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bowiem dla ludzi przyniesienie przez Pro-
meteusza światła w  postaci ognia oznaczało 
możliwość wzniesienia się na wyższy poziom 
bytu, dało początek rozwoju cywilizacji. W śre-
dniowiecznych opowiadaniach pt. „Kwiatki 
Świętego Franciszka” światło jest znakiem 
mądrości. W  „Boskiej Komedii” Dantego – 
symbolem doskonałości, w  szekspirowskim 
„Makbecie” - symbolem dobra a u Jana Kocha-
nowskiego obrazem Stwórcy. W niemal każdej 
epoce światło ma inną symbolikę.
Jest jednak jeden prąd kulturalny, który jako 
pierwszy nasuwa się na myśli w  kontekście 
światła. Epoka oświecenia, wiek rozumu, fi -
lozofów, świateł, racjonalizmu i  klasycyzmu. 
Jego nazwa wywodzi się z  języka niemieckie-
go i  oznacza rozjaśnienie. I  to wspomniane 

Światło. Pierwsze skojarzenie jakie przychodzi 
nam na myśl, to przede wszystkim jego funk-
cja, związana z  percepcja wizualną. Klikamy 
nasz magiczny pstryczek na ścianie, albo na 
obrazek w naszym smartfonie i wszystko staje 
się... jasne. Możemy spokojnie przemieszczać 
się w  naszej przestrzeni i  wykonywać różne 
czynności. Ale światło może mieć dużo głęb-
sze znaczenie. Możemy je potraktować sym-
bolicznie. 
Już w  mitologii dostrzeżemy symbolikę, 
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rozjaśnienie stało się inspiracją do kolejnego 
wydania naszego miesięcznika.
Owego światła doszukaliśmy się na staracho-
wickich ulicach, ale także w działaniach miej-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu 
Seniora+ „Niezapominajka”. Oświecenie to 
dla nas także ludzie światli, odważni i  podą-
żający za swoimi ideałami. To młoda literatka 
z bogatą wyobraźnią, wirtuoz muzyki z rodzi-
mych Starachowic a  także Stanisław Staszic, 
osoba, która nie bez powodu zapisała się na 
kartach historii naszego miasta.
A dla Państwa? Czym jest światło? 
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EKOLOGICZNE OŚWIETLENIE 
W STARACHOWICACH. TO JASNE

Nowoczesne, oszczędne, 
a przede wszystkim przyja-
zne dla środowiska są nowe 
oprawy świetlne instalo-
wane przy starachowickich 

ulicach. Trwa modernizacja oświe-
tlenia ulicznego. Miasto za blisko 
7 milionów złotych wymienia ponad 
4 tysiące opraw świetlnych na ener-
gooszczędne lampy w technologii LED. 
Gmina do tego przedsięwzięcia uzy-
skała dofi nansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w wysokości 
85 procent wartości inwestycji.

- Wymiana oświetlenia obejmuje 262 ulice 
– informuje Prezydent Miasta Marek Ma-
terek – W  miejsce starych i  zniszczonych 
słupów ustawiane są nowe i montowane są 
energooszczędne oprawy LED. Prace obej-
mują także wymianę szaf oświetleniowych 
oraz montaż zdalnego systemu sterowania 
oprawami. Mieszkańcy tych ulic, przy któ-
rych już wymieniono oświetlenie dostrze-
gają jak znacząca jest różnica. Koszt tych 
prac to blisko 7 milionó w złotych z czego 
85 procent czyli około 6 milionó w złotych to 
ś rodki, któ re pozyskaliś my na ten cel z bu-
dż etu Unii Europejskiej.

Tymczasowe zmiany w organizacji 
ruchu

Dostawą opraw i  ich montażem zajmuje 
się wyłoniona w  przetargu fi rma FBSerwis 
z  Warszawy. Podczas prac występują tym-
czasowe zmiany w organizacji ruchu. Za za-
pewnienie bezpieczeństwa w  komunikacji 
na ulicach objętych pracami odpowiada ich 
wykonawca – fi rma FB Serwis S.A.

 Redukcja zanieczyszczeń świetlnych

Głównym celem realizowanego projektu 
jest poprawa infrastruktury oświetlenia 
miejskiego przyczyniająca się do obniżenia 
zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczeń 
świetlnych.
Montaż nowoczesnych opraw oświetle-
niowych w  połączeniu z  nocną redukcją 
strumienia świetlnego spowoduje znaczne 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 
co przełoży się na niższe rachunki za prąd. 

Żywotność do 100 tysiecy godzin świe-
cenia

Kolejnym istotnym czynnikiem jest jakość 
i  trwałość instalowanych opraw, które mają 
przewidziana żywotność 100 tysięcy godzin 
świecenia (w  ciągu jednego roku oprawa 
świeci około 4100 godzin). 
Modernizowane są  takż e szafy z układem ste-
rują cym. Te, któ re służ yły dotychczas były już  
wyeksploatowane i mocno awaryjne. 
Nowe oświetlenie zainstalowano już między 

innymi przy ul. Radomskiej, Lipowej, Zakłado-
wej, Wojska Polskiego, Moniuszki, Leśnej i Alei 
Świętego Jana Pawła II.
Jak informuje Małgorzata Galas – Bąba kie-
rownik referatu Realizacji Inwestycji Miejskich 
Urzędu Miejskiego, także przy inwestycjach 
drogowych już realizowanych, jak i kolejnych 
montowane jest nowoczesne oświetlenie  
w  technologii LED, dzięki czemu uzyskamy 
spójny efekt. 
Po zakończeniu inwestycji na ulicach nasze-
go miasta będzie jaśniej i bezpieczniej.
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Nowa Moniuszki, przy inwestycjach drogowych realizowanych przez miasto również montowane jest nowe oświetlenie LED.

Starachowicki wiadukt w trakcie wymiany oświetlenia, odcinek z nowymi lampami i fragment trasy jeszcze ze starym oświetleniem.

Dostawą opraw i ich montażem zajmuje się wyłoniona w przetargu 
fi rma FBSerwis z Warszawy

Kolejnym istotnym czynnikiem jest jakość i trwałość instalowanych 
opraw, które maja przewidziana żywotność 100 tys. godz. świecenia.

Miasto wymienia oświetlenie uliczne przy 262 ulicach, koszt to blisko 
7 milionów złotych.  Iwona Tamiołło
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Informacje dodatkowe:
   opłata abonamentowa według „stawki opłaty abonamentowej  
w zł za okres rozliczeniowy” dotyczy Odbiorców, którzy mają podpisa-
ną umowę z PWiK sp. z o.o. na dostarczanie wody / wody i ścieków / 
ścieków
UWAGA: opłata abonamentowa nie dotyczy mieszkańców  
w zasobach spółdzielczych i wspólnotowych. W tych przypad-
kach opłata za główny wodomierz ciąży na administratorze  
i jest  w wysokości określonej w taryfie.
       opłata abonamentowa za wodę i opłata abonamentowa za ścieki 
sumuje się.
      opłata abonamentowa obejmuje koszty odczytu i kontroli wo-
domierza, stanu instalacji pomiarowej  oraz koszty jego rozliczenia  
z Odbiorcą.
        okres rozliczeniowy Odbiorcy określony jest w umowie zawartej  
z PWiK sp. z o.o. (wynosi 1 albo 3 miesiące)

Więcej informacji dostępnych jest na www.pwik.starachowice.pl

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

Pogotowie wodociągowe 24h/doba 994

W trzecim roku obowiązywania taryfy tj. od 26.08.2023r. do 25.08.2024r. 
będą obowiązywały poniższe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki:

ZMIANA CEN ZA WODĘ I ŚCIEKI

Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka 
z o.o. w Starachowicach informuje, że Państwo-
we Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją 
Nr WA.RZT.70.159.2021/5 z dnia 22.07.2021 roku za-
twierdziło zmiany zaproponowane przez   PWiK do-

tyczące wysokości opłat za wodę i ścieki. 

Organ regulacyjny, odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną za-
twierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na terenie objętym działalnością przedsiębiorstwa na 
okres trzech lat.

W pierwszym roku obowiązywania taryfy, to jest od 26.08.2021r. do 
25.08.2022r. będą obowiązywały poniższe ceny i stawki opłat za wodę 
i ścieki:

W drugim roku obowiązywania taryfy tj. od 26.08.2022r. do 25.08.2023r. 
będą obowiązywały poniższe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki:

Tabela obok przedstawia grupy taryfowe dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zmienia się taryfa opłat za wodę i ścieki. Nowe ceny obowiązują od 26 sierpnia 2021 roku. 

STAR WIZYTÓWKĄ MIASTA

STAR 266 to najlepszy pod względem 
konstrukcyjnym jak i  trwałościowym 
samochód terenowo – ciężarowy. 
Do dziś korzystają z  niego różnego 
rodzaju służby jak i  Wojsko Polskie 

a  w  pierwszej połowie lat 70-tych był najbar-
dziej nowoczesnym samochodem, sprawdzają-
cym się w najtrudniejszych warunkach.

Ścieżka STARa

Jak pisaliśmy w  poprzednim numerze – 
dziś w  mieście mamy ścieżkę STARa, któ-
rą tworzą STAR 1142 wywrotka na skwe-
rze przy skrzyżowaniu ulic Radomskiej 
i  Kieleckiej a  także Star 266 wojskowy obok 
ronda Lecha Kaczyńskiego, Star 660 wojsko-
wy przy ul. Radomskiej, Star 660 żuraw u zbie-
gu ul. Szkolnej i  Iglastej. Kolejny samochód 
to STAR 28 dźwig znajdujący się obok ronda  
Z. Rafalskiego, Star 200 przy skrzyżowaniu Alei 
Niepodległości i ul.  księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, oraz STAR 25 strażacki, na osie-
dlu Michałów.
Ale, jak powiedział nam Sylwester Kwiecień, 

radny Rady Miejskiej, to z jego inicjatywy w 2014 
roku, STAR 266 jako pierwszy stanął w  Stara-
chowicach przy rondzie Lecha Kaczyńskiego, 
naprzeciwko dawnej FSC. 

Ukłon w stronę mieszkańców

Podczas spotkań z mieszkańcami słyszałem, że 
brakuje w mieście symbolu związanego z histo-
rią naszego miasta i działającej tu FSC - mówi 
Sylwester Kwiecień. Ówczesny Prezydent za-
proponował radnym Rady Miejskiej przezna-
czenie z budżetu miasta kwoty potrzebnej na 
wyremontowanie i ustawienie takiego symbolu 
przy jednej z ulic. W tym czasie większość rad-
nych głosowała przeciwko tej inicjatywie.

