszystkim	znana	morfologia	krwi.	Badanie	ma	
na	celu	ocenę	ogólnego	stanu	zdrowia,	które	
pozwala	 na	 wykrycie	 oznak	 choroby	 już	 na	
wczesnym	etapie.	Drugie	nie	mniej	 popular-
ne	to	Odczyn	Biernackiego	znane	powszech-
nie	 jako	OB,	wskaźnik	 opadania	 czerwonych	
krwinek.	To	dzięki	niemu	możemy	stwierdzić	
czy	mamy	do	czynienia	ze	stanem	zapalnym	
w organizmie.
Według	raportu	Narodowego	Funduszu	Zdro-
wia	na	temat	cukrzycy	z listopada	2019	roku	
wynika,	że	jest	to	problem	w Polsce,	którego	
skala	 z  roku	 na	 rok	 jest	 coraz	 większa.	 Aby	
wykryć	 cukrzycę	 już	 we	 wczesnym	 stadium	
należy	 sprawdzać	 poziom	 glukozy	 we	 krwi.	

Nawracające	 infekcje,	 osłabienie,	 uczucie	
nieustannego	 zmęczenia,	 a  także	 niepokój	
i przyspieszony	rytm	serca	powinien	dać	nam	
sygnał,	 że	problem	cukrzycy	może	nas	doty-
czyć.	Badanie	dzięki	któremu	możemy	ustalić	
choroby	nerek,	dróg	moczowych,	ale	również	
cukrzycę,	nadciśnienie	tętnicze	oraz	niektóre	
nowotwory.	To	badanie	moczu.		Ostatnim,	ale	
nie	mniej	istotnym,	podstawowym	badaniem	
jest	ustalenie	poziomu	cholesterolu	we	krwi.	
Pozwala	ono	na	wstępną	ocenę	 ryzyka	 	 roz-
woju	miażdżycy	i chorób	układu	sercowo-na-
czyniowego.

Słuchajmy naszego ciała

Warto	 stworzyć	 własną	 listę	 podstawowych	
badań	profilaktycznych	i trzymać	się	swojego	
harmonogramu.	 W  ustaleniu	 odpowiednich	
badań	pomocna	będzie	rozmowa	z lekarzem	
pierwszego	kontaktu,	który	także	poinformuje	
nas	gdzie	można	 je	wykonać.	W  ten	 sposób	
możemy	 zapobiec	 poważnym	 następstwom	
chorób.	Nauczmy	słuchać	się	własnego	ciała	
i sygnałów,	które	nam	wysyła,	dzięki	temu	bę-
dziemy	w  stanie	 szybko	 zapobiec	 rozwojowi	
choroby	lub	ją	zahamować.

Lekarstwo na zdrowie

Szwedzcy	uczeni	oraz	lekarze	Anders	Hansen	
i Carl	 Johan	Sundberg	w swojej	książce	„Pro-
jekt	 zdrowie”	 podają	 swoim	 czytelnikom	 lek	
działający	 na	 wiele	 dolegliwości.	 „Wyobraź	
sobie,	 że	 masz	 przed	 sobą	 tabletkę.	 Jest	 to	
najbardziej	 zaawansowane	 lekarstwo,	 jakie-
go	 świat	 dotąd	nie	widział.	Właśnie	 tą	 jedną	
pigułką	możesz	radykalnie	zmniejszyć	ryzyko	
zachorowania	na	jedną	z długiej	listy	groźnych	
chorób.	Cukrzyca,	 atak	 serca,	 depresja,	 cho-
roby	wieńcowe,	a także	różne	rodzaje	nowo-
tworów	–	to	tylko	niektóre	spośród	nich.	A to	
jeszcze	nie	wszystko.	Będziesz	czuć	się	lepiej,	
mieć	 więcej	 energii,	 będziesz	 lepiej	 sypiać	
i  poprawisz	 swoją	 koncentrację.	 Wzrośnie	
twoja	odporność	 i będziesz	dłużej	żyć.	Wiele	
lat	dłużej.	Staniesz	się	młodszy	w sensie	biolo-
gicznym.	Twoje	serce	się	wzmocni,	a w twoim	
mózgu	powstaną	nowe	komórki.	Jest	taka	pi-
gułka	nazywa	się	–	aktywność	fizyczna!”
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Izabela Wrona	prześwietliła	oferty	placówek	medycznych	w Polsce	dotyczących	zaleca-
nych	badań	profilaktycznych,	które	warto	wykonywać	raz	w roku.	Czas	na	sprawdzenie
co	z naszym	zdrowiem.	

