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działania i  współtworzenia miasta na nowo. 
A miasto się zmienia.
Zmiany i chęć działania wśród mieszkańców  
potwierdza duża frekwencja w tegorocznej 
edycji budżetu obywatelskiego. Czternaście 
projektów, dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt 
sześć głosów  – starachowiczanie mają wpływ 
na rozwój miasta.
Architektura Starachowic ulega wpływom 
nowoczesności. Czerpiemy z  modernistycz-
nych korzeni nie zapominając przy tym o po-
trzebach mieszkaniowych miasta. Remonty 
bloków i  nowe budynki mieszkalne to jeden 
z  kroków, który ma zachęcić młodych stara-
chowiczan do powrotu w rodzinne strony.
O  architektonicznych zawirowaniach 
w  naszym mieście, które obserwujemy na 
przestrzeni lat, o  planach mieszkaniowych, 

Łatwo zachłysnąć się dużym miastem. Natu-
ralnie, instynktownie kierujemy się tam, gdzie 
mamy większe możliwości rozwoju, gdzie 
praca jest ciekawsza a  życie kulturalne bo-
gatsze. Młodzi ludzie wyruszają w  nieznane 
z myślą podboju świata i  słowami na ustach 
– zostanę tam na zawsze. I  zostają… co po-
niektórzy, bo coraz więcej osób wraca w miej-
sca, w  których czuje oddech, które pozwala 
się zatrzymać, gdzie „wyścig szczurów” nie 
jest tak szybki. Ci co poniektórzy powoli za-
czynają wracać tutaj, do Starachowic z chęcią 
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ale także o tym jak w prosty sposób odnowić 
swoje cztery kąty, piszemy w  tym wydaniu. 
Nie zabraknie także kilku słów o  kulturze, 
w tym kulturze słowa współczesnej młodzieży. 
Będzie inspirująco, kulturalnie, ale także pro-
-zdrowotnie. Dotykamy bowiem tematu paź-
dziernikowej różowej wstążki, z  którą wiąże 
się temat nowotworu piersi. Podpowiemy 
jak się badać, gdzie szukać pomocy i przede 
wszystkim, jak zminimalizować ryzyko zacho-
rowania.
Zapraszamy Cię drogi czytelniku na uważną 
podróż w  czasie po Starachowicach, po 
naszym pięknym mieście. W  trakcie podróży 
zatrzymaj się proszę na pyszny jesienny obiad 
u  Kasi, złap magię chwili w  kadrach, znajdź 
chwilę na profilaktyczne badania i  wsłuchaj 
się w dźwięki muzyki klasycznej, gospel i orga-
nowej podczas XXXII Międzynarodowych Dni 
Muzyki Organowej i Kameralnej im. Stefana 
Ratusińskiego.
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ARCHITEKTURA 
SAMORZĄDNOŚCI

Mieszkańcy Starachowic w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mogli wy-
bierać spośród czternastu projektów. Projekt z największą liczbą głosów zostanie 
zrealizowany w 2022 roku. Na ten cel miasto przeznaczyło sześćset tysięcy złotych 
Izabela Wrona

Największe poparcie 
zyskał projekt pod 
nazwą „Osiedle Żerom-
skiego - Rewitalizacja cz. 
II” na który głosowało 

672 mieszkańców Starachowic. 

Projekt zakłada dziesięć zadań, składa-
jących się na jeden projekt. - Chodniki, 
parkingi, odwodnienie, oświetlenie, ulice, 
place zabaw, to elementy, które nie po-
winny pozostawać w  tyle za naszym in-
dywidualnym ekonomicznym rozwojem, 
tylko powinny iść z nim w parze. Stanowią 
one bowiem o  jakości i  poziomie życia 
mieszkańców - mówi autor projektu, Ry-
szard Bachowski.

Jeden projekt wiele działań

Zaplanowane działania obejmują 
budowę zatoki postojowej przy wschod-
niej ścianie bloku przy ul. Reja 3 i remont 
chodnika do ul. Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, budowę chodnika stanowiącego 
dojście do placu zabaw za blokiem przy 
ul. Kochanowskiego 4, budowę części 
chodnika przed blokiem przy ul. Kraszew-
skiego 1, 3 ,5; kontynuację odwodnienia 
z  ul. Józefa Kraszewskiego; wyznaczenie 
nowego przejście dla pieszych przez ul. 
Mikołaja Reja do chodnika przed blokiem 
przy ulicy Reja 6. W  ramach projektu 

przewidziana jest także budowa zatoki 
postojowej przy ul. Bolesława Prusa, do-
posażenie placu zabaw przy ul. Mikołaja 
Reja; utworzenie strefy aktywności rucho-
wej pomiędzy blokami przy ul. Sienkiewi-
cza 2 i przy ul. Reja 6, budowa dziesięciu 
miejsc postojowych, drogi manewrowej 
i 4 punktów oświetlenia za blokiem przy 
ul. Słonecznej 20 oraz remont kuchni 
i zaplecza w Przedszkolu Miejskim nr 7.