Wsparcie z zewnątrz

- Podjąłem rozmowy z  prywatnymi przedsię-
biorcami. Z  pomocą przyszła firma Star San 
Duo, dzięki której w  naszym mieście stanął 
pierwszy STAR – podkreśla radny. STAR 266 to 
ukłon w  stronę tysięcy mieszkańców miasta, 
którzy latami pracowali w  FSC przy produkcji 

tego i innych modeli samochodu marki STAR.

Edukacyjna Ścieżka STARa

Pomysłodawcami utworzenia pamiątkowe-
go szlaku motoryzacyjnego byli panowie Jan 
Tamiołło oraz Eugeniusz Majchrzyk. Pierwszy 
STAR na edukacyjnej ścieżce STARa stanął 20 
września 2018 roku na rogu ulic Radomskiej 
i Kieleckiej. Był to Star 1142, zielona wywrotka 
wyremontowana przez firmę Autobox. Wkrótce 
na ścieżce pojawi się kolejny, już ósmy, STAR.

STAR 266 jeden z najpopularniejszych modeli samochodów wyprodukowany w Fabryce Sa-
mochodów Ciężarowych. Parkujemy na chwilę przy temacie z poprzedniego wydania. 
Anna Zięba 
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BUDŻET OBYWATELSKI. 
NAŚWIETLAMY

Wrzesień 2021 w Starachowicach to czas głosowania na projekty w budżecie 
obywatelskim. Sprawdziliśmy jakie inicjatywy zgłosili nasi mieszkańcy.
Izabela Wrona

W W  tegorocznej 
edycji budżetu oby-
watelskiego do roz-
dysponowania jest 
600 tysięcy złotych. 

Mieszkańcy mogą wybierać spośród 
aż czternastu różnorodnych projek-
tów takich jak remonty dróg, pro-
gram in vitro, dog park i wiele innych.

Harcerska Grupa Ratownicza Stara-
chowice - „Pierwsza pomoc z  AED, 
w każdej dzielnicy miasta
autor projektu - Tomasz Łebek

Projekt polega na zakupie i  montażu 15 
sztuk defibrylatorów AED (z  ang. auto-
matyczny defibrylator zewnętrzny – przy-
pis redakcji) na obiektach należących do 
gminy Starachowice w lokalizacjach wybra-
nych przez mieszkańców, zakup sprzętu 
szkoleniowego, przeprowadzeniu szkoleń 
dla mieszkańców Starachowic, przygoto-
waniu map z  umieszczonymi defibrylato-
rami oraz tablic informacyjnych z  instruk-
cjami. 

Kolejką wąskotorową z  Wielkiego 
Pieca do Iłży - koncepcja i  studium 
wykonalności
autor projektu - Michał Walendzik

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. 
Franciszka Żwirki poprzez wykonanie 
chodnika oraz nowej nawierzchni wraz 
z  odwodnieniem powierzchniowym. Re-
alizacja zadania rozwiąże problem za-
lewania całego skrzyżowania ruchliwej 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i  nisz-
czenia ul. Wigury podczas dużych opadów 
deszczu

Przystań ze Staffem
autorzy projektu - Aneta Marciniak 
i Paweł Kołodziejski 

Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu 
i  umieszczeniu w  przestrzeni wierzbnickiej 
starówki pomnika - ławeczki poety Leopol-
da Staffa, nagraniu fragmentów pamiętni-
ków księdza Boratyńskiego i wierszy Staffa, 
organizacji koncertu pod nazwą „Przystań 
ze Staffem”, organizacji wycieczki pociągiem 
Staffowice-Leśmianów; promocji projektu 
oraz wydaniu publikacji. Realizacja zadania 
przyczyni się do poszerzenia wiedzy o lokal-
nej historii, to także propozycja by Rynek 
stał się kulturalną częścią miasta.

REKREACJA - RE:AKTYWACJA - Stara-
chowice OdNowa - razem zmieniaMY 
miasto
autor projektu - Maciej Cieciora

Projekt jest podzielony na trzy części. 
Pierwsza zakłada stworzenie dokumentacji 
do realizacji zadania Wodny Plac Zabaw, 
czyli miejsca do zabawy wodą, który mógłby 
powstać w  sąsiedztwie Basenów Letnich 
i  Krytej Pływalni lub na Placu pod Skałka-
mi. Druga część projektu to WakePark nad 
Lubianką, miejsce do uprawiania Wake-
boardingu, czyli umiejętności pływania na 
desce po wodzie. Trzecią częścią projektu 
jest stworzenie Rodzinnej Strefy Rekreacji 
pod Skałkami, która zakłada modernizację 
istniejącej już strefy, rozbudowę i  doposa-
żenie o nowe sprzęty i atrakcje. 

Remont chodnika wzdłuż budynku 
przy ul. Glinianej 9 w kierunku budyn-
ku przy ul. Glinianej 12
autorka projektu - Ewa Sychowska

Celem projektu jest poprawa bezpieczeń-
stwa i  dostosowanie chodnika do aktual-
nych standardów i  pobliskiego otoczenia, 
w  którym wykonano prace o  podobnym 

Starachowicka Kolej Wąskotorowa stano-
wi jedną z atrakcji naszego miasta i okolic. 
Aktualnie trwają prace zamierzające do 
przywrócenie trasy kolejki na pierwotnej 
trasie tzn. od Starachowic do Iłży. Atutem 
dla osób odwiedzających Starachowice 
byłoby uruchomienie przystanku począt-
kowego Starachowickiej Kolei Wąskotoro-
wej z  terenu Muzeum Przyrody i  Techniki. 
Projekt dotyczy przygotowania koncepcji 
i  studium wykonalności, który zawierałby 
kilka wariantów poprowadzenia trasy oraz 
szacunkowy koszty realizacji inwestycji.

Miejski Program In Vitro dla Staracho-
wic
autorka projektu  - Magdalena Maciąg

Zrealizowanie zadania będzie próbą prze-
ciwstawienia się procesowi starzenia się 
społeczeństwa naszego miasta. W  ramach 
projektu zaplanowano powołanie eksper-
tów z  zakresu ochrony zdrowia, przygoto-
wanie gminnego programu zdrowotnego, 
opracowanie regulaminu, wdrożenie pro-
gramu i sprawozdanie z realizacji. 

Obiekty sportowe i  Dog Park przy 
ul. Pustowójtówny i  ul. Kasztanowej 
w Starachowicach
autor projektu - Piotr Capała

Projekt zakłada dalsze zagospodarowanie 
nieruchomości poprzez utworzenie obiek-
tów wpisujących się estetycznie i  funkcjo-
nalnie w  sportowo-rekreacyjną funkcję tej 
części miasta. W  projekcie zaplanowano 
powstanie: kortów tenisowych, boiska do 
siatkówki plażowej oraz Dog Parku. 

Osiedle Żeromskiego - Rewitalizacja 
cz. II
autor projektu - Ryszard Bachowski

Projekt zakłada dziesięć zadań, składają-
cych się w  jeden projekt na rewitalizację 
osiedla Żeromskiego. Zaplanowane działa-
nia to budowa zatok postojowych, remonty 
i budowy chodników, odwodnienie, budowa 
nowego przejścia dla pieszych, doposaże-
nie placu zabaw, utworzenie strefy aktyw-
ności ruchowej, nowe miejsca parkingowe, 
oświetlenie i remont kuchni w Przedszkolu 
Miejskim nr 7. 

Przebudowa gruntowego odcinka ul. 
Wigury na drogę utwardzoną z  na-
wierzchnią bitumiczną około 140 
metrów
autor projektu - Ireneusz Gwóźdź

Projekt zakłada przebudowę ul. Stani-
sława Wigury na gruntowym odcinku od 

charakterze. W  ramach działania zaplano-
wano: rozebranie istniejącej nawierzchni 
chodnika i  krawężników, ułożenie nowych 
obrzeży, wykonanie podbudowy i  na-
wierzchni z kostki brukowej. 

Remont drogi - ulica Słowackiego
autor projektu - Krzysztof Różycki

Droga aktualnie jest w złym stanie technicz-
nym z  licznymi nierównościami i  ubytkami 
asfaltu. W  ramach projektu zaplanowano 
rozebranie starych i  ułożenie nowych kra-
wężników, frezowanie nawierzchni drogi 
wraz z uzupełnieniem ubytków, wykonanie 
dolnej i górnej warstwy asfaltu. 

Remont dróg dojazdowych oraz placu 
do kompleksu garaży przy ul. Konsty-
tucji 3-go Maja między blokami nr 31, 
25, 29 (etap IV).
autorka projektu - Jolanta Gębura

Projekt jest kontynuacją dotychczas realizo-
wanych prac przy garażach zlokalizowanych 
przy ul. Konstytucji 3 – Maja. Prace będą 
polegały na: wykonaniu projektu zagospo-
darowania, wymianie podłoża, zachowaniu 
pasów zieleni, ułożeniu kostki brukowej 
wraz z  podbudową z  zachowaniem odpo-
wiednich spadków celem odprowadzania 
wody, wykonaniu obrzeży oraz koryt do od-
prowadzania wody.

Remont ulicy Gen. Józefa Hauke-Bo-
saka w Starachowicach
autorka projektu - Monika Dudek 

W  projekcie zaplanowano: głębokie fre-
zowanie asfaltu, wymianę krawężników, 
położenie nowej warstwy asfaltu, przebu-
dowę chodnika po obu stronach, regulację 
studni kanalizacyjnych i  krat ściekowych, 
rozgrodzenie słupkami metalowymi ruchu 
pieszego od miejsc postojowych, poszerze-
nie chodnika celem uzyskania dodatkowych 
miejsc postojowych od strony budynku 
Hauke-Bosaka 2.

Wymiana nawierzchni z  trawy syn-
tetycznej Boiska Orlik przy Szkole 
Podstawowej nr 9 w  Starachowicach 
wraz z wymianą elementów ogrodze-
nia boiska, wymianą piłko chwytów 
i bramek na Orliku
autor projektu – Mirosław Ciosk

Orlik sportowy przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Starachowicach to miejsce tętniące 
życiem, odbywają się tu zajęcia wychowania 
fizycznego, treningi, wydarzenia sportowe 
i  inne aktywności rekreacyjne. Boisko od 
11 lat spełnia swoją funkcję, nawierzchnia 
nie była wymieniana, podlegała jedynie 
niezbędnym naprawom, przyszedł czas na 
kompleksową renowację. 