Fot: Charlotte May/ Pexels com
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Rozpoczniemy od małej gry w  kolory. 
Wszak przed rozpoczęciem szczęśliwych 
dla Ciebie Mistrzostw Polski marzyłaś 
o  niebieskim numerze startowym. Do-
stałaś biały, pobiegłaś w  nim i  zdoby-
łaś srebrny medal. Błękit, biel i  srebro, 
a  przede wszystkim radość i  wielki 
sukces…
Medal	 wywalczony	 w  Toruniu	 to	 bez	 dwóch	
zdań	mój	największy	sukces.	To	były	najlepsze	
zawody	w moim	życiu.	 To	prawda	marzyłam	
o  niebieskim	 numerze,	 bo	 chciałam	 wystar-
tować	jako	liderka	tegorocznych	tabel.	To	był	
mój	pierwszy	cel	i na	początku	roku	udawało	
się	go	realizować.	Początek	sezonu	halowego	
miałam	wymarzony.	 Zrobiłam	 rekord	 i  obję-
łam	 prowadzenie	 w  tej	 klasyfikacji,	 ale	 osta-
tecznie	inne	dziewczyny	zrobiły	lepsze	czasy.	
No	 ale	 nie	ma	 co	 narzekać.	 Udało	 się	 prze-
cież	 zrealizować	 inny	 cel.	 Zdobyłam	 medal	
Mistrzostw	Polski.	Wywalczyłam	srebro,	a do	
złota	zabrakło	raptem	jednej	sekundy.	
Jaki jest w takim razie dystans koronny 
Mai Peryt? 
Tak	naprawdę	 to	chyba	 tego	 jeszcze	nie	wie	
nikt.	 Zobaczymy	 po	 sezonie	 halowym	 czy	
będę	mocna	i jaki	dystans	na	stadionie	będzie	
moją	szansą	na	sukcesy.	To	dopiero	początek	
roku	i wszystko	może	się	zdarzyć.	Na	pewno	
najlepiej	czuje	się	na	dystansie	1500	metrów,	
ale	chyba	najbardziej	lubię	rywalizację	na	dy-
stansie	 800	 metrów.	 To	 takie	 fajne	 szybkie	
bieganie,	którego	się	nawet	nie	czuje.	Robisz	
kółko,	 słyszysz	 dzwonek	 i  już	 masz	 ostatnią	
rundę,	a potem	gnasz	do	mety.	Zdecydowa-
nie	wolę	bieganie	na	stadionie.	Ale	chwilecz-
kę,	pierwszy	medal	zdobyłam	w hali	(śmiech).
To jaka była recepta na ten sukces?
Przede	wszystkim	byłam	dobrze	przygotowa-
na.	Słuchałam	się	wszystkich	poleceń	trenera	
i  wykonywałam	 wszystko	 solidnie,	 a  przede	
wszystkim	 treningi	 traktowałam	 bardzo	 po-
ważnie.	 W  tamtym	 roku	 udało	 mi	 się	 zająć	
czwarte	miejsce	 na	Mistrzostwach	 Polski	 na	
stadionie,	 teraz	mam	srebro	z hali.	Co	przy-
niesie	przyszłość	dowiemy	się	w swoim	czasie.	 
Chyba lubisz dynamiczne życie. Bieganie 
i  podróże to tylko przykłady tego życia. 
Może najwyższy czas na nieco dalsze wy-
prawy?

Marzę	o tym.	Okazja	jest	do	tego,	bowiem	już	
w tym	roku	włoskie	Rieti	będzie	gospodarzem	
lekkoatletycznych	 Mistrzostw	 Europy	 junio-
rek.	 Po	 cichu	 liczę	 na	 wyjazd	 do	 Włoch.	 To	
byłaby	nowa	podróż	i nowa	droga	w karierze	
sportowej.	Teraz	jestem	w kadrze	wojewódz-
twa,	 ale	 może	 przyjdzie	 czas	 na	 znalezienie	
się	 w  kadrze	 narodowej.	 Czekam	 na	 powo-
łanie	 do	 kadry	 i  wyjazd	 w  biało-czerwonych	
barwach	 do	 Włoch.	 Podobno	 marzenia	 się	
spełniają..
A  jakie jest Twoje największe sportowe 
marzenie?
Na	razie	mam	na	celowniku	Włochy,	ale	jak	już	
tak	myślę	sobie	o marzeniach	to	chyba	chcia-
łabym	ustanowić	 jakiś	 rekord	Polski.	Bo	wła-
śnie	rekordy	robią	największe	wrażenie.	Zwy-
cięstwa	cieszą,	medale	radują,	ale	to	właśnie	
rekordy	 sprawiają,	 że	nasze	nazwisko	 ląduje	
w  tabelach.	 A  później	 każdy	 chce	 gonić ten	
wynik	i pobijać	nasze	rekordy.
Czego życzyć Mai Peryt na najbliższy 
czas?
Na	pewno	zdrowia	i powodzenia	na	mistrzo-
stwach	we	Włoszech.	

Maja Peryt 
17-letnia	wychowanka	KLKS	Juventa-Ko-

bex	Starachowice,	wicemistrzyni	Polski	z tego-
rocznych	Mistrzostw	Polski	 juniorek	w biegu	
na	 dystansie	 2000	 metrów,	 wielokrotna	 mi-
strzyni	województwa	na	różnych	dystansach,	
podopieczna	Dawida	Kubca.	

NIE POTRAFIĘ ŻYĆ 
BEZ BIEGANIA

Z Mają	Peryt	-		wicemistrzynią	Polski	juniorek	w biegu	na	2000	metrów
rozmawia Leszek Kowalski

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

czy, by już wracać do swoich dziennikar-
skich wspomnień z  XX wieku? Mam na-
dzieję, że tak. Mnie sięgnięcie do starej, 
pożółkłej teczki pełnej – zgromadzonych 
głównie przez moją Mamę – wycinków 
ze starych gazet sprawiło wielką frajdę. 
Jakby czas się zatrzymał. Zabieram więc 
Państwa w  tę nieco sentymentalną 
podróż. 