Idea budżetu obywatelskiego 

Każdy projekt zgłoszony do budżetu po-
wstał z konkretnej potrzeby mieszkańców 
i to od nich zależy jak ciekawy będzie jego 
finał. W  tegorocznej edycji oddano 2566 
głosów. Ogrom prac wykonali wniosko-
dawcy, którzy złożyli formularze zgłosze-
niowe, przeprowadzili akcję promocyjną 
i  postarali się, aby projekt zyskał jak naj-
większą ilość głosów. Autorzy projektów 
poprzez osobiste rozmowy, media spo-
łecznościowe, filmy promujące czy ulotki, 
zachęcali mieszkańców do głosowania. 
Zaangażowanie lokalnej społeczności uka-
zuje, że mieszkańcy coraz częściej chcą 
mieć bezpośredni wpływ na kształt miejsc, 
w których mieszkają, pracują i żyją. W bu-
dżecie równie ważna jest zasadność reali-
zacji inwestycji, jak i siły wnioskodawców, 
bo to od nich zależy, jaką liczbę głosów 
uzyska ich projekt. W 2014 roku niewielka 

ulica Jagodowa „przegrała”, zaledwie kilko-
ma głosami, z dużym osiedlem.

Poczucie sprawstwa w  mieszkań-
cach 

Inicjatywa budżetu obywatelskiego 
buduje wśród mieszkańców poczucie re-
alnego wpływu na rozwój miasta. Dzięki 
niemu mogą współtworzyć to miasto i są 
jego gospodarzami. Jednym z wielu efek-
tów budżetu obywatelskiego jest uczest-
niczenie w kreowaniu życia publicznego. 
To dzięki działaniom mieszkańców w mie-
ście realizowane są projekty, które bez-
pośrednio odpowiadają na ich potrzeby.

Największy wynik w historii budże-
tu 

Jak mówi Rafał Piwnik z Urzędu Miejskie-
go, który nadzoruje funkcjonowanie bu-
dżetu obywatelskiego, tegoroczny wynik 
zwycięskiego projektu jest największy 
w  historii. 672 głosy oddane na projekt 
rewitalizacji osiedla Żeromskiego zade-
cydowały o  zwycięstwie i  ustanowieniu 
rekordu głosów. Drugie miejsce zajął 
projekt “Remont dróg dojazdowych oraz 
placu do kompleksu garaży przy ul. Kon-
stytucji 3-go Maja” uzyskując 285 głosów, 
trzecie Miejski Program In Vitro z 236 gło-
sami.
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Osiedle Zeromskiego zyska między innymi nowe miejsca parkingowe
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ZADBAJMY WSPÓLNIE O SYSTEM 
KANALIZACJI SANITARNEJ

Artykuł sponsorowany

Do kanalizacji można odprowa-
dzać wyłącznie ścieki sanitar-
ne nazywane inaczej ściekami 
bytowo-gospodarczymi lub 
socjalno-bytowymi. Ścieki te 

związane są bezpośrednio z  życiem czło-
wieka i  zawierają odpływy z  kuchni, ła-
zienki, mycia, prania, toalety. 

Definicję ścieków bytowych określa ustawa 
o  zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i  zbioro-

wym odprowadzaniu ścieków (Dz. 
U. z 2020r. poz. 2028), z której wynika, że ście-
ki bytowe to ścieki z  budynków mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego me-
tabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw do-
mowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pocho-
dzące z tych budynków. 
Zgodnie z przepisami o  zbiorowym zaopatrze-
niu w  wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków zabrania się wprowadzania do urządzeń 
kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą 
powodować zmniejszenie przepustowości 
przewodów kanalizacyjnych, a  w  szczególności 

żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a  tak-
że drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, 
włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie 
rozdrobnionym; odpadów płynnych niemiesza-
jących się z  wodą, sztucznych, żywic, lakierów, 
mas bitumicznych, smół i  ich emulsji, miesza-
nin cementowych; substancji palnych i  wybu-
chowych, których punkt zapłonu znajduje się 
temperaturze poniżej 85oC, a  w  szczególności 
benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trój-
nitrotoluenu; substancji żrących i  toksycznych, 
a  w  szczególności  gnojówki, gnojowicy, oborni-
ka, ścieków z  kiszonek; ścieków zawierających 
chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z: 
obiektów, w  których są leczeni chorzy na cho-
roby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów 
leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są 
leczone stacjonarnie na choroby zakaźne i labo-
ratoriów prowadzących badania z  materiałem 
zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Do sieci kanalizacji sanitarnej nie wolno 
wrzucać:

 ● włosów, nawilżanych chusteczek, wacików, 
materiałów opatrunkowych, patyczków do uszu, 
rajstop, bandaży, szmat – rzeczy te łączą się 
w  sploty i  uniemożliwiają swobodny przepływ 
ścieków,

 ● ręczników papierowych, gazet, pieluch, pod-
pasek, tamponów oraz innych nie rozpuszcza-
jących się w  wodzie materiałów – zbijają się 
w rurach w zwartą masę tamując przepływ ście-
ków,

 ● igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej sta-
nowią zagrożenie dla pracowników sieci kana-

lizacyjnej; jeśli igła przebije rękawicę ochronną, 
może powodować ryzyko zakażenia np. żółtacz-
ką, bądź wirusem HIV,

 ● niedopałków papierosów, lekarstw, farb, oraz 
chemikaliów innych niż powszechnie używane 
środki czystości,

 ● materiałów budowlanych – które opadając na 
dno przewodów kanalizacyjnych tworzą zatory,

 ● tłuszczów i olejów, które początkowo ciepłe, 
pod wpływem zimnej wody tężejąc zamykają 
średnice w rurach; oleista konsystencja sprzyja 
również osadzaniu się i łączeniu z innymi śmie-
ciami tworząc nieprzepuszczającą wody bryłę, 

 ● nakrętek, korków, gum do żucia, plastiko-
wych torebek foliowych, prezerwatyw, gumo-
wych rękawiczek – wszystkie nie rozpuszczają 
się i tworzą zatory,

 ● kości, odpadów kuchennych – resztki je-
dzenia przyciągają gryzonie, które osiedlają się 
w  kanalizacji i  mogą być nosicielami groźnych 
chorób.

Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji 
sanitarnej wód deszczowych oraz innych wód 
i ścieków pochodzenia produkcyjnego.

Każdego roku pracownicy PWiK sp. z o.o. 
w  Starachowicach usuwają setki zato-
rów sieci kanalizacji sanitarnej, powsta-
łych w  wyniku wrzucania do toalety 
przedmiotów, które nie powinny tam się 
znaleźć.

Nawet najbardziej nowoczesna oczyszczania 
ścieków nie jest w stanie technicznie i w sposób 
ekonomicznie uzasadniony usunąć wszystkich 
zanieczyszczeń jakie zawierają ścieki. Mieszkań-
cy, którzy wrzucają odpady do sieci kanaliza-
cyjnej nie tylko narażają spółkę na dodatkowe 
koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez 
konieczność angażowania specjalistycznego 
sprzętu do jej czyszczenia. W wyniku zapchania 
sieci kanalizacyjnej narażają siebie i  swoich są-
siadów na zalanie piwnic czy łazienek, a  co za 
tym idzie nieprzyjemny zapach. Są to sytuacje 
uciążliwe dla mieszkańców i  bardzo szkodliwe 
dla środowiska naturalnego. Do takich zato-
rów dochodzi kilka razy w miesiącu. Natomiast 
odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej 

często prowadzą do uszkodzenia pomp prze-
pompowni, czyli   obiektów, które tłoczą ście-
ki. Wrzucona butelka lub szmata wplątana 
w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona 
uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje za-
trzymane. 
Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosz-
tami wymiany pompy bądź jej naprawy, za 
którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy 
płacąc rachunki za dostarczaną wodę i odpro-
wadzane ścieki. Wszystkie koszty związane 
z przywracaniem do prawidłowego funkcjono-
wania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej ujęte 
są w taryfach na wodę i ścieki i mają odzwier-
ciedlenie w cenach jednostkowych dostarcza-
nej wody i odbieranych ścieków.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanali-
zacji spółka z o.o. zwraca się z prośbą do 
wszystkich użytkowników korzystają-
cych z sieci i przyłączy kanalizacyjnych 
o prawidłowe oraz zgodne z umową ich 
eksploatowanie i  nie traktowanie jej 
jako pojemnika na odpady - dla Naszego 
wspólnego dobra.