Wymiana ogrodzenia wokół Przed-
szkola Miejskiego nr 14 im. Jana 
Brzechwy w Starachowicach
autorka projektu - Magdalena Szcze-
śniak

Ogrodzenie wokół przedszkola przy ul. Gli-
nianej nie należy do kategorii bezpiecznych 
i estetycznych, a jego wymiana z pewnością 
wpłynie na poprawę względów wizerun-
kowych otoczenia i  bezpieczeństwa ma-
luchów. W  projekcie planuje się wymianę 
ogrodzenia z  trzech stron od: ul. Miedzia-
nej, ul. Granicznej i sąsiadującego wieżow-
ca. 

Wybierz projekt dla siebie

Wyboru projektów do realizacji dokonują 
mieszkańcy w  głosowaniu powszechnym. 
Prawo do udziału w  głosowaniu ma każdy 
zameldowany mieszkaniec miasta. Głoso-
wanie internetowe odbędzie się za pośred-
nictwem strony internetowej www.stara-
chowice.eu w terminie od 6 do 12 września. 
Głosowanie tradycyjne odbędzie się w  bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach 
w  terminie od 13 do 17 września. Wyniki 
głosowania poznamy do 24 września 2021 
roku.
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Aż czternaście projektów zostało zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

fo
t. 

au
to

rk
a,

 g
ra

f. 
U

rz
ąd

 M
ie

js
ki

, M
ag

da
le

na
 M

ac
ią

g



8  I I  9

fo
t. 

au
to

rk
a

gr
af

. A
rk

ad
iu

sz
 K

an
ia

Artykuł sponsorowany

gr
af

. s
ta

ro
st

w
o

fo
t. 

st
ar

os
tw

o

JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ

B ędzie to pierwsze tak duże 
przedsięwzięcie w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa 
na drogach powiatowych 
w  obszarze oddziaływania 

przejść dla pieszych. 

W ramach jednego programu przebudowa-
ne zostaną 22 przejścia na terenie całego 
powiatu, co będzie kosztować ponad 
4 miliony złotych. W  sfinansowaniu tej in-
westycji pomoże dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg i wsparcie ze 
strony wszystkich pięciu gmin powiatu. 

Aż dwanaście odnowionych przejść

Najwięcej zadań przewidzianych zostało 
w Starachowicach, gdzie przebudowanych 
zostanie 12 przejść dla pieszych na łączną 
kwotę miliona i  siedmiuset pięćdziesięciu 
tysięcy złotych Prace prowadzone będą 
na drogach powiatowych w  różnych czę-
ściach miasta. Przebudowane zostaną trzy 
przejścia na ulicy Iłżeckiej, dwa przejścia na 
ulicy Długiej, po jednym na ulicy, Zgodnej, 
Targowej, Wyszyńskiego i Oświatowej oraz 
trzy na ulicy Majówka, co z pewnością po-
zytywnie odczują mieszkańcy.

Będzie bezpieczniej

W  większości przypadków przejścia dla pie-
szych zostaną wyniesione i  lepiej wyeks-
ponowane. Dla większego bezpieczeństwa 
przed pasami pojawią się ostrzegawcze 
warstwy wibracyjne, barierki ochronne oraz 
prawidłowe oświetlenie ledowe, dedykowane 
„pasom”.
W ramach zaplanowanych prac wymienione 
zostaną także nawierzchnie jezdni i  chodni-
ki w odległości około stu metrów do „zebr”. 
W przypadku ulicy Majówka, gdzie przebudo-
wane zostaną trzy przejścia dla pieszych, po-
zwoli to jednocześnie na odnowienie dużego 
fragmentu ulicy od ronda przy markecie Lidl 

do skrzyżowania na wysokości Centrum 
Usług Społecznych.
Na tym jednak nie koniec. Przebudowane zo-
staną też przejścia dla pieszych na drogach 
powiatowych w  czterech pozostałych gmi-
nach - po dwa przejścia w Wąchocku i Bro-
dach oraz po trzy w Mircu i Pawłowie.

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

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

Tak będzie niebawem na przejściach dla pieszych, znajdujących się na drogach 
powiatowych. Dwanaście z nich zlokalizowanych jest na terenie Starachowic.

Piotr Babicki - Starosta Starachowicki
- Wiosną przyszłego roku zakończymy realizację 22 zadań dro-
gowych w  obszarze przejść dla pieszych w  całym powiecie. 
W  Starachowicach przebudowanych zostanie 12  przejść na 
osiedlach: Majówka, Młynówka, Łazy i Wierzbnik. Będzie jaśniej 
i bezpieczniej!
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OPERACJA SMARTFON

Smartfon to urządzenie, bez 
którego większość z  nas 
nie wyobraża sobie życia. 
Baza wiedzy, notatek, przy-
pomnień, rozrywki i  infor-

macji. Czasem również z  niego dzwo-
nimy... Dla młodych asystent, dla 
większości starszych wciąż czarna 
magia. Czy jednak rzeczywiście jest 
się czego bać? 

Pomoc w codziennym życiu

Posiadanie smartfona niesie za sobą wiele 
zalet, również dla seniora. Przede wszyst-
kim nowe smartfony mają być z  założenia 
mądre. Daleko im do tego, ale są niewąt-
pliwie ułatwiające życie. Komendy głosowe, 
aplikacje dostosowane do każdego indy-
widualnie, jak na przykład program stale 
i  o  czasie przypominający o  wzięciu leków 
czy całkiem przyzwoity wbudowany aparat 
do robienia zdjęć i  galeria do przechowy-
wania fotek najładniejszego wnusia pod 
słońcem. Budzik, radio, latarka, wiadomości 
z kraju i ze świata, pogoda na najbliższe 10 
dni, ulubione piosenki sprzed kilkudziesię-
ciu lat. A  to nawet nie jest jeden procent 
możliwości. Nadal można też z niego dzwo-
nić... Minusem może być jego wytrzymałość 
na upadki i bateria, którą niestety należy ła-
dować co 1-2 dni. Na szczęście ładowanie 
trwa coraz krócej, w nowszych modelach już 
po 30 minutach można cieszyć się w pełni 
naładowaną baterią. 

Telefon dla seniorów

Przygodę ze smartfonem najlepiej zacząć 
od wezwania do siebie wspomnianego 
wcześniej wnusia lub wnusi. Nikt lepiej nie 
zna się na najnowszych technologiach. Jeśli 
jednak nie mamy takiej możliwości możemy 
spróbować spytać sąsiada, przyjaciółki czy 
dalszej rodziny. Na pewno znajdzie się ktoś, 
kto pomoże rozpocząć przygodę ze smart-
fonem. W  księgarniach dostępne są rów-

nież poradniki, które pomogą wkręcić się 
w  świat nieznanych możliwości tych dziw-
nych urządzeń.
Co ważne, ceny nie są już tak zaporowe jak 
to było jeszcze kilka lat temu. Teraz smartfona 
można kupić już za 200zł, jednak wiadomo, że 
za taką ceną musi iść gorsza jakość, słabsza 
bateria czy mniej pamięci. Opcją jest kupno 
używanego sprzętu lub otrzymanie jakiegoś 
„w spadku” od wnusia, który zapewne zmienia 
telefony jak rękawiczki. 
Na rynku dostępne są również urządze-
nia dedykowane specjalnie dla seniorów. 
Różnią się nieco możliwościami, ale na 
początek, do nauki i  oswojenia mogą być 
idealne. Mają uproszczone menu i obsługę 
a nawet posiadają ładowarkę, na której te-
lefon wystarczy położyć zamiast męczyć się 
z podłączeniem kabelka. 

Jeszcze więcej możliwości 

Samotny senior może także znaleźć brat-
nie dusze do rozmów o  swoich zaintereso-
waniach. Są różne fora, grupy tematyczne, 
można godzinami rozmawiać o  swojej dział-
ce czy o  ulubionym serialu, albo zwyczajnie 
wspominać. Na Facebooku jest coraz więcej 
seniorów, więc nigdy nie wiadomo czy kole-
żanka ze szkolnej ławki już tam nie czeka na 
wiadomość od dawnej przyjaciółki. 
Zaawansowany użytkownik smartfona może 
dokupić smartwatcha, inteligentny zegarek 
i  korzystać z niego jak z osobistego trenera. 
Urządzenie bowiem policzy nam dzienne 
kroki, zmierzy puls, saturację a nawet, niektó-
re modele zawiadomią odpowiednie służby 
gdy upadniemy! 

Ułatwienie codziennego życia

Smartfon znacznie ułatwia życie i wbrew po-
zorom nie jest przeznaczony wyłącznie dla 
młodych, aktywnych osób. Każdy znajdzie 
odpowiednie dla siebie wykorzystanie tego 
małego urządzenia i  każdy, kto się odważy 
przekona się, że jednak warto.

Seniorzy coraz odważniej korzystają z nowoczesnych technologii. O tym jak 
wybrać idealny telefon komórkowy, jakie daje możliwości współczesny smartfon 
i jak może ułatwić życie seniorom felieton pisze Anna Łukaszewska.
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APLIKACJE I PORTALE
PRZYDATNE 

DLA SENIORÓW

KONTAKT Z NAJBLIŻSZYMI

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

INFORMACJE, PORADY
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NIEZAPOMINAJKA. CZAS 
DOBRZE ZORGANIZOWANY

MARZENIA NIE IDĄ NA 
EMERYTURĘ

Klub Seniora+ „Niezapominaj-
ka” działa nieprzerwanie od 
listopada 2018 roku. W pierw-
szych zajęciach wzięło udział 
łącznie trzydziestu ośmiu se-

niorów z terenu naszego miasta. Bogata 
oferta przyciąga obecnie znacznie 
więcej chętnych, czego wyrazem jest 
długa lista rezerwowa.