	 Jest	 12	 lipca	 1990,	 gdy	 jako	 świeżo	 upie-
czony	 student	 dziennikarstwa	 Uniwersyte-
tu	 Warszawskiego	 rozpocząłem	 wakacyjną	
współpracę	 z  kieleckim	 dziennikiem	 „Słowo	
Ludu”	 (tak,	 istniała	 taka	 gazeta	 obok	 „Echa	
Dnia”,	które	przez	wiele	lat	było	popołudniów-
ką)	 jako	 korespondent	 ze	 Starachowic.	 Tym	
etatowym	 był	 nieżyjący	 już	 redaktor	 Adam	
Berlewicz.	 Ja	–	uzupełnieniem.	I tego	właśnie	
lipcowego	dnia	debiutowałem	trzema	krótki-
mi	tekstami.	 Jeden	–	opowiadał	o tym,	że	od	
września	 rozpocznie	 działanie	 nowe	 liceum	
w  Starachowicach	 –	 III	 LO.	 Byłem	 pierwszy,	
który	o tym	napisał,	co	jest	o tyle	zabawne,	że	

potem	 przez	 wiele	 lat	 dyrektorem	 tej	 szkoły	
była	moja	siostra.	
Drugi	 tekst	 nosił	 tytuł	 „Najmilsza”	 i  dotyczył	
wyboru	 przez	 redakcję	 „Aktualności	 Stara-
chowickich”	 (była	 taka	 gazeta	 jako	 kontynu-
atorka	 pisma	 Fabryki	 Samochodów	 Ciężaro-
wych	 –	 „Budujemy	 Samochody”)	 najmilszej	
starachowiczanki.	 A  została	 nią	 Katarzyna	
Suwalska,	lat	17,	uczennica	Zasadniczej	Szkoły	
Zawodowej	o specjalności	 fryzjer.	Pani	Kasia,	
z którą	przeprowadziłem	wywiad	opowiadała	
o  swoim	 chłopaku	 Grzegorzu,	 przyjaciółce	 –	
też	o imieniu	Kasia	oraz	o marzeniach.	–	Dom	
z basenem,	własny	zakład	fryzjerski	oraz	dużo	
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U ZMIENIAĆ SIĘ
ALBO DROGI DO 
REALIZACJI MARZEŃ

Fot: Agata BartosKonrad Imiela. Teraźniejszość. 

Wywiad	z Konradem	Imielą		z lipca	1990	roku
Grzegorz Sajór 
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mądrych	dzieci	–	wymieniała	najmilsza	stara-
chowiczanka.	Pani	Kasiu!	Czy	marzenia	udało	
się	 spełnić?	Może	 –	 jeśli	 czyta	 Pani	 te	 słowa	
odezwie	się	Pani	do	nas?	
Nim	 jednak	miałem	 przyjemność	 rozmawiać	
z panią	Kasią,	jako	redaktor	szkolnego	organu	
prasowego	 I  LO	 im.	 T.	 Kościuszki	 miałem	
równie	 wielką	 przyjemność	 przeprowadzić	
wywiad	 z  moim	 kolegą	 z  klasy	 matematycz-
nej	 (ja	 –	 humanista)	 Konradem	Wojciechem	
Imielą.	Oto	jej	fragment:

Czy w  Szkole Podstawowej działałeś już 
artystycznie?

Tak,	 występowałem	 we	 wszystkich	 akade-
miach	ku	czci…

Wiem, że grasz na gitarze, harmonijce 
ustnej, perkusji…

	…	no	i jeszcze	na	pianinie	w harcówce.

- Pytanie miało brzmieć: czym się intere-
sujesz prócz muzyki?

-	Wychowaniem	mojego	rodzeństwa!

- Czujesz się bardziej harcerzem czy arty-
stą?

-	Artystą.

- Podobasz się dziewczynom?

-	Niektórym,	ale	myślę,	że	gitara	jest	tu	zupeł-
nie	nieważna.

- A czy w swojej ocenie nie jesteś zbyt za-
rozumiały i zbyt pewny siebie?

-	Jestem.	Lubię	być	zarozumiały.

- Czy w  związku z  tym powinieneś się 
zmienić?

-	Na	pewno,	tylko	na	razie	mi	to	za	bardzo	nie	
wychodzi.

- Życzę aby Ci wyszło.

Tak	zakończyła	się	nasza	rozmowa.	Ciekawe,	
jak	dziś	z  tą	zarozumiałością	u kolegi	Konra-
da?	Czy	może	się	zmienił?	Dodajmy	tylko,	że	
obecnie	 Konrad	 jest	 cenionym	 artystą	 śpie-
wającym,	aktorem	i dyrektorem	wrocławskie-
go	teatru	„Capitol”.	

Oczywiście redakcja poprosiła Konrada Imielę 
o  komentarz do tych rozmów z  poprzedniego 
wieku. Otóż i on: 

 Konrad Imiela: 
	Wywiad	sprzed	ponad	trzydziestu	lat!	Oto	

zatem	mój	dzisiejszy	komentarz:	
He	 he…	 No	 cóż,	 w  artystycznym	 zawodzie	
trzeba	mieć	pewną	dozę	bezczelności.	Widać,	
że	już	trenowałem	w szkole	średniej.	Ucieka-
nie	od	politycznej	poprawności	chyba	mi	po-
zostało.	Przypomina	mi	 to	 jednak	 jak	gorący	
to	 był	 czas,	 ile	 działo	 się	 w mojej	 głowie,	 ile	
miałem	 marzeń,	 niepewności,	 często	 cha-
otycznych	wyobrażeń	 na	 swój	 temat.	 Cieszę	
się	jednak,	że	wiele	z tych	marzeń	się	spełniło,	
a  droga	 do	 ich	 realizacji	 zaczęła	 się	 właśnie	
wtedy,	trzydzieści	kilka	lat	temu.	