Każdy z mieszkańców swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może 
mieć wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie i proces oczyszczania 
ścieków oraz koszty z tym związane

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

www.pwik.starachowice.pl

Pogotowie wodociągowe 
czynne 24 godziny na dobę

nr telefonu: 
994

Współpraca z Laboratorium
laboratorium@pwik.starachowice.pl
tel. 41 275 23 85.
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Zatory sieci kanalizacji sanitarnej 

Zatory sieci kanalizacji sanitarnej 
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nych należących do gminy. Chcemy pozbyć się 
części budynków, które są wyposażone w „kop-
ciuchy”, w których nie ma dostępu do bieżącej 
wody, bądź kanalizacji. Chcemy, aby standard 
życia w  naszych budynkach komunalnych był 
lepszy, a z drugiej strony, zależy nam, aby uwol-
nić tereny pod inwestycje w strefie przemysło-
wej. Szczególnie na osiedlu Bugaj i nie tylko, bo 
także na innych działkach należących do gminy, 
które takie stare budynki posiadają. Do nich nie 
będziemy musieli już dokładać poprzez koszty 
związane z  remontami, ponieważ powstanie 
nowy budynek wielorodzinny. Inwestycja ta 
pomoże nam w  przesiedleniu mieszkańców 
z budynków, które od lat wymagają generalne-
go remontu i tak naprawdę nadają się tylko do 
wyburzenia.

Nowocześnie i bezpiecznie

Budynek ma być monitorowany, a przy drzwiach 
wejściowych ma być zamontowany domofon. 
Obok planowany jest plac zabaw i parking. Bu-
dynek zostanie podłączony do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Koszt budowy to ok. 17 mln zł. 
Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 14,5 mln zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.
Wykonawcą prac jest wyłoniona w  przetargu 
firma Eko-Invest, która wykonywała budowę 
trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.
Wartość projektu 18 mln zł, bezzwrotne dofinan-
sowanie z  BGK, ze środków Funduszu Dopłat, 
wynosi 14,5 mln zł. 

Na osiedlu Południe powstanie nowy 
blok

- Jednocześnie przygotowujemy się do wybu-
dowania kolejnego budynku wielorodzinnego, 
tym razem przy al. Św. Jana Pawła II. W trakcie 
opracowania jest dokumentacja techniczna, po 
to, aby uzyskać pozwolenie na budowę a  także 
pozyskać środki zewnętrzne na ten cel - informuje 
Prezydent Miasta Marek Materek. -  W ten sposób 

Sześćdziesiąt nowych mieszkań 
w  blokach przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oddano do 
użytku mieszkańców w  tym 
roku. Kolejnych 101 mieszkań 

i  świetlica środowiskowa powstaje przy 
ul. Kościelnej. Do budowy nowego bu-
dynku mieszkalnego, tym razem przy al. 
Św. Jana Pawła II, przygotowuje się także 
STBS „Wspólny Dom” Sp. z  o.o. Polityka 
mieszkaniowa w  Starachowicach nabie-
ra tempa. 

Mieszkania dla wszystkich

Polityka mieszkaniowa ma ogromny wpływ na 
funkcjonowanie całego miasta i jest narzędziem, 
które może warunkować jego rozwój. Problemy 
mieszkaniowe, jak wskazują często mieszkańcy 
miast, są główną przyczyną narastającego kryzy-
su demograficznego. W przypadku Starachowic 
starannie przygotowana i  realizowana polityka 
mieszkaniowa może zdecydować o dalszym roz-
woju gospodarczym miasta.
-Dotychczas mieszkania wchodzące w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy były przeznacza-
ne jedynie dla osób o niskich dochodach oraz 
w trudnej sytuacji życiowej – informuje Aneta Na-
sternak Zastępca Prezydenta Miasta do spraw 
Społecznych - Skutkiem takiej polityki z  jednej 
strony było wsparcie najbardziej potrzebują-
cych, z drugiej strony zablokowanie możliwości 
przygotowania kompleksowych programów za-
chęcających do zamieszkania w Starachowicach 
nowych mieszkańców – chociażby absolwentów 
wyższych uczelni czy pracowników starachowic-
kich firm. Gmina zaspokajając potrzeby mieszka-
niowe jedynie najuboższej części społeczeństwa 
ogranicza napływ kapitału kreatywnego. Nowi 
mieszkańcy to dodatkowe dochody do budże-
tu miasta z podatku PIT, zwiększona zapomoga 
oświatowa, dochody dla jednostek organizacyj-
nych, rozwój usług i handlu w mieście.