Codzienne spotkania edukacyjne

Klubowicze spotykają się od poniedziałku do 
piątku w  godzinach od 8 do 18 na wybranych 
przez siebie zajęciach. Seniorzy mogą skorzy-
stać między innymi z rozmów indywidualnych, 
zajęć dietetycznych, komputerowych, muzycz-
nych, teatralnych, plastycznych, ruchowych, 
animacji kulturowych, treningów sprawności 
intelektualnej, zajęć z elementami muzykote-
rapii i  choreoterapii oraz spotkań integracyj-
nych. 
- Nasz wiek wskazywałby na to, że wszystko 
wiemy, choć tak nie jest. Ciągle uczymy się od 
siebie, korzystamy ze wskazówek i porad do-
tyczących zdrowia, jedzenia. Mamy możliwość 
rozwoju swoich zainteresowań i  korzystania 
z zajęć wspomagających naszą sprawność fi -
zyczną i  intelektualną – podkreśla Wiesława, 
jedna z klubowiczek.

Życie ludzkie jest za krótkie, żeby 
było byle jakie. Warto pamiętać, 
że to nie lata, ani pesel decydują 
o  wieku. Starzeje się ten, kto sam 
tego chce. Dobrze, że w ostatnich 

latach dostrzegamy większe zainteresowa-
nie problemami seniorów i działaniami na ich 
rzecz. Efekty tej troski potwierdzają funkcjo-
nujące na terenie Starachowic i powiatu liczne 
kluby seniora. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
także wpisuje się w tą politykę.

UTW poszerza program

UTW działa od 2007 roku, a jego celem jest roz-
wijanie wszechstronnej działalności na rzecz 
seniorów i całej społeczności Starachowic. Jest 
to sposób na zmianę myślenia o starości i sy-
tuacji ludzi na emeryturze. Różnorodność pro-
ponowanych zajęć o charakterze artystycznym, 
towarzyskim, rekreacyjnym, kulturalnym i   na-
ukowym to okazja do przezwyciężenia samot-
ności. UTW udoskonala pomysły, działania oraz 
projekty odpowiadając na potrzeby starszych 
osób. Tak odkrywamy drugiego człowieka, 
nawiązujemy kontakt, bliskość z   innymi, jako 
nieoceniony dar dzielenia się dobrem. Zysku-
jemy dzięki temu satysfakcję, a nawet poczucie 
szczęścia.. 

Kolebka działalności

W  długiej historii działania UTW utrwaliły się 
w  codziennej praktyce różne formy zajęć re-
alizowanych w  sekcjach tematycznych. Uni-
wersytet zaprasza na spotkania wykładowców 
z  różnych ośrodków naukowych  i  instytucji. 
Niełatwymi doświadczeniami z początków dzia-
łalności UTW, dzieli się Maria Magdalena Łodej 
z wykształcenia ekonomistka, z pasji rzecznicz-
ka spraw społecznych, założycielka i  Pierwszy 
Prezes UTW w Starachowicach. Jest osobą lu-
biana, aktywnie inspirującą swoimi pomysłami 
i zaangażowaną na rzecz mieszkańców nasze-
go miasta. Bierze udział w takich projektach jak 
Rodziny Katyńskie, Powiatowa Rada Komba-

Wsparcie jest podstawą działań Nieza-
pominajki

Ponieważ w  Klubie najważniejsza jest at-
mosfera i  wzajemne wsparcie uczestnicy 
w ramach integracji i budowania więzi udają 
się na wspólne wycieczki. Są to wyjazdy jedno 
i  kilkudniowe, rajdy, potańcówki czy ogniska. 
Jak mówi Pani Teresa, uczestniczka Niezapo-
minajki, klub jest miejscem kontaktu z drugim 
człowiekiem. Daje możliwość zrealizowania 
swoich zainteresowań, wyjazdów i  innych 
spotkań takich jak wyjście do teatru czy kina. 
Klubowicze wspólnie celebrują Święta Wielka-
nocne, Boże Narodzenie, ale także imieniny 
czy ważne dla nich okrągłe urodziny. Stwo-
rzona przez uczestników atmosfera tworzy 
rodzinny klimat na spotkaniach.

Grupy artystyczne

W  ramach działań Klubu Seniora+ działają 
także grupy artystyczne. Jest to grupa te-
atralna Teatr ”N” i wokalna, Zespół Wigorki. 
Seniorzy swoje umiejętności prezentują na 
różnych imprezach i spotkaniach w naszym 
mieście i  nie tylko. Grupy biorą udział 
między innymi w Starachowickim Dniu Se-
niora, Kieleckim Dniu Seniora, Białej Nie-
dzieli, rocznicach działalności Klubu a także 

tantów i  Osób Represjonowanych czy Towa-
rzystwo Przyjaciół Starachowic. Na pewno nie 
chce i nie ma czasu myśleć o starości. Zaraża 
innych swoją aktywnością w różnych poczyna-
niach UTW.

Sekcja literacka

Dużym zainteresowaniem cieszy się sekcja 
literacka prowadzona niemal od początku ist-
nienia uniwersytetu przez emerytowaną polo-
nistkę  Dorotę Kiełek. Tematyka tych wykładów 
pozwala słuchaczom wędrować po ciekawych 
tematach i wybitnych dziełach literatury pol-
skiej i światowej. Tu można wzbogacać swoją 
wiedzę, aktualizować wiadomości o  świecie, 
kulturze,  uczestniczyć w wycieczkach, impre-
zach kulturalnych, współpracować z  sekcją 
poetycką i Dyskusyjnym Klubem Książki. Dzia-
łalność tej sekcji często była zauważana i do-
ceniana w miejscowej prasie. 

Edukacja obywatelska

Nie mniejszą frekwencją i popularnością cieszy 
się Sekcja Edukacji Obywatelskiej stworzona  
w 2017 r przez aktualnego Prezesa UTW Jerze-
go Krawczyka. Współzałożycielką tej sekcji jest 
Anna Tokarska, Wiceprezes stowarzyszenia. 
Obydwoje  aktywnie pracują nad nowymi projek-
tami realizując autorskie pomysły. Opiekunowie 

spotkaniach z przedszkolakami.

Spotkania ze specjalistami

Klub dba również o ciągły rozwój intelektual-
ny uczestników czego wyrazem są spotkania 
ze specjalistami z  różnych dziedzin. Do tej 
pory Klub odwiedzili przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej Policji wygłaszając prelekcje 
na temat bezpieczeństwa, Starachowickiego 
Klub Karate Kyokushin „Senshi” z  pokazem 
grupy Senior, Parku Kultury prowadząc zaję-
cia fotografi czne a  także Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe czy specjaliści z zakre-
su zdrowia i żywienia.

Plan na rozwój

Klub stale się rozwija, szuka inspiracji a  jego 
uczestniczy czerpią z życia garściami, ale rów-
nież chcą dawać przykład. Angażują się więc 
w  różne akcje charytatywne. W  najbliższych 
planach jest zorganizowanie spotkania dla 
sympatyków Klubu uświetnione występem te-
atralnym i pokazem rękodzieła. Uczestnictwo 
w Klubie to odskocznia od codziennych do-
mowych zajęć. Tutaj można poczuć się młodo 
i  człowiek nabiera ochoty do życia – podsu-
mowuje swoje uczestnictwo w zajęciach Nie-
zapominajki Pani Krystyna.

sekcji podejmują kształcenie także w  zakresie 
form i metod korzystania z praw obywatelskich. 
Systematycznie omawiane są sprawy i proble-
my lokalne, odbywają się szkolenia z  zakresu 
prawa i zmian w przepisach a także dużo miej-
sca zajmują zagadnienia ekologiczne. Studenci 
biorą udział w sprzątaniu miasta i świata, współ-
pracują z  Nadleśnictwem w  Starachowicach 
i prowadzą Społecznościowy Ogród Działkowy. 
Na uniwersytecie odbywają się także wykłady 
dotyczące profi laktyki zdrowotnej. 

Kabaret

Kolejną propozycją programową UTW jest 
„Kabaret z   Różą” założony z  inicjatywy Jadwi-
gi Cwaliny – Krajewskiej  w  2008 r. Od 2013 
roku prowadzony jest przez doktora Janusza 
Zakrzewskiego. Jednym  z członków tego kaba-
retu od początku jego istnienia  jest Zygmunt 
Wiączek przewodniczący pracy Komisji Rewi-
zyjnej UTW. Kabaret pozwala uzyskać dystans 
do swoich słabości. 

Dołącz do studentów UTW

Rekrutacja na nowy rok akademicki już trwa.
Wszystkich seniorów, którzy chcą zapoznać 
się z naszą działalnością zapraszamy na Piknik 
Świętokrzyski 8 października, który odbędzie się 
w Parku Kultury.

O chęci działania, planach i wzajemnym wsparciu w Klubie Seniora+ 
„Niezapominajka” pisze  kierownik klubu, Paulina Koczubiej

O działaniach studentów i programie Uniwersytetu Trzeciego Wieku pisze
Bogumiła Skrobisz
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Ulice, skwery, parki. Szkoły, zakła-
dy pracy, pomniki. Warszawa, 
Łódź, Piła, Starachowice i  dzie-
siątki, jeśli nie setki innych miast, 
w których nadal jest obecny, po-

przez różne formy upamiętnienia. To chyba 
jedyny ksiądz, którego nie spychali z cokołów 
komuniści - być może dlatego, że miał scep-
tyczny stosunek do religii, a  sam odprawił 
tylko jedną mszę. Mieszczanin, który zaczął 
robić prawdziwą karierę jeszcze w szlacheckiej 
Rzeczypospolitej. Polak, co do zasług którego 
jak rzadko kiedy wśród rodaków panuje zgod-
ność. Stanisław Staszic, bo o   nim kilka słów 
chcemy powiedzieć, to nieodrodny syn oświe-
cenia. Ksiądz, naukowiec, polityk, działacz spo-
łeczny, fi lantrop, badacz, odkrywca, rewolucjo-
nista, pasjonat. 

Kim był naprawdę? 

Pośród wielu pasji naszego bohatera ważną 
i  mającą swoje konsekwencje w  przyszłości 
miało zamiłowanie do geologii.  Jego podróże 
geologiczne odbyte w latach 1798-1804 przy-
niosły efekt w postaci publikacji „O ziemioródz-
twie Karpatów i innych gór i równin Polski” wy-
danej w 1815 roku. W tym samym roku Staszic 
stanął na czele Wydziału Przemysłu i Kunsztów 
w  Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych 

i Policji. Jako dyrektor wspomnianego wydzia-
łu był odpowiedzialny za rozwój a  właściwie 
budowę przemysłu. Wśród wielu ego projek-
tów znalazła się  budowa tzw.  „Ciągu Fabryk 
Żelaza na Rzece Kamiennej”. Rzeka miała być 
osią energetyczną dla poszczególnych ogniw 
kombinatu, poruszającą koła wodne napędza-
jące urządzenia. Po przejęciu tych terenów 
przez państwo w 1819 roku ruszyły zakrojone 
na dużą skalę prace.