Na tym nie koniec. Poprosiliśmy  o  kolejny ko-
mentarz Lidię Pokuszyńską, która znała Konra-
da  wtedy i  zna go dziś: 

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.

Konrad Imiela –	aktor,	wokalista,	re-
żyser	 teatralny,	 pedagog,	 autor	 piosenek.	
Starachowiczanin,	harcerz	111	Artystycznej	
Drużyny	Harcerskiej,	 od	wielu	 lat	 związany	
z  Wrocławiem,	 tamtejszym	 Teatrem	 Mu-
zycznym	 Capitol	 (jest	 jego	 dyrektorem	 od	
2006	 roku)	 i  Przeglądem	 Piosenki	 Aktor-
skiej	(pełnił	funkcję	dyrektora	artystycznego	
w latach	2007-2014).

Lidia Pokuszyńska:
Konrad	 był	 od	 zawsze	 bardzo	 cie-

kawym	człowiekiem.	Twórczym,	inspirującym.	
Zniewalał	 uśmiechem,	 który	 zjednywał	 mu	
wszystkich	dookoła.	I jeszcze	gitara...I mógł	być	
wolnym	ptakiem.	Nawet	na	obozie	w Gibach		
wszyscy	 chętnie	 go	 zwalniali	 z  przyziemnych	
obowiązków.	 Wystarczy,	 że	 po	 prostu	 był	
i  grał.	 I na	szczęście,	w  tym	co	najlepsze	nic	
a nic	się	nie	zmienił.	
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NA POCZĄTKU  
BYŁO JAJKO

Jaja.		Serwują	Kasia	i jej	babcia	Krysia
Katarzyna Wzorek, autorka bloga Wzorowe Smaki
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Smażone jajka Smażone jajka faszerowoane wg Kasi  faszerowoane wg Kasi  

Czas przygotowania: 1,5 godziny 
oraz chłodzenie przez noc

Cena: ok. 15 złotych

Składniki:
•jaja (po 1-2 jajka na osobę)
•pieczarki (po 2 duże lub 3 małe sztuki na 
1 jajko)
•po 1 pęczku: koperku, szczypiorku i pie-
truszki
•majonez 
•masło klarowane
•bułka tarta
•sól, pieprz

Przygotowanie:
Jajka dokładnie umyj, ugotuj na twardo 
i ostudź.
Pieczarki zetrzyj na tarce o dużych 
oczkach. Na patelni rozgrzej 1-2 łyżki 
masła i wrzuć pieczarki. Posól je i po-
pieprz do smaku. Smaż, aż woda, którą 
puszczą pieczarki odparuje. Odstaw je do 
ostygnięcia.

Jajko kojarzy nam się ze zbliżającą 
się Wielkanocą, ale czy powinniśmy 
je jeść tylko przy okazji świąt? 
Oczywiście, że nie!  

 
W  tym	 numerze	 przekonacie	 się	 jakie	
pyszności	 można	 przygotować	 z  tego	 nie-
pozornego	produktu	na	co	dzień	 i specjalne	
okazje.
Jeszcze	 do	 niedawna	 jajka	 nie	 cieszyły	 się	
dobrą	sławą.	Podejrzewano	je	o podnoszenie	
poziomu	 cholesterolu	 i  zwiększenie	 ryzyka	
chorób	serca.	Na	szczęście	najnowsze	bada-
nia	 odczarowały	 obraz	 tego	 wspaniałego	
produktu	 i  w  umiarze	 możemy	 się	 nim	
zajadać	 bez	 większych	 wyrzutów	 sumienia.	
Warto	 jednak	 zwrócić	 szczególną	 uwagę	
na	 jakość	 jajek,	 które	 jemy.	 Jeśli	 nie	 macie	
dostępu	do	jajek	swojskich	od	kogoś	z rodziny	
lub	znajomych,	kupujcie	tylko	te	klasy	0,	które	
są	 najlepsze	 i  dla	 nas,	 i  dla	 kur.	 Takie	 jajka	
są	 świetnym	 źródłem	 białka,	 lecytyny	 oraz	
kwasów	 omega-3.	 Zawierają	 także	 witaminy	
A,	 E,	 D	 oraz	 te	 z  grupy	 B.	 Pozostaje	 jeszcze	
kwestia	 tego,	 ile	 jajek	 powinno	 się	 jeść,	 aby	
żyć	zdrowo.	Okazuje	się,	że	WHO	zaleca	nie-
przekraczanie	 10	 sztuk	 tygodniowo.	 To	 daje	
naprawdę	duże	pole	do	popisów	kulinarnych	
z jajkiem	w roli	głównej.	A jajko	w sztuce	kuli-
narnej	można	wykorzystać	na	naprawdę	wiele	
sposobów.	Jajko	można	ugotować	na	miękko	
i  na	 twardo,	 można	 z  niego	 przygotować	
pastę	czy	sos.	Nadaje	się	na	posiłek	na	każdą	
porę	dnia	–	zrobicie	z niego	jajecznicę,	omlet,	
frittatę	czy	hiszpańską	tortillę.	Jajka	to	również	
nieodzowny	 element	 puszystych	 wypieków.	
Są	bazą	dla	biszkoptów,	tortów	bezowych	czy	
pulchnych	 ciast	 ucieranych.	 Wspaniałe	 prz-
episy	z wykorzystaniem	różnych	postaci	jajka	
znajdziecie	w poniższych	przepisach.	Najlep-
sze	w tych	daniach	jest	to,	że	pasują	zarówno	
na	Wielkanoc	 jak	 i na	każdy	 inny	dzień	roku.	
Pozostaje	 Wam	 więc	 tylko	 zaopatrzyć	 się	
w zapas	jaj	i brać	się	za	gotowanie.	
Smacznego!