Plany na lata

Gmina, posiadając nowy, atrakcyjny zasób 

rozładujemy kolejkę osób oczekujących na moż-
liwość wynajęcia mieszkania w  ramach społecz-
nego budownictwa czynszowego na terenie Sta-
rachowic. 
Społeczne budownictwo czynszowe to jeden 
z  sektorów publicznego mieszkalnictwa wyróż-
niający się tym, że dostęp do lokali mieszkalnych 
odbywa się na zasadach nierynkowych na podsta-
wie kryteriów określonych przez władze publiczne, 
na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania 
budynków podmioty realizujące inwestycję ko-
rzystają ze wsparcia środkami publicznymi. Spo-
łeczne budownictwo czynszowe jest realizowane 
przez podmioty, których głównym celem działania 
nie jest osiąganie zysku

Winda, parking i ogródek

Budynek przy al. Św. Jana Pawła liczyć będzie 
39 lokali mieszkalnych. Projektowany budynek 
będzie wyposażony w windę, zostanie także 
dwusegmentowy – niższy segment będzie skła-
dał się z trzech kondygnacji, zaś wyższy z sześciu 
kondygnacji. Budynek będzie posiadał instalacje 
elektryczną, teletechniczną, odgromową, wodno 
- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i centralną 
ciepłą wodę, Każde z mieszkań wyposażone zo-
stanie w kuchenki elektryczne, biały montaż sani-
tarny i elektryczny oraz okładziny podłogowe. Do 
każdego z lokali przynależna będzie komórka lo-
katorska oraz miejsce postojowe. Każde z miesz-
kań zlokalizowanych na parterze będzie posiadać 
balkon lub ogródek.
Budynek będzie umożliwiał dostęp osobom nie-
pełnosprawnym, zaś na parterze budynku będą 
znajdowały się trzy lokale przystosowane dla 
tychże osób. Lokale będą zasiedlane wyłącznie na 

mieszkaniowy planuje wprowadzić odpowied-
nie programy i  zasady przyznawania mieszkań 
mające wpływ na przyciągnięcie nowych miesz-
kańców do miasta. Kompleksowa budowa bu-
dynków mieszkalnych wielorodzinnych na tere-
nie Starachowic to plany na najbliższe lata. 
Na inwestycje mieszkaniowe miasto pozyskuje 
dofinansowanie zewnętrzne spoza gminnego 
budżetu. 26 milionów złotych dofinansowania 
na inwestycje mieszkaniowe otrzymały Stara-
chowice z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
budowę nowych, łącznie 161 mieszkań oraz 
remont trzech przedwojennych budynków wie-
lorodzinnych na osiedlu Wzgórze. Łączna war-
tość wymienionych przedsięwzięć mieszkanio-
wych to 38,6 milionów złotych.

Nowe bloki przy ul. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego

W tym roku do użytku mieszkańców przekazano 
60 mieszkań w trzech nowych blokach mieszkal-
nych, które powstały przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Ogólna powierzchnia użytkowa 
2878 m2, przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania 50 m2. Mieszkania są pod wyna-
jem, a pierwsi najemcy do lokali wprowadzili się 
latem. 
Wartość tego projektu to 12 mln zł, bezzwrotne 
dofinansowanie z  Banku Gospodarstwa Krajo-
wego ze środków Funduszu Dopłat 4,2 mln zł. 
Udział gminy wynosi jedynie 1,8 mln zł. Pozosta-
łe środki to preferencyjny kredyt z BGK. 

Ponad setka mieszkań przy ul. Kościelnej 

Ekipy pracowników budowlanych zakończyły 
rozbiórkę starych baraków zlokalizowanych na 
działce, gdzie realizowana jest inwestycja. Obec-
nie trwają prace ziemne, a  niebawem ruszy 
budowa fundamentów.
- Przy ul. Kościelnej, powstanie ponad setka 
mieszkań i świetlica środowiskowa z której będą 
mogli korzystać seniorzy i młodzież – informuje 
Prezydent Miasta Marek Materek - Budynek ten 
budujemy głównie po to, aby zadbać o  lepszy 
standard zamieszkania w budynkach komunal-

zasadach najmu. Budynek powstanie przy udzia-
le Finansowego Wsparcia Banku Gospodarstwa 
Krajowego (do 35%), Finansowania Zwrotnego 
- kredyt STBS (około 47%), Środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (do 10%) oraz 
Środków Gminy Starachowice (około 8%).