Ku nowoczesności

Staszic, dążąc do stworzenia nowoczesnej 
kadry sprowadzał specjalistów w  dziedzinie 
górnictwa i  hutnictwa z  krajów niemieckich. 
Oni także stali się zalążkiem kadry naukowej 
powołanej również przez naszego bohatera 
pierwszej w historii Polsk uczelni technicznej, 
czyli Akademii Górniczej w  Kielcach w  roku 
1816. Zorganizował też odrębną administrację 
górniczo-hutniczą a obszar kombinatu podzie-
lił na tzw. dozorstwa, z  których jedno miało 
siedzibę w  zabudowaniach poklasztornych 
w Wąchocku

Śmiertelne starcie

Bardzo kosztowne działania Staszica wywo-
łały krytykę ze strony ministra skarbu księcia 

Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Starcie po-
tężnego księcia – ministra z  mieszczaninem-
-dyrektorem  musiało zakończyć się dymisją 
tego drugiego w  roku 1824. Przeżył to bole-
śnie, choć nie zaprzestał swojej działalności 
publicznej ani naukowej. To aktywne i  pełne 
oddania Polsce życie zakończył wylew krwi do 
mózgu, który nastąpił 20 stycznia 1826 roku. 
Już niedługo po jego śmierci zaczęła żyć legen-
da Staszica, jako jednego z worowych przykła-
dów ludzi oświecenia, wierzących w moc pracy  
i ludzkiego umysłu. Stał się  symbolem pozyty-
wistycznie pojmowanej wizji historii.

Co zawdzięczają mu Starachowice?

Faktycznie niewiele.  Udało się zbudować od-
lewnię w  Starachowicach dwa piece fryszer-
skie w Michałowie, oraz drogę bitą Starachowi-
ce-Brody. Na więcej zabrakło Staszicowi czasu. 
Paradoksem jest to, że  sprawca jego dymisji 
książę Lubecki sam przejął sprawy górnictwa 
i  hutnictwa i  sam zaczął łożyć na nie jeszcze 
więcej. W zmodyfi kowanym przez niego planie 
kombinatu hutniczego nad Kamienną ważne 
miejsce miały odgrywać Starachowice, gdzie 
w  1828 roku powstała walcownia.  Jednak to 
Staszic pozostał symbolem budowy kom-
pleksu hutniczego and Kamienną a  także XIX 
wiecznego przemysłu polskiego.

OŚWIECONE LICEA 
I WIERNOŚĆ IDEAŁOM

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

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

Oświecenie – nie wiem czy nie wbrew, ale 
kojarzy mi się jednak ze szkołą. Dlatego dziś 
trochę wspomnień ze szkolnych ław… Rozpo-
czął się kolejny rok. Jakie nowości czekają na 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego imienia 
Tadeusza Kościuszki – pytałem ówczesnego 
dyrektora Bogdana Dobrowolskiego we wrze-
śniu 1990 roku. Dodajmy, pytałem, jako już 
były uczeń liceum, bo kilka miesięcy wcześniej 
udało mi się zdać egzamin maturalny. – Jeśli 
chodzi o  języki obce, nasze liceum zatrudnia 
dwóch anglistów, trzech germanistów, czte-
rech rusycystów i  romanistę – mówił dyrek-
tor. Narzekał jednak na bazę lokalową szkoły. 
– Jest bardzo zła. Do dyspozycji 21 oddziałów 
pozostaje tyle samo sal. Na szczęście udało 
nam się uniknąć dziewiątej godziny lekcyjnej 
– informował Bogdan Dobrowolski. W klasach 
pierwszych w  1990 roku naukę rozpoczęło 
208 uczniów. – Szkoła spełnia oczekiwania 
uczniów – zakończył krótką rozmowę dyrektor
A jak jest w „jedynce” dziś? Ilu uczniów? 
Czy szkoła wciąż cieszy się taką popu-
larnością? 

Początek lat 90. wiązał się także z  powrotem 
religii do szkół. Jak to było w  starachowickich 
szkołach? W  II Liceum Ogólnokształcacym im. 
Stanisława Staszica na początku września 1990 
roku jedynie 5 spośród 760 uczniów zgłosiło 
chęć nieuczestniczenia w  katechezie. Część 
lekcji religii odbywała się wciąż w  salkach pa-
rafi i Wszystkich Świętych. W nowym, III Liceum 
Ogólnokształcącym, z 66 uczniów wszyscy za-
deklarowali chęć nauki religii. Ich liczbę ustalo-
no na 2 godziny tygodniowo. Większe problemy 
notowano w szkołach podstawowych. W Szkole 
Podstawowej nr 11, w której uczyło się w 1990 
roku aż 1855 uczniów, czterokrotnie więcej niż 
zakładano, powrót religii przyjęto jako koniecz-
ność – pisałem w „Słowie Ludu”. Spowodowa-
ło to wydłużenie godzin pracy szkoły. „Lekcje 
trwają od 7.10 aż do… 19. Także w soboty” – in-
formowałem czytelników. W Szkole Podstawo-
wej nr 9 ustalono natomiast, że gdyby znaleźli 
się uczniowie niewierzący lub innego wyznania 
niż katolickie, w czasie religii będą oni przeby-
wać na świetlicy. Ale na razie nikt taki się nie 
zgłosił.

No to przenieśmy się do początku czerwca roku 
1994. „Jest piątek. Pięćdziesiąt lat temu młody 
poeta Krzysztof Kamil Baczyński ślubował swej 
Basi miłość i wierność. Dziś po pół wieku dyrek-
tor III LO w  Starachowicach Edward Żłobecki 
obiecuje wierność ideałom, którymi kierował 
się poeta” – pisałem w  „Słowie Ludu”. Cztery 
lata po powstaniu liceum nadszedł historyczny 

dzień nadania szkole imienia poety i wręczenia 
sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzi-
cielski. Na placu przed szkołą zgromadziło się 
kilkuset uczniów. Wśród nich pierwsi maturzy-
ści w historii liceum. Barbara Hamera, najlepsza 
absolwentka i Izabela Banaczkowska, pierwsza 
uczennica opuszczająca mury tej szkoły otrzy-
mały świadectwa i nagrody książkowe. Ksiądz 
Aleksander Sikora w strugach deszczu poświę-
cił sztandar. Na uroczystości byli też harcerze ze 
111 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z druhną 
Miłką Mazurkiewicz. Wiadomo – z  drużyny, 
która już od wielu lat nosi imię Baczyńskiego. 
Wzruszający spektakl o życiu poety przygoto-
wali młodzi aktorzy pod kierunkiem Ewy Sajór 
– Ruszczak. 
No i tak od już blisko trzydziestu lat III LO nosi 
imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Sprawdziliśmy:
397 uczniów – tyle młodych osób 

w 2021 roku uczęszcza do I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sta-
rachowicach. Baza lokalowa szkoły została 
znacznie unowocześniona w porównaniu do 
stanu z 1990 roku, a sama szkoła rozbudo-
wana. W 2011 roku szkoła przeszła głęboką 
termomodernizację. Została wymieniona 
stolarka okienna, drzwiowa, infrastruktura 
grzewcza, a  sam budynek został ocieplony. 
Dwa lata później do użytku została oddana 
nowa hala sportowa o  powierzchni 1312 
metrów kwadratowych.
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Wspomnienia ze szkolnych ławek z początku lat 90-tych ubiegłego wieku 
przywołuje Grzegorz Sajór

SŁÓW PARĘ O STANISŁAWIE S.
Ksiądz, mieszczanin, nieodrodzony syn oświecenia. O życiu Stanisława Staszica 
pisze Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 
Paweł Kołodziejski
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Zakłady hutnicze nad rzeką Kamienną (I poł. XIX w.)
ryc. ze zbiorów Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
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MOGŁO WYDARZYĆ SIĘ 
WSZYSTKO

Dwadzieścia trzy lata, to całkiem 
dobry wiek na wydanie pierwszej 
książki. Jak powstawała „Panna Ju-
trzenka”?

Kawałek po kawałku. Pisałam głównie w wol-
nych chwilach. Nie chciałam, żeby moje po-
mysły się zmarnowały, ponieważ uznałam je 
za dość dobre. Pierwszym było skojarzenie 
horyzontu z  patchworkiem. Trzeba było te 
pomysły związać jakimś wspólnym wątkiem. 
Okazało się, że jest ich za dużo na jedno opo-
wiadanie. Wystarczyło ich na cztery.

Cztery opowiadania przepełnione abs-
trakcją i  baśniową atmosferą. Pełno 
tu magii, gadających ptaków, rusałek, 
rozwścieczonych mówiących fal, ryce-
rzy, smoków i księżniczek.

Jako dziecko czytałam baśnie. Oczywiście 
baśnie Hansa Christiana Andersena, które-
go ogromnie cenię za wyobraźnię oraz Braci 
Grimm. Lubię tę formę, wydaje mi się, że 
w  baśniach można sobie na wiele pozwolić. 
W baśniach braci Grimm pojawiają się takie 
rzeczy, na które nie wpadliby nawet surreali-
ści. Na przykład śmierć Rumpelsztyka-Fur-
czygnata. Jest to po prostu śmierć doskonała. 
Stąd może te baśniowe wątki w moich histo-
riach.

Można powiedzieć, że Twoje opowiada-
nia to baśnie w nowoczesnym wydaniu 
i dużą dozą współczesności.

Ponieważ te historie dzieją się nigdy i  ni-
gdzie, nawiązuję w  nich do różnych rzeczy. 
Podoba mi się zestawianie sprzeczności, tak 
więc również zestawianie poetyki baśniowej 
z  bardzo współczesnym sposobem myśle-
nia. Taki zgrzyt tworzy absurd, a absurd jest 
niezwykle przyjemny w  odbiorze. Poza tym 

wiem z  własnego doświadczenia, że nic nie 
sprawia takiej przyjemności podczas lektury 
jak odnajdywanie i wyłapywanie kontekstów 
i nawiązań.

Ale nie są to baśniowe opowiadania, 
które można przeczytać dzieciom na 
dobranoc.