Żurek z jajkiem 
wg babci Krysi

Czas przygotowania: 2 godziny 
Cena: ok. 30 zł 
Składniki:
•kawałek	wędzonych	żeberek
•½	kg	surowych	żeberek
•½	kg	parzonego	boczku	wędzonego
•kiełbasa	biała	(po	ok.	½	kawałka	na	osobę)
•1	pętko	kiełbasy	wędzonej
•barszcz	biały	w butelce	(lub	porcja	własnego	
zakwasu)
•jajka	(po	1	na	osobę)
•2-3	ząbki	czosnku
•2-3	cm	korzenia	chrzanu	
•przyprawy:	 sól,	 pieprz,	 ziele	 angielskie,	 liść	
laurowy,	majeranek

Przygotowanie:
Żeberka	 surowe	 i  wędzone,	 obie	 kiełbasy	
pokrojone	 w  mniejsze	 kawałki	 oraz	 boczek	
gotujemy	 do	 miękkości	 z  czosnkiem,	
chrzanem,	kilkoma	kulkami	ziela	angielskiego,	
liściem	 laurowym,	 solą	 i  pieprzem.	 Po	 ugo-
towaniu	mięso	wyjmujemy	i dzielimy	na	mnie-
jsze	 kawałki,	 a  do	 wody	 dolewamy	 barszcz	
i  gotujemy	 1	 minutę.	 Doprawiamy	 roztar-
tym	 w  dłoniach	 majerankiem	 i  ewentualnie	
jeszcze	 solą	 i  pieprzem.	 Jajka	 gotujemy	 na	
twardo.	Gotowy	barszcz	podajemy	z obranym	
mięsem,	kiełbasą	i pokrojonym	jajkiem.	

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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Babka-zebra wg babci Krysi

Czas przygotowania: 1,5 godziny 
Cena: około 8 złotych
Składniki:
•5	jajek
•1	½	szklanki	cukru
•1	szklanka	oleju
•1	szklanka	białej	oranżady
•3	szklanki	maki	tortowej
•3	łyżeczki	proszku	do	pieczenia
•2	łyżeczki	proszku	do	pieczenia

Przygotowanie: 
Białka	 ubić	 na	 pianę	 z  cukrem.	 Do	 sztywnej	
piany	dodać	żółtka	i olej,	a potem	stopniowo	
i naprzemiennie	oranżadę	i mąkę.	Ciasto	po-
dzielić	na	dwie	części.	Do	jednej	z nich	dodać	
kakao	 i  wymieszać.	 Dno	 tortownicy	 wyłożyć	
papierem	do	pieczenia.	Na	środek	formy	 lać	
na	przemian	po	 trzy	 łyżki	obu	ciast.	Piec	ok.	
1	godzinę	w 180	stopniach.	Stan	upieczenia	
sprawdzać	 patyczkiem,	 kiedy	 wyciągnięty	
będzie	 suchy,	 ciasto	 jest	 gotowe.	Upieczoną	
babkę	można	polać	 ulubioną	polewą	 czeko-
ladową.	

Majonez bazyliowo-cytrynowy wg Kasi

Czas przygotowania: 1,5 godziny 
Cena: około  8 złotych
Składniki:
•1	doniczka	bazylii
•1	duże	jajko	
•1	szklanka	oleju	
•1-2	łyżeczki	musztardy
•sól
•pieprz
•1	cytryna

Przygotowanie:
Sparz	cytrynę	i jajko.
Do	wąskiego	 i wysokiego	naczynia,	do	które-
go	wejdzie	blender	włóż	opłukane	listki	z całej	
doniczki	 bazylii,	 dodaj	 musztardę,	 skórkę	
otartą	z cytryny,	2	łyżki	soku	z cytryny	oraz	1	
łyżkę	wody.	Zblenduj	całość	na	papkę.
Dodaj	 jajko,	 olej,	 szczyptę	 soli	 i  pieprzu.	 Po-
nownie	włóż	blender	na	dno	naczynia	i miksuj	
najpierw	ok.	1	minutę	trzymając	go	cały	czas	
na	dnie,	a następnie	powoli	przesuwaj	go	ku	
górze.	Gdy	dojdziesz	do	końca	masy,	a część	
oleju	 nie	 zemulguje	 w  majonez	 powtórz	 tę	
czynność.
W  razie	 potrzeby	 majonez	 dopraw	 do	 wła-
snego	smaku	dodatkowo	solą,	pieprzem	czy	
musztardą.	 Gdyby	 wyszedł	 dla	 Ciebie	 zbyt	
rzadki	możesz	dolać	jeszcze	trochę	oleju,	ale	
pamiętaj,	że	majonez	w lodówce	jeszcze	stę-
żeje.	