Nowoczesne osiedle w  miejsce starego 
szpitala

Budynek po byłym szpitalu od Powiatu Staracho-
wickiego zakupiła Gmina Starachowice za kwotę 
2 400 000,00 zł. W miejsce starego niszczejącego 
obiektu, jak zapowiada Prezydent Starachowic 
Marek Materek, powstanie nowoczesne osiedle 
mieszkaniowe.
Budowa budynków wielorodzinnych, jak infor-
mował Prezydent Starachowic Marek Materek, 
będzie odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez 
mieszkańców oraz osoby, które znalazły tu zatrud-
nienie i chciałyby na stałe zamieszkać w Staracho-
wicach. 
- Chcemy, żeby to miejsce stało się nie tylko miej-
scem do zamieszkania, ale także wizytówką no-
woczesnego i  dobrze rozwijającego się miasta 
– mówi prezydent. 

Nowe bloki przy ul. Marszałka Piłsudskiego

Plac budowy przy ul. Kościelnej

ZAMIESZKAJ W STARACHOWICACH
Nowe bloki, setki mieszkań i nowoczesne osiedla, a to wszystko w ramach polityki 
mieszkaniowej Starachowic. Miejski Ekspres Inwestycyjny wciąż pędzi
Iwona Tamiołło

Plac budowy przy ul. Kościelnej

Projekt budynku, który powstanie na osiedlu Południe
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Projekt budynku, który powstanie na osiedlu Południe

Plac zabaw przy nowych blokach przy ul. Marszałka Piłsudskiego

Nowe bloki przy ul. Marszałka Piłsudskiego
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ARCHITEKTONICZNY 
MEZALIANS

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

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

Pamiętają Państwo Manhattan? Ten plac targowy 
pełen blaszanych szczęk zlokalizowany przy alei 
Armii Krajowej? W  sierpniu 1993 roku pisałem 
o  tym, że ów plac ma decyzję lokalizacyjną do 
końca 1996 r. Co nastąpi później? W Urzędzie Miej-
skim prezentowano wówczas plany zagospoda-
rowania terenu gdzie zlokalizowany był wówczas 
plac targowy. Przygotowali go studenci Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach. Pisałem, że koncepcje są 
dwie. Albo w miejsce Manhattanu powstanie cen-
trum handlowo – usługowe z podziemnym parkin-
giem, które dzięki szklanym ścianom eksponować 
będzie pomnik przyrody, jakim są znajdujące się 
nieopodal skałki. Albo powstanie na tym terenie 
blok mieszkalny ze sklepami, bankami i usługami. 
„Na ile te koncepcje są realne, trudno powiedzieć” 
– pisałem latem 1993 r. „W tej chwili pieniędzy nie 
ma, ale chętni na inwestycję w  samym centrum 
na pewno w przyszłości się znajdą. Pytanie tylko: 
kiedy?” – zastanawiałem się. Dziś po Manhattanie 
jest tylko wspomnienie. Bloku mieszkalnego nie 

ma. Centrum handlowe jest, choć chyba jednak 
bez parkingu podziemnego. 

Był sobie kiedyś faks

No na to koniec jeszcze o tym, że „będzie ładniej”. 
Tak tytuł nosił króciutki tekst z  sierpnia 1995 r. 
Jeszcze niedawno teren wokół poczty przy ulicy 
Słonecznej przypominał krajobraz księżycowy. 
Ostatnio jednak, wiele robi się, by był on coraz 
bardziej ziemski. Ułożono chodniki, wywiezio-
no kamienie, jest czyściej i przyjemniej. Jedynym 
mankamentem pozostaje brak dogodnego miej-
sca do parkowania samochodów – donosiłem 
w „Słowie Ludu”. A przyznać muszę, że bywalcem 
owej poczty byłem dość często. Stamtąd bowiem 
wysyłałem faksem swoje teksty do redakcji w Kiel-
cach.