Myślę, że nie, choć z  zamysłu takie miały 
być. Wiem, że to raczej nie jest to poczucie 
humoru, jakie lubią dzieci. Wydaje mi się, że 
małe dzieci mimo wszystko nie rozumieją ab-
surdu. Pisałam tak jak chciałam. Chociaż cza-
sami pojawiała się myśl: nie, tego nie mogę 
napisać w  bajce dla dzieci, ale ją ignorowa-
łam. Powiedziałabym, że to jednak opowiada-
nia dla młodzieży i dorosłych. Dla wszystkich, 
którym się spodoba.

Uwagę przyciąga okładka, która wy-
różnia się wśród współczesnych pro-
jektów. Skąd pomysł na nią?

Okładka to fragment obrazu Paola Uccella 
„Święty Jerzy i  smok” a  decyzja do jego wy-
korzystania sięga czasów licealnych, kiedy 
uczęszczałam na zajęcia do ogniska plastycz-
nego w  Starachowicach. W  ramach zajęć 
odbywały się także lekcje z historii sztuki, na 
których zawsze przy okazji renesansu oma-
wialiśmy ten właśnie obraz i  trochę naśmie-
waliśmy się z Uccella, który nie był szczególnie 
wybitnym malarzem. Obraz ilustruje słynną 
legendę o  rycerzu, świętym Jerzym, który 
uratował księżniczkę więzioną przez smoka. 
W  wersji naszej prowadzącej obraz przed-
stawia księżniczkę wyprowadzającą smoka 
na poranny spacer na smyczy, a obok widzi-
my rycerza, który zupełnie bez sensu planuje 
zabić jej zwierzątko. Na tym polega dowcip 
ostatniego opowiadania, dla którego napisa-
nia obraz był inspiracją. 

Oprócz pisania Twoją, można powiedzieć, 
pierwszą pasją są sztuki plastyczne.

Tak. Ukończyłam pierwszy stopień studiów licen-
cjackich ze sztuk plastycznych na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w  Kielcach, teraz będę 
kontynuowała naukę na studiach magisterskich. 
Od zawsze wiązałam swoją przyszłość z plasty-
ką. Pomijając okres między szóstym, a siódmym 
rokiem życia, kiedy chciałam być astronomem.

Wszystkie ilustracje w książce są twoje-
go autorstwa.

Dokładnie tak. Jest mi przykro, że w  książkach 
dla dorosłych rzadko pojawiają się ilustracje. Nie 
spotyka się takich książek w księgarniach. Jakby 
dorośli byli jednak na coś takiego za poważni. 
Często czytam coś i przez głowę przewijają mi 
się obrazy, które mogłyby się tam znaleźć. Ist-
nieją książki tak niezwykle sugestywne, tak pla-
styczne, że naprawdę żal niewykorzystanego 
potencjału.

To była Twoja pierwsza styczność z  ilu-
strowaniem książek?

Ilustracją książkową zachwyciłam się chyba na 
przełomie gimnazjum i  liceum. Jak dotąd mi 
nie przeszło.  W  ramach licencjatu wykonała 
ilustracje i oprawę grafi czną do jednej z moich 
ulubionych książek, „Zbrodni i kary” Fiodora Do-
stojewskiego. Mam nadzieję, że uda się je opu-
blikować.

Będzie kolejna książka?

Sądzę, że kiedyś na pewno. Jak chyba wszyscy 
ludzie na świecie mam więcej pomysłów niż 
czasu.

Czego Ci życzyć?

Lotu balonem. To jedno z moich niespełnionych 
marzeń.

Książkę „Panna Jutrzenka i  inne osobliwości” 
można kupić na stronie wydawnictwa Novae 
Res a  także w popularnych księgarniach inter-
netowych.

Antonina Jasztal – staracho-
wiczanka, autorka książki „Panna 
Jutrzenka i  inne osobliwości”, 

studentka sztuk plastycznych na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Nigdy nie jest za późno na spełnianie marzeń. Nigdy nie jest za wcześnie aby 
ich sięgnąć. W rozmowie z dwudziestotrzyletnią literacką debiutantką, staracho-
wiczanką, Antoniną Jasztal o jej książce „Panna Jutrzenka i inne osobliwości” 
rozmawia Anna Zięba.

Okładka i ilustracje do Książki „Panna Jutrzenka i inne osobliwości” 
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Muzyka łączy pokolenia, łago-
dzi obyczaje i  podtrzymuje 
wspomnienia o  czym będą 
mogli przekonać się miesz-
kańcy Starachowic podczas 

koncertu „Póki Polska żyje w nas”. 7 września 
o godzinie 18.00. Amfi teatr w Parku Miejskim 
wypełnią patriotyczne dźwięki Orkiestry Re-
prezentacyjne Straży Granicznej  pod dyrekcją 
podpułkownika Leszka Mieczkowskiego oraz 
solistów Natalii Zabrzeskiej – Borowiec i  Wa-
cława Wacławiaka. Organizatorami koncertu 
jest Park Kultury i Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Starachowicach.

Orkiestra jakich mało

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 
nawiązuje do sławnej orkiestry 1-go Pułku 
Strzelców Podhalańskich z czasu dwudziesto-
lecia międzywojennego oraz do folkloru mu-
zycznego regionu Podhala. Funkcję Orkiestry 

Reprezentacyjnej Straży Granicznej pełni od 
1973 roku. Orkiestra bierze udział w ważnych 
uroczystościach państwowych, okolicznościo-
wych i  religijnych. Występuje też na licznych 
międzynarodowych festiwalach w  kraju i  za 
granicą. Występowała między innymi w Niem-
czech, Belgii, Danii, Słowacji, Włoszech, Wę-
grzech, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Ukrainie, 
Litwie, Białorusi, Czechach, Francji, Holandii, 
Szkocji, Anglii, Norwegii oraz Stanach Zjedno-
czonych.

Międzynarodowe laury

Podhalańczycy, bo tak nazywana jest także 
orkiestra, ma w  swoim dorobku artystycz-
nym również udział w festiwalach prezentując 
muzykę operową, operetkową i  musicalową 
oraz rozrywkową. Podhalańczycy zostali wie-
lokrotnie uhonorowani nagrodami i wyróżnie-
niami. W dorobku zespołu znajdują się także 
nagrania kilkunastu płyt CD  z muzyką klasycz-

ną, regionalną i rozrywkową.

Obchody w Starachowicach

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej w Starachowicach rozpoczną się w środę 
1 września, przy pomniku Gloria Victis na sta-
rachowickim cmentarzu parafi alnym na Bugaju 
oraz przy mogile Żołnierzy Września na cmen-
tarzu dolnym przy ul. Zgodnej gdzie w  godzi-
nach 14.00 - 15.00 zostanie wystawiona warta 
honorowa. W tym czasie będzie można indywi-
dualnie składać kwiaty i zapalać znicze. Dalsze 
uroczystości rocznicowe odbędą się 7 września 
a zainauguruje je Msza Święta w parafi i Świę-
tej Trójcy o  godzinie 14:00. Po mszy odbędą 
się uroczystości przed pomnikiem „Obrońcom 
Starachowic” przy ul. Benedyktyńskiej. Koncert 
Podhalańczyków zakończy obchody rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej.
Na obchody zaprasza Prezydent Miasta Marek 
Materek oraz Parku Kultury.

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej już 7 września zagra w amfi teatrze Parku 
Miejskiego. Anna Zięba

PODHALAŃCZYCY 
OBROŃCOM MIASTA

OBUDZIĆ W SOBIE ARTYSTĘ

gr
af

. K
ac

pe
r 

Ce
lu

ch

fo
t. 

w
w

w
.o

rk
ie

st
ra

.s
tr

az
gr

an
ic

zn
a.

pl

K
U

LT
U

R
A

Orkiestra w mundurach paradnych

zaprasza na zajęcia edukacji artystycznej w roku szkolnym 2021/2022.

muzyki „łagodności”. 

Szkoła Chóralna - w skład Szkoły Chóralnej 
wchodzą
● Chór Kameralny „Portamento” dzia-

łający w dwóch grupach wiekowych:
- Zespół Wokalny „Małe Portamen-
to” - dziewczynki w wieku od trzeciej do 
szóstej klasy szkoły podstawowej,
- Zespół Wokalny „Portamento” 
- dziewczęta w  wieku od siódmej klasy 
szkoły podstawowej do drugiej klasy szkoły 
ponadpodstawowej.

● Chór Mieszany „Kamerton” - zapra-
szamy wszystkich, którzy mają ochotę po-
śpiewać,

● Chór Żeński „Kamerton” - zapraszamy 
Panie powyżej 19 roku życia .

Pracownia teatralna - zapraszamy by po-

Park Kultury przedstawia ofertę zajęć 
edukacji artystycznej. Jest w  czym 
wybierać. Zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą i zapisywania!

„Gitarowa szkoła rocka” - to oferta dla 
pasjonatów brzmienia gitary w  stylu rock, 
blues, heavy metal. 

Zespoły rockowe - jesteśmy miejscem 
przyjaznym dla wszystkich młodych ludzi, 
którzy dopiero zaczynają swoją przygodę 
z muzyką i wspólnym koncertowaniem. 

Pracownia nauki gry na gitarze kla-
sycznej - zajęcia dla amatorów jak i muzy-
ków już zaawansowanych. 

Zespół gitarowy -  zespół w swoim reper-
tuarze ma utwory z muzyki klasycznej, pop, 
rock i folk. 

Szkoła perkusyjna - zapraszamy chęt-
nych z  zainteresowaniami muzycznymi, lu-
biących rytm i brzmienie perkusji.

Nauka gry na keyboardzie - pracow-
nia muzyczna koncentrująca się na pracy 
z  dziećmi i  młodzieżą szkolną, mająca na 
celu działalność twórczą, odtwórczą oraz 
naukę prawidłowej percepcji sztuki.

Wokalne studio piosenki - uczęszcza-
nie na zajęcia, udział w imprezach, wyjazdy 
na konkursy, festiwale, zdobywanie nagród 
i  wyróżnień pozostaje w  pamięci na całe 
życie.

Zespół wokalny „Wi-Waldo” - repertuar 
zespołu jest różnorodny: muzyka pop, rock 
jak i poezja śpiewana. 

Warsztaty Piosenki Poetyckiej - zajęcia 
z  jednym z najbardziej utytułowanych w re-
gionie  bardów, autorów muzyki poetyc-
kiej, który doskonale porusza się w  kręgu 

pracować nad dykcją, oddechem, improwiza-
cją, by poznać tajniki sztuki pracy aktorskiej. 