Jajka razem ze skorupkami przekrój 
wzdłuż na pół. Najlepiej zrobić to 
dużym, ostrym nożem tnąc szybkim 
i zdecydowanym ruchem. 
Połówki jajek wydrąż łyżeczką, przełóż 
do miski i rozdrobnij widelcem. Dodaj 
pieczarki oraz posiekaną zieleninę. 
Dołóż majonez, zacznij od 2-3 łyżek 
i sprawdzaj konsystencję – masa po-
winna być jak pasta do chleba. Dopraw 
do smaku solą i pieprzem.
Przygotowane połówki skorupek 
nafaszeruj z lekką górką. Schłodź je 
przez noc w lodówce. 
Przed podaniem rozgrzej na patelni 
2-3 łyżki masła. Jajka od strony farszu 
panieruj w bułce i smaż do zezłocenia. 
Najlepiej smakują na ciepło. 

Jeśli nie wykorzystasz całego 
farszu możesz wykorzystać go na ka-
napki.  Będzie pysznie.

Pieczone pieczarki z jajkami prze-
piórczymi  wg Kasi

Czas przygotowania: 45 minut 
Cena:  około 18 złotych 
Składniki:
•1	opakowanie	jaj	przepiórczych	(18	sztuk)
•18	dużych	pieczarek
•½	 kostki	 sera	 sałatkowo-kanapkowego	
w typie	fety
•½	pęczka	szczypiorku
•1	łyżka	śmietany	18%
•½	łyżeczki	pieprzu
•½	ostrej	papryki	(dobrze	pasuje	wędzona)
•2	łyżki	oleju

Składniki:
Ser	przełóż	do	miski.	Dodaj	do	niego	śmieta-
nę,	 pieprz,	 paprykę	 i  pokrojony	 szczypiorek.	
Dokładnie	wymieszaj.
Z pieczarek	wyłam	ogonki,	następnie	nożem	
obkrój	 brzeg	 grzybów	 tak,	 żeby	 odsłonić	
blaszki	oraz	obetnij	odrobinę	czubka	kapelu-
sza,	aby	móc	pieczarki	postawić	stabilnie.	
Do	 każdego	 kapelusza	 włóż	 łyżeczkę	 przy-
gotowanego	 serka	 i  rozsmaruj	 dokładnie.	
Pieczarki	 ułóż	 na	 papierze	 na	 blasze	 i  piecz	
w 180	stopniach	przez	15-20	min.
W czasie	pieczenia	pieczarek	rozgrzej	delikat-
nie	 olej	 na	 patelni	 i  usadź	 jajka	 przepiórcze	
tak,	aby	żółtko	pozostało	płynne.	
Na	upieczone	pieczarki	wyłóż	po	jajku	i poda-
waj.	
Jeśli	 masz	 naprawdę	 duże	 pieczarki	możesz	
również	po	10	minutach	pieczenia	wbić	jajka	
prosto	 do	 kapeluszy	 pieczarek	 i  dopiec	 je	
razem.	Z mniejszych	okazów	 jajka	mogą	wy-
pływać	przez	brak	miejsca	 i wtedy	 lepiej	po-
stawić	na	sadzone.
Pieczarki	 smakują	 wybornie	 zarówno	 na	
ciepło	jak	i w roli	zimnej	przekąski.
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Z  akład Energetyki Cieplnej 
w  latach 2015 – 2020 wykonał 
inwestycje, które przyczyniły 
się do poprawy funkcjonowa-
nia infrastruktury ciepłowni-

czej. Dzięki nim uzyskano między innymi 
zmniejszenie awaryjności sieci,  strat 
ciepła w  sieci cieplnej oraz zwiększenie 
wydajności całego systemu ciepłowni-
czego. Wszystkie działania były prowa-
dzone w  trosce o  środowisko i  zdrowie 
mieszkańców miasta. 

CIEPŁO 
MOŻE BYĆ EKO
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Rozbudowa		instalacji	odpylania,	modernizacja	kotła,	wymiana	systemów	automatyki,	nowa	
pompownia,	to	tylko	niektóre	spośród	wielu	działań	proekologicznych	podjętych	przez	
Zakład	Energetyki	Cieplnej	w Starachowicach.

Nie	 ma	 wątpliwości,	 że	 podejmowane	 od	
kilku	 lat	 działania	 modernizacyjne	 systemu	
ciepłowniczego	 naszego	 miasta	 mają	 dobry	
wpływ	 na	 powietrze,	 którym	 oddychamy.	
Likwidacja	 wielu	 węzłów	 grupowych	 i  bu-
dowa	w  ich	miejsce	 indywidualnych,	przebu-
dowa	 przyłączy	 i  sieci	 oraz	 instalacji	 odpy-
lania	 spalin	 przynosi	 realne	 oszczędności.	
W jaki	sposób?	Dzięki	podjętym	inwestycjom,	
w  miejskiej	 ciepłowni	 zostało	 zmniejszone	
zapotrzebowanie	 na	 energię	 elektryczną,	
spadło	 zużycie	 paliwa	 stałego	 oraz	 ogran-
iczenie	 strat	 ciepła	 w  węzłach	 cieplnych.	
To	 jednak	 nie	 wszystko.	 Przeprowadzane	
modernizacje	oraz	 zmniejszenie	 ilości	 spala-
nego	 węgla	 pomogły	 w  znacznym	 stopniu	
zredukować	 tak	 szkodliwą	 dla	 wszystkich	
emisję	 zanieczyszczeń	 do	 powietrza,	 którym	