Sprawdziliśmy, o Starachowickim 
Manhattanie pisze Maciej Cieciora 
 

Kiedyś miejsce targowych kramów i zakupów. Dziś 
zielona wyspa w centrum miasta z miejscem do 
rekreacji dla mieszkańców. Jaka jest historia ,,Man-
hattanu’’? 
Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim, ta hi-
storia zaczyna się w latach 80-tych, kiedy miejscy 
kupcy sprzedawali rodzime i zagraniczne towary. 
Z  początkiem lat 90-tych ówczesny prezydent 

Grzegorz Walendzik postanowił uporządkować 
teren pod Skałkami i przyznał temu miejscu za 
zgodą rajców miejskich status Miejskiego Tar-
gowiska. Mieszkańcy z pewną ironią nazwali to 
miejsce ,,Manhattanem’’ . Na starachowickim 
,,Manhattanie’’ można było zakupić owoce, wa-
rzywa, mięso, odzież czy artykuły gospodarstwa 
domowego. Targowisko Manhattan nie było 
tylko miejscem robienia zakupów, ale spo-
tkań, wymiany poglądów czy dyskusji na różne 
tematy. W  1998 roku zlecono opracowanie 
koncepcji architektonicznej dla tego miejsca. 
Konkurs był prowadzony przez Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, a  już w  1999 roku przy-
jęto plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, 
Stanisława Staszica oraz Kopalnianej. W oparcia 
o rozwiązania konkursu w miejscu istniejącego 
ówczesnego bazaru plan przewidywał tereny 
publiczne połączone z zielenią i wypoczynkiem. 
Manhattan funkcjonował jeszcze przez prawie 
10 lat . Targowisko ostatecznie zlikwidowano, 
protestowali kupcy. Miasto w  zamian wybudo-
wało nowoczesną Galerię Handlową ,,Skałka’’. 
Na terenach po starym targowisku znajdują się: 
plac zabaw, siłownia plenerowa, street workout 
park oraz miejsca do wypoczynku. Odbywają się 
tam miejskie wydarzenia. Mało kto wie, że kiedyś 
w tym miejscu miał powstać jedenastopiętrowy 
hotel z ratuszem na samej górze.
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Między innymi o tym jakie były plany co do starachowickiego „Manhattanu”  
w latach  90 ubiegłego wieku pisze Grzegorz Sajór.. Co było potem? Sprawdzi-
liśmy

T     rwała jeszcze wojna z bolszewic-
ką Rosją  w 1920 roku, kiedy rząd 
odrodzonej Rzeczpospolitej zde-
cydował o budowie w Staracho-
wicach fabryki zbrojeniowej.

 Argumentem było bezpieczne położenie z dala od 
granic oraz fakt posiadania huty, która szczęśliwie 
przetrwała I wojnę światową. Dzięki temu w latach 
1921-1925 powstały najnowocześniejsze w  kraju 
zakłady mechaniczne. Z uwagi na swoje położenie 
na wzgórzu nad hutą potocznie nazwano je „gór-
nymi”. 
 
Nie tylko fabryka

Budowa zakładów wiązała się z koniecznością za-
pewnienia mieszkań dla przyszłych pracowników, 
którzy coraz liczniej napływali do Starachowic.  
Z myślą o nich powstały w latach 1921-1925  „Mała 
Kolonia Urzędnicza” oraz „Kolonia Robotnicza”. 
Ta pierwsza zlokalizowana pomiędzy dzisiejszymi 
ulicami Marii Kaczyńskiej i  Konstytucji 3-go Maja 
składała się z 32 domów parterowych z mieszkal-
nym poddaszem. Mieszkania o powierzchni od 52 
-102 m2 były dostępne w  trzech wariantach roz-
mieszczenia pomieszczeń. Domy reprezentowały 
tak zwany styl dworkowy, co było wyrazem poszu-
kiwania własnego stylu narodowego odrodzonej 
Rzeczpospolitej. Drugie z osiedli przeznaczone dla 
wykwalifikowanych robotników i niższej kadry inży-

nierskiej było uproszczoną wersją Kolonii Urzędni-
czej. Zabudowa składała się z 23 domów dwukon-
dygnacyjnych. Na każdym poziomie znajdowały się 
po dwa mieszkania o powierzchni do 37 metrów 
kwadatowych. To również zachowana, zabudowa 
znajdująca się między innymi przy dzisiejszych uli-
cach Fabrycznej, Robotniczej, Widok.

Zapomniany architekt

Pierwszym budowniczym międzywojennych Sta-
rachowic był Jan Borowski (1890-1966). Urodzony 
w  Petersburgu, gdzie pobierał naukę. Pierwszą 
pracę odbywał w  fabryce amunicji w  Mikołajewie 
koło Odessy i jak wielu Polaków po wojnie przybył 
do odradzającej się ojczyzny. Trafił do Starachowic, 
gdzie rozpoczęto budowę fabryki amunicji. Tutaj 
stanął na czele powołanego biura architektonicz-
nego. Był faktycznym autorem większości obiektów 
wzniesionych do 1924 roku, kiedy wyjechał do War-
szawy. Oprócz osiedli mieszkalnych projektował 
również drewniany kościół Wszystkich Świętych. 
Jan Borowski związał się od 1927 roku z Uniwersy-
tetem Wileńskim. W  latach 1946-1951 sprawował 
funkcję Konserwatora Zabytków w  Gdańsku i  to 
jemu miasto zawdzięcza odbudowę ze zniszczeń 
wojennych.  