Pracownia recytatorska - zajęcia podczas 
których uczestnicy pracują nad kulturą słowa, 
techniką mowy i  interpretacją tekstów literac-
kich.

Pracownia fotografi czna - uczymy różnych 
technik fotografi cznych zapraszamy do udziału 
w plenerach, wystawach oraz konkursach foto-
grafi cznych. 

Pracowania dziennikarska - zajęcia dla 
każdego, kto jest ciekawy świata i  ludzi, ma 
oczy szeroko otwarte na to co dzieje się wokół 
niego.

Animacja poklatkowa - zajęcia dla fanów 
fi lmów animowanych, podczas których pozna-

cie proces tworzenia od pomysłu, przez scena-
riusz i storyboard aż do reżyserii i animacji. 

Zespół Tańca i  Inscenizacji „Plejada” - 
zespół działający od 26 lat, zrzeszający dzieci 
i młodzież. Oferuje naukę tańca współczesne-
go, jazzowego czy hip-hop, daje możliwość 
uczestnictwa w  warsztatach, wyjazdach na 
konkursy i festiwale. 

Teatr Muzyczny nad Kamienną Stara-
chowianie - najdłużej działająca grupa arty-
styczna w  Starachowicach skupiająca amato-

rów i pasjonatów kultury ludowej oraz regionu 
świętokrzyskiego. Nauka tańca regionalnego 
i ludowego.

Studio Tańca Towarzyskiego „TAKT” - 
działa na starachowickiej scenie kulturalnej od 
wielu lat. Tancerze biorą udział w konkursach 
tanecznych, licznych występach na terenie 
miasta, kraju i poza jego granicami. 

Pracownia turystyki - jeśli drzemie w Tobie 
dusza wędrowca, kochasz piesze, ale i wirtual-
ne wycieczki po okolicy i nie tylko to będzie naj-

lepsze miejsce dla Ciebie by spotkać się z po-
dobnymi Tobie pasjonatami szeroko pojętego 
travellingu. 

Pracownia rękodzieła - jeśli lubisz robić coś 
z niczego, majsterkujesz ale nie zawsze wiesz 
od czego zacząć to jest to znakomite miejsce 
do rozwoju Twojej kreatywności. 

Szczegóły: tel. 41 274 65 25, 
e-mail: biuro@parkkultury.eu, 
strona internetowa: 
www.parkkultury.starachowice.eu



18  I I  19

K
U

LT
U

R
A

ZROZUMIEĆ I ZAŚPIEWAĆ

Śpiewał Pan jako dziecko?

Jak każde dziecko.

A często?

No nie częściej niż przeciętne dziecko.

Pamięta Pan swój pierwszy występ 
na scenie?

Tak, to było w  szkole. Nie pamiętam 
w której klasie, ale pamiętam, że śpiewa-
łem piosenkę ,,Dajcie dzieciom słońce’’, 
co było zgodne z linią partii i jak najbar-
dziej rozwoju intelektualnego młodzieży 
socjalistycznej.

Jest Pan absolwentem II Liceum. 
Dlaczego „Dwójka”?

Bliskość. Bliżej mi było do ,,Dwójki” niż do 
,,Jedynki’’.

Jest ktoś, kto w  tamtym czasie 
szczególnie zapisał się w Pana pa-
mięci?

Moi wszyscy przyjaciele ze Staszica. 
Począwszy od Marcina Goździa, Piotrka 
Borowskiego, Przemka Koszałkowskiego, 
Darka Dumę po Ankę Staniszewską teraz 
Kubicza i  oczywiście panią profesor
Barbarę Tkaczyk.  

Był Pan po maturze. Był Pan wolny. 
Dlaczego historia na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim?

Wcześniej było prawo. Dostałem się na 
te studia, ale potem skręciłem z  prawa 
na historię, głównie dzięki Pani Barbarze 
Tkaczyk. 

Na hasło „zielone szkiełko” co 
przychodzi Panu do głowy?

Młodzi ludzie, którzy byli jedną nogą 
w  starej krakowskiej liryce, a  drugą 
wchodzili w zupełnie inną rzeczywistość 
tworzącego się kraju. 

W  2004 roku wydał Pan płytę 
,,Królowa nocy’’, która pokryła się 
złotem. ,,Królowa nocy’’ to również 
tytuł Pana spektaklu muzycznego. 
W  jaki sposób spektakl przerodził 
się w płytę?

Bardzo prosto. Spektakl był monodra-
mem, to trzeba było go uwiecznić. Nie 
mieliśmy wtedy pieniędzy na to aby 
stworzyć DVD, więc powstał krążek 
audio. Bardzo się cieszę, że zostało to 
uwiecznione, chociaż w takim wydaniu.

Piosenka ,,Pocztówka z  Avignon’’ 
przez wielu starachowiczan, z któ-
rymi rozmawiałem przed tą roz-
mową, jest miłym wspomnieniem 

2004 roku. Nagranie w  sieci ma 
blisko milion odsłon. 

Ta piosenka to jedna z  prób pokazania 
swoich możliwości, muzykalności i wraż-
liwości. Spotkania ze Świętej Pamięci Ro-
mualdem Lipko i z Andrzejem Mogielnic-
kim. 

W 2006 roku w ,,Psałterzu wrześnio-
wym’’ Piotra Rubika możemy usły-
szeć głos Janusza Radka. ,,Psalm dla 
Ciebie’’ grają największe rozgłośnie 
radiowe w Polsce, a sam singiel po-
jawia się w kilku fi lmach. 

Mam poczucie, że byłem częścią realiza-
cji pragnienia większości ludzi, czyli tych, 
którzy chcą się wzruszać. Potem już tak 
nie było. 

Od 2009 do 2012 roku rokrocznie 
wydawał Pan nowy album z  utwo-
rami.

Kiedyś było sens wydawać albumy. Teraz 
już się tego nie robi. Nie ma to też sensu. 
Jest je trudniej sprzedawać, ponieważ 
nasze społeczeństwo ich nie kupuje tylko 
korzysta najczęściej z  portali streamin-
gowych (portale umożliwiające słuchania 
muzyki w internecie – przypis redakcji).

Pańska płyta z 2017 roku jest zaty-
tułowana „Poświatowska/Radek 
– Kim Ty jesteś dla mnie:”. Kim dla 
Ciebie jest Poświatowska? 

Myślę, że to jest bardzo uniwersalna 
poezja, która wcale nie musi dzielić ludzi 
na facetów i kobiety tylko dlatego, że je-
steśmy fi zycznie inaczej zbudowani. To 
poezja, która jak sądzę, ujmuje najpięk-
niejszą sferę, która w poezji jest ciekawa 
dla człowieka. Każdy ją może wziąć, do-
tknąć, zinterpretować na różnych pozio-
mach i  pułapach percepcji, rozumienia. 
Ona nie jest pretensjonalna. Jest dostęp-
na, bliska i w zależności od tego, w którym 
okresie życia i w którym momencie emo-
cjonalności, wrażliwości człowieka się ją 
dotknie, to doświadcza się czegoś cie-

kawego, nowego i  odkrywczego. Więc 
lubię Halinę Poświatowską dlatego, że za 
każdym razem jest mi bliska, przyjazna. 
Ona nie atakuje mnie żadną pretensjo-
nalnością. Jestem w stanie ją i zrozumieć 
i zaśpiewać i przyswoić i pozostać z nią. 
Myślę, że do końca. 

Które utwory lubi Pan najbardziej 
wykonywać?

Swoje (śmiech). ,,Nie mów, że dotyk” jest 
dla mnie najbardziej przejmującym nu-
merem. 

A  jak wyglądało Pana życie przez 
ostatnie dwa lata? Covid mocno 
zmienił życie artystów.

Przez ten czas siedziałem, pisałem pio-
senki i napisałem ich sporo. Teraz jestem 
na etapie ich realizacji z  Jankiem Smo-
czyńskim. Będę realizował do nich tele-
dyski i będziemy się starać zainteresować 
Państwa moimi utworami, mam na myśli 
czytelników miesięcznika. 

Wychował się Pan w  Starachowi-
cach. Czy dziś to inne miasto niż 
kiedyś? 

Przyjeżdżam tutaj co jakiś czas. Mam 
dokąd wracać, mam też tu przyjaciół. 
Starachowice się zmieniły i  zmieniają. 
To miasto ma bardzo dużo przed sobą. 
Sądzę, że gdy wzrośnie aktywność ludzi 
– aktywność twórcza, związana z tym, że 
się docenia to, co jest najbliżej, jest inte-
resujące, wartościowe i  trzeba to rozwi-
jać. Jeśli to będzie to wtedy nikt z  tego 
miasta nie będzie chciał wyjeżdżać. 
Będzie czuł wspólnotę z  ludźmi i z miej-
scem. Rozmawiam z moimi przyjaciółmi, 
różnymi ludźmi i mówią, że przestają pa-
trzeć na Starachowice z punktu widzenia 
losu. Że los tak chciał, że tutaj się urodzili, 
tutaj żyją, pracują. Jest coraz więcej osób, 
którzy uważają, że jest to dobre miejsce 
do samorealizacji, do biznesu, wypoczyn-
ku i dobrego życia. 

Spotykamy się w  budynku Parku 

O życiu, twórczości i wspomnieniach z  Januszem Radkiem rozmawia Maciej Cieciora.

Kultury, kiedyś Starachowickiego 
Centrum Kultury, a  przed Laty Za-
kładowego Domu Kultury. Bywał 
Pan tutaj?

Tak! Właśnie śmiałem się, że byłem tu 
na pierwszym koncercie Republiki, która 
grała wtedy z zespołem Enola Gay. Byłem 
tutaj, stałem w  kolejce do kasy i  nie 
mogłem dostać biletu na TSA. Potem 
w księgarni spotkałem Marka Piekarczyka 
i rozmawiałem z nim. Po 40 latach wspo-
minałem mu, że spotkałem go w księgarni 
i oczywiście udawał, że mnie pamięta, co 
nie jest prawdą. Ale pamiętam, że spędzi-
łem tutaj sporo czasu na pierwszych kon-
certach, które oglądałem, będąc widzem.

Odnalazł Pan swój przepis na życie?

Nie ma czegoś takiego jak przepis na 
życie. Człowiek z  natury dąży do szczę-
ścia, ale te szczęścia są małe, dlatego 
trzeba zbierać to, co jest dookoła. My 
sobie warunkujemy nasze życie, bo jest 
spokojne, ale niekoniecznie tak musi być. 
Spokój nie jest dany na zawsze. Wszystko 
się może zdarzyć.