na	co	dzień	oddychamy.		Udało	się	ograniczyć	
emisję	pyłów	do	poziomu	poniżej	100mg/m3.	
Wykonanie	kompletnego	systemu	automatyki	
układu	 hydraulicznego	 kotłowni	 zwiększyło	
sprawność	 układu	 pompowego,	 podniosło	
dyspozycję	ciśnienia	jak	również	zmniejszono	
zużycie	energii	elektrycznej
III	 i  IV	 kwartał	 2020r	 to	 czas	 realizacji	 nowej	
strategii	spółki	ukierunkowanej	na	rozszerza-
nie	 działań	 ekologicznych.	 Zakład	 Energetyki	
Cieplnej	 po	 raz	 drugi	 ogłosił	 przetarg	 na	
wyłonienie	wykonawcy	Instalacji	Odzysku	En-
ergi.	Udział	produkcji	ciepła	w planowanej	In-
stalacji	Odzysku	Energii	stanowi	prawie	50	%	
ciepła	dostarczanego	do	sieci	miejskiej.	Spow-
oduje	 to	 częściowe	 uniezależnienie	 kosztów	
produkcji	 ciepła	 do	 systemu	 ciepłowniczego	
w  mieście	 od	 zmiany	 ceny	 rynkowej	 paliwa	
węglowego.	 Kontynuacja	 procesu	 inwesty-
cyjnego	 Instalacji	 Odzysku	 Energii	 daje	
możliwość	 dofinansowywania	 nowych	 sieci	
oraz	 przyłączy	 do	 zabudowy	 indywidualnej	
co	w znaczny	sposób	wpłynie	na	środowisko	
i  jakość	 powietrza	 w  naszym	 regionie.	 Jed-
nak	nie	 tylko	nasze	powietrze	na	 tym	zyska.	
Pozytywne	 skutki	 tej	 inwestycji	 odczujemy	
w  naszych	 kieszeniach.	 Inwestycja	 pozwoli	
zagwarantować	 mieszkańcom	 przystępne	
ceny	 dostawy	 energii	 cieplnej.	 Co	 ciekawe,	
nowa	 instalacja	 będzie	 produkować,	 poza	
energią	 cieplną,	 także	 energię	 elektryczną.	
Część	 produkcji	 energii	 zaspokoi	 potrzeby	

własne	 ciepłowni,	 pozostała	 część	 będzie	
sprzedawana.
Ciągły	wzrost	cen	węgla,	energii	elektrycznej	
oraz	uprawnień	do	emisji	 CO2	wpłynęło	na	
decyzję	 budowy	 nowej,	 całkowicie	 proeko-
logicznej	 inwestycji.	 Ponadto	 inwestycja	 In-
stalacji	 Odzysku	 Energii	 daje	 realną	 szansę	
na	to,	by	cena	ciepła	dla	mieszkańców	Stara-
chowic	w przyszłości	mogła	stać	się	bardziej	
konkurencyjna.	
W  ramach	 Projektu	 przewiduje	 się	 budowę	
nowej	 instalacji	 termicznego	 przetwarzania	
paliwa	 alternatywnego	 z  segregowanych	
odpadów	 komunalnych	 z  produkcją	 ener-
gii	elektrycznej	 i  ciepła	w kogeneracji.	 Insta-
lacja	Odzysku	Energii	 (IOE)	będzie	posiadała	
nominalną	 roczną	 wydajność	 termicznego	
przetwarzania	wynoszącą	około	30	000	 ton	
paliwa	alternatywnego.	Maksymalna	dzienna	
wydajność	 instalacji	 wyniesie	 około	 3,8	 ton	
na	godzinę,	a moc	cieplna	instalacji	wyniesie	
ok.	13	M.W.	
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STARACHOWICKI EKSPRES 
INWESTYCYJNY 

Kultura	w nowym	wydaniu.	To	przed	nami.	Gruntowną	przemianę	przejdzie	
otoczenie	Parku	Kultury,	ale	nie	tylko,	bo	wyremontowane	zostaną	także	wnętrza
Iwona Tamiołło 

P rognozowany koszt obydwu 
inwestycji łącznie to ok. 
9 mln zł. Do każdej z  nich 
Gmina Starachowice otrzy-
mała dofinansowania z fun-

duszy unijnych i rządowych. 

Prace	przy	zmianie	otoczenia	Parku	Kultury	
potrwają	do	jesieni.I ch	koszt	to	ok.	2,5	mln	
zł.	 Przedsięwzięcie	 otrzymało	 dofinansow-
anie	 z  Regionalnego	 Programu	 Operacyj-
nego	Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	
2014-2020.	 	 Przeglądając	dokumentację	 in-
westycji,	możemy	sobie	wyobrazić	jakie	zmi-
any	przejdzie	ten	zielony	teren,	piękny	choć	
zaniedbywany	od	lat.	