Druga dekada wolności

Kolejną falę budownictwa mieszkalnego Staracho-

wic zapoczątkowała Kolonia Przykościelna położo-
na pomiędzy dzisiejszymi ulicami Konstytucji 3-go 
Maja a Szkolną. Ta również miała być przeznaczona 
dla inżynierów, urzędników i  inteligencji. Budowa 
trwała w  latach 1931 -1934 oraz 1938-1939. 
Ważnym osiedlem przedwojennych Starachowic 
było Klarnerowo, od nazwiska Czesława Klarnera 
Prezesa Rady Nadzorczej Zakładów – dzisiejsza 
ulica Partyzantów. W latach 1934-1939 wzniesiono 
95 bliźniaczych domów z przeznaczeniem dla wy-
kwalifikowanych robotników. Mieszkanie partero-
we o powierzchni 42 metrów kwadatowych mogło 
być łatwo rozbudowane o poddasze. 

Pierwsze bloki

Realizację wielu ambitnych projektów udarem-
nił wybuch wojny. Tuż przed tym rozpoczęto 
budowę pierwszego osiedla domów wieloro-
dzinnych w  nowoczesnym, modernistycznym 
stylu. Inwestor, warszawski oddział Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych zaplanował 4 bloki, 
z  czego udało się zbudować jeden (dzisiaj ul. 
Konstytucji 3 Maja 25). Dwupiętrowy blok z 12 
mieszkaniami o  powierzchni 85 m 2 wyposa-
żonych w  kanalizację i  centralne ogrzewanie 
stanowił symbol nowoczesności. Budowę po-
zostałych trzech bloków rozpoczęto w  marcu 
1939 roku i do września zdołano wylać funda-
menty. Po utworzeniu tutaj „dzielnicy niemiec-
kiej” okupanci dokończyli budowy w 1941 roku 
według zmodyfikowanych planów. Mieszkali 
w nich urzędnicy i  funkcjonariusze władz oku-
pacyjnych. 

Przerwane inwestycje

Nie tylko osiedle bloków padło ofiarą wojny. 
Prace przy Domu Społecznym, czy szpitalu, no-
tabene stanowiącym przykład doskonałej archi-
tektury modernistycznej, podzieliły ten sam los. 
Inwestycje te wykonano wedle przedwojennych 
planów już w drugiej połowie lat 40. Spacerując 
po mieście warto pamiętać, ze w  latach 1921-
1939 Starachowice weszły do ogólnopolskiego 
nurtu architektonicznego, wcielając nowoczesne 
koncepcje i rozwiązania przestrzenne.

NOWE MIASTO  
STARACHOWICE W II RP

O modernistycznych wpływach w miejskiej architekturze i ambitnych planach bu-
dowania miasta pisze Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki, Paweł Kołodziejski

Mała Kolonia Urzędnicza. Fotografia ze zbiorów Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
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METAMORFOZA 
MIESZKANIA

WNĘTRZE Z CHARAKTEREM. 
NATURALNIE

Z miany zawsze są trudne, 
ale nie w  mieszkaniu. 
Zmiana stylu na bardziej 
nowoczesny czy nawet 
trendy może nastąpić bez 

generalnego remontu i  niedużym 
kosztem.

Weźmy tapetę na tapet

Już odpowiedni dobór koloru farby lub 
położenie ciekawej tapety potrafi dodać 
wnętrzu głębi i  elegancji. Od kilku sezo-
nów to właśnie tapety cieszą się ogromną 
popularnością. Nic dziwnego. Przepięk-
ne wzornictwo, dbałość o  detale, szero-
ki wybór papieru, tapety doskonale wpi-
sują się we współczesne trendy. Idealnie 
prezentują się w  salonie, sypialni, holu 
a nawet w łazience. 

Diabeł tkwi w… tekstyliach

Szybką zmianę aranżacji mieszkania uzy-
skamy dzięki odpowiednim tekstyliom. 
Zasłony, poduszki, pościele, narzuty, 
dywany, to detale, które w  dużym stop-
niu, decydują o  całym wystroju wnętrza. 

Niewątpliwie współczesne 
trendy wnętrzarskie kreuje 
natura