Jakie plany na najbliższy czas?

Bardzo chciałbym skończyć te piosen-
ki, które pochodzą z  domówek – moich 
spotkań livestreamingowych (audycja 
na żywo w  internecie – przypis redak-
cji). Nagrałem pięć pięknych piosenek, 
mówiących o  tym, że ludzie tęsknią za 
sobą, że mogą się realizować w zupełno-
ści sami dla siebie. Nie ma nic gorszego 
niż stagnacja umysłowa i duchowa. Jeżeli 
człowiek się pozbywa tych elementów ze 
swojego życia, a można je rozwijać tylko 
i wyłącznie w grupie, to sam człowiek nie 
istnieje. Funkcjonuje dopiero w relacjach.

Czego mogę życzyć?

Pięćdziesięciotrzylatek najbardziej chce 
być zdrowym. 

To tego Panu życzę i dziękuję za roz-
mowę.

Janusz Radek wystąpił w Parku Kultury w Starachowicach 27 sierpnia podczas wakacyjnego “Pejzażu z piosenką”. Towarzyszył mu Adam Drzewiecki.
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SKARBY
LEŚNEGO RUNA

Od grzybów po jagody – na rozsmakowanie się 
w nadchodzącej jesieni zachęca Katarzyna Wzorek, 
autorka bloga Wzorowe Smaki i jej babcia Krysia.

Idąc leśną ścieżką w  przebijających się 
przez korony drzew promieniach słońca 
można poczuć się jak w  zaczarowanym 
świecie. Gra światłocieni powoduje, że 
otoczenie wygląda wprost bajkowo. 

Myślę, że do spacerów po lasach nikogo nie 
trzeba namawiać, szczególnie, że w  Naszej 
pięknej okolicy ich nie brakuje. 
A  gdyby z  lasu wrócić nie tylko z  doznania-
mi estetycznymi, lecz również z  pysznymi 
skarbami, w które pod koniec lata i  jesienią 
obfi tuje runo? To mogłoby oznaczać pyszny 
obiad czy deser, a  nawet aromatyczne 
zimowe weki. A żeby Wam pomóc w podjęciu 
decyzji, na co można przeznaczyć zebrane 
dobra, mamy z babcią dla Was 3 doskonałe 
propozycje. Dziś w  menu aromatyczny sos 
kurkowy, jagodowy sernik na zimno i mary-
nowane grzybki. Smacznego!

PS. Pamiętajcie, jeśli nie jesteście pewni, 
czy dany grzyb jest jadalny, czy nie to lepiej 
ich nie zbierajcie! Leśne grzyby potrafi ą być 
zdradliwe, a  zawsze lepiej zjeść o  jednego 
grzyba mniej niż później chorować. 

Kasia Wzorek - staracho-
wiczanka, autorka bloga 
“Wzorowe Smaki”. Gotowa-
nie jest jedną z  jej najwięk-
szych pasji. Poza kuchnią 
lubi ogrodnictwo, książki

                            i gry komputerowe.

W
Z

O
R

O
W

E
 S

M
A

K
I

- 3 łyżki żelatyny
- 10 łyżek cukru
- 400 g pełnoziarnistych, czekoladowych 
ciastek
- 100 g masła
- skórka otarta z 1 cytryny

Przygotowanie:
Rozpuść masło. Ciastka zmiel w  malak-
serze i  wymieszaj z  przygotowanym ma-
słem. Tortownicę na dnie i  bokach wyłóż 
folią spożywczą. Na dno wyłóż ciasteczko-
wą masę i  ugnieć ją dobrze (np. szklanką 
o  płaskim dnie). Włóż do lodówki na min. 
1 godzinę. 0,5 litra jagód zblenduj i wymie-
szaj z  serkami, 5 łyżkami cukru i  skórką 
cytryny. 2 łyżki żelatyny namocz w zimnej 
wodzie, a następnie rozpuść. 
Śmietanę ubij na sztywną pianę. Masę 
z  serka i  jagód wymieszaj delikatnie ze 
śmietaną. Przełóż do żelatyny 2-3 łyżki 
przygotowanej masy i  tak zahartowaną 
mieszankę dodaj do reszty. 
Wymieszaj ją szybko, ale dokładnie, a  na-
stępnie wylej na ciasteczkowy spód. Wstaw 
do lodówki na min. kilka godzin – do mo-
mentu aż masa stężeje. 
Gdy sernik już zwiąże, przygotuj galaretkę 
jagodową. Zmiksuj pół litra jagód z  pozo-
stałym cukrem. 1 łyżkę żelatyny namocz 
w zimnej wodzie, a potem rozpuść. Wymie-
szaj z jagodami i wylej na wierzch sernika. 
Ponownie wstaw do lodówki na min. 2-3 
godziny, może być też na całą noc. 
Podawaj mocno schłodzony.

Grzybki marynowane babci Krysi

Chociaż nie jestem największą fanką grzy-
bów na świecie to marynowane grzybki 
zjem zawsze. Delikatne, miękkie, słodko-
-kwaśne. Po prostu przepyszne! Najlepsze 
do marynowania są małe okazy, które mo-
żemy wykorzystać w  całości. Pięknie wte-
dy wyglądają w słoiczkach. Jednak z powo-
dzeniem możemy wykorzystać też większe 
sztuki, które przed gotowaniem pokroimy 
na mniejsze kawałki. W  przepisie wymie-
nione są grzyby, do których ta marynata 
będzie odpowiednia. U  mnie w  domu ro-
dzice marynowali również opieńki, ale bab-
cia przestrzegła, że do nich trzeba zrobić 
trochę inną, lżejszą marynatę, więc ich do 
tego przepisu nie rekomenduje

Cena: ok. 5 zł (jeśli grzyby zbieramy sami) 
/ ok. 30 zł (jeśli grzyby kupujemy – cena 
w  dużej mierze zależy od występowania 
grzybów – jeśli danego roku jest ich więcej, 
mogą być tańsze)

Czas przygotowania: 40-50 min + czas 
marynowania, min. 24-48 godz.

Składniki:
- ½ kg grzybów leśnych (nadają się boro-
wiki, podgrzybki, kozaki, maślaki, kurki 
czy rydze, najlepiej nieduże okazy, a  jeśli 
mamy większe to dobrze jest je pokroić 
na połówki, żeby wszystkie były podobnej 
wielkości)
- 1 ½ szklanki wody
- 1/3 szklanki octu spirytusowego 10%
- 1 łyżka soli
- 2 łyżki cukru (opcjonalnie)
- 5-6 ziarenek ziela angielskiego
- 3 listki laurowe

10 min. Na koniec dodać kwaśną śmietanę 
i wymieszać. Nie gotować. Makaron ugoto-
wać zgodnie z  instrukcją na opakowaniu, 
polać sosem kurkowym i  posypać zieloną 
pietruszką. Można posypać tartym parme-
zanem.

Podwójnie jagodowy sernik na 
zimno wg Kasi

Intensywnie fioletowy w  kolorze i  jagodo-
wy w  smaku sernik o  konsystencji ptasie-
go mleczka. Nie jest przesadnie słodki, ale 
czekoladowe ciasteczka na spodzie ideal-
nie to balansują. Dzięki niewielkiemu do-
datkowi żelatyny jest niezwykle kremowy 
i  delikatny. Jeśli wolicie bardziej sztywne 
serniki na zimno, można dodać do serowej 
masy dodatkową łyżkę żelatyny. Jednak 
myślę, że jego forma działa zdecydowanie 
na korzyść. To genialny deser na upały, 
ponieważ fantastycznie chłodzi, kiedy jest 
podawany prosto z  lodówki. Może wyko-
rzystacie go na letni tort urodzinowy? :D

Cena: ok. 50 zł

Czas przygotowania: min. 6 godzin, ale 
finalnie można chłodzić go nawet całą noc

Składniki:
- 1 l jagód leśnych
- 800 g naturalnego serka homogenizowa-
nego
- 400 g słodkiej śmietanki (30 lub 36%)

Przygotowanie:

Grzyby oczyścić i ugotować w lekko osolo-
nej wodzie. Odcedzić je na durszlaku, wodę 
przelewając do miski – można ją wykorzy-
stać do zupy czy sosu. Ugotowane grzybki 
poprzekładać do słoiczków. Zalewa: Zago-
tować wodę z octem i przyprawami. Gorą-
cym płynem zalać przygotowane grzybki 
i  mocno zakręcić słoiki (nie gotować). Tak 
przygotowane marynowane grzybki prze-
chowywać w  chłodnym miejscu. Grzybki 
nadają się do jedzenia już po 1-2 dniach, 
ale w chłodnej piwnicy czy spiżarni wytrzy-
mają spokojnie całą zimę.

Kurki z makaronem babci KrysiKurki z makaronem babci Krysi

Jedno z  moich ulubionych grzybowych 
dań. Sos kurkowy świetnie smakuje z ma-
karonem, ziemniakami czy w duecie z po-
lędwiczką. Babcia dziś prezentuje Wam 
wersję z  makaronem i  gwarantuję Wam – 
jest przepyszna. Kurki są o tyle wdzięczny-
mi grzybami, że można je z łatwością kupić, 
jeśli nasze lasy nie obfitują w ten gatunek. 
Nie wiem czy wiecie, ale kurki noszą też 
nazwę pieprznik jadalny i muszę przyznać, 
że jest ona naprawdę trafna, bo przypra-
wą idealnie dopasowaną do tych grzybów 
jest właśnie pieprz, dlatego nie bójcie się 
go używać w  daniach z  tymi żółciutkimi 
skarbami.

Cena: ok. 10 zł (jeśli kurki zbieramy sami) / 
ok. 25 zł (jeśli kurki kupujemy)

Czas przygotowania: ok. 30 min

Składniki:
- 200 g kurek
- 2 łyżki masła
- 1 średnia cebula
- ½ pęczka pietruszki
- 200 g kwaśnej śmietany
-  400 g makaronu wstążki
- sól, pieprz
- opcjonalnie: niewielka ilość parmezanu
Przygotowanie:
Kurki oczyścić, opłukać i  osuszyć. Na pa-
telni rozgrzać masło i  podsmażyć grzyby. 
Po kilku minutach dodać cebulę pokrojoną 
w  kostkę, posolić i  popieprzyć do smaku. 
Następnie dodać posiekaną natkę pie-
truszki, podlać odrobiną wody i dusić przez 
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