Fontanna, pergola, ławeczki

W  ramach	 inwestycji	 wykonany	 zostanie	
taras	widokowy,	na	placu	z odremontowaną	
fontanną	 staną	 donice	 z  ozdobnymi	
roślinami	i ławki.	Postument	fontanny	będzie	
z  piaskowca	 naturalnego	 o  wymiarach	
zbliżonych	do	istniejącego.	Na	sąsiadującym	
z  wejściem	 wydzielonym	 fragmencie	 staną	
ławki	 w  dwóch	 rzędach.	 Na	 wszystkich	
placach	 przewidziano	 kosze	 na	 śmieci,	 do-
datkowo	umieszczono	je	także	wzdłuż	chod-
ników.
W ogrodach,	przy	zejściu	ze	schodów	stan-
ie	 drewniana	 pergola.	 Oprócz	 istniejących	
schodów	terenowych,	które	zostaną	odnow-
ione	 i  uzupełnione	 dodatkowe	 schody	
powstaną	wzdłuż	 ogrodów.	Na	 placu	 staną	
dwa	 słupy	 ogłoszeniowe	 informujące	
przechodniów	 o  tym	 co	 nowego	 wydarzy	
się	 w  starachowickiej	 kulturze.	 Zagosp-
odarowanie	zieleni	opiera	się	na	zachowaniu	

możliwie	 dużej	 ilości	 zieleni	 już	 istniejącej,	
która	 zostanie	 uzupełniona	 o  nowe	 na-
sadzenia	 zarówno	 drzew	 liściastych	 jak	
i  iglastych.	W ogrodach	pojawią	się	gazony	
z  ozdobnymi	 roślinami,	 kwiaty	 i  mieszanki	
traw.		

Modernizacja budynku Parku Kultury 

Kolejna	 dobra	 wiadomość	 dotycząca	
Parku	 Kultury	 do	 Starachowic	 dotarła	 na	
początku	marca.	Gmina	otrzymała	dofinan-
sowanie,	jedno	z najwyższych	w regionie,	na	
kompleksową	modernizację	 siedziby	Parku	
Kultury.	 Remont	 placówki	 kultury	 jest	 jed-
nym	z elementów	rewitalizacji	miasta	Stara-
chowice,	które	uzyskało	dofinansowanie	ze	
środków	europejskich	w wysokości	23	mln	zł.	
W związku	z tym,	iż	dotacja	nie	wystarczyła,	
aby	 w  całości	 pokryć́	 realizację	 wszystkich	
zadań́	ujętych	w projekcie	rewitalizacji,	gmi-
na	ciągle	poszukuje	zewnętrznych	źródeł	fi-
nansowania	tych	zadań́.O takie	środki	mias-
to	ubiegało	się	także	w Ministerstwie	Kultury	
i  Dziedzictwa	 Narodowego.	 Projekt	 Stara-
chowic	pn.	„NOWA	KULTURA	-	modernizacja	
PARKU	KULTURY	w Starachowicach.”	został	
pozytywnie	oceniony	 i uzyskał	dofinansow-
anie	w wysokości	445	tys.	zł.
Łączny	 koszt	 robót	 budowlanych	
dotyczących	 infrastruktury	 Parku	 Kultury	
zgodnie	z umową	o dofinansowanie	wynosi	
6,2	 mln	 zł.	 Jest	 to	 wartość́	 kosztorysowa,	

którą	zweryfikuje	przetarg.	Koszt	do	sfinan-
sowania	ze	środków	europejskich	i budżetu	
państwa	to	2,4	mln	zł,	wkład	własny	gminy	
to	3,8	mln	zł.
W  zakresie	 projektu	 znajduje	 się	 m.in.		
wymiana	 wielu	 iinstalacji,	 malowanie	
pomieszczeń,	 	 wymiana	 parapetów,	 sto-
larki	 drzwiowej,	 odnowienie	 posadzek	
i parkietów,		budowa	windy,	montaż	sufitów	
podwieszanych,	 montaż	 instalacji	 fotow-
oltaicznej,	 montaż	 instalacji	 zewnętrznego	
monitoringu	 wizyjnego.Budynek	 stanie	 się	
ekologiczny,	 ekonomiczny,	 dostoswany	 do	
potrzeb	osób	niepełnosprawnych.		

Wiele źródeł finanansowania 

-	 Chcąc	 odciążyć	 budżet	 gminy	 od	 dość	
wysokiego	 wkładu	 własnego	 apliku-
jemy	 o  środki	 między	 innymi	 na	 ten	 cel	
z  rządowego	 Funduszu	 Inwestycji	 Loka-
lnych.	 Gdyby	 udało	 pozyskać	 się	 te	 fun-
dusze	-	modernizacja	Parku	Kultury	miałaby	
cztery	 	 różne	 źródła	 finansowania.	 Dzięki	
takim	 montażom	 finansowym	 realizu-
jemy	 rekordową	 ilość	 inwestycji,	 na	 które	
mieszkańcy	 Starachowic	 czekali	 często	
po	 kilkadziesiąt	 lat	 –	 informuje	 Prezydent	
Starachowic	Marek	Materek	 -	 	 Serdecznie	
dziękuję	za	zaangażowanie	wszystkim	moim	
współpracownikom,	 którzy	 przygotowują	
a następnie	nadzorują	realizację	długo	wy-
czekiwanych	inwestycji.	
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Starachowice
Dobry adres to 
dobre rozwiązanie
Niespodziankę	 za	 prawidłowe	
rozwiązanie	 krzyżówki	 otrzymuje	
pani	Jadwiga.	
Redakcja	 skontaktuje	 	 się	 z  Panią	
telefonicznie. Gratulujemy!	

TU NAS ZNAJDZIECIE 
Z  naszym	 magazynem	 najpierw	 zapukaliśmy	 do	
waszych	drzwi	a teraz	znajdziecie	nas	pod	bardzo	do-
brymi	adresami.	Będziemy	czekać	na	Was,	czytelników		
w wielu	zakątkach	naszego	miasta:	w galeriach,	przed-
szkolach,	urzędach,	aptekach,	przychodniach		oraz	wie-
lu	innych	przyjaznych	miejscach.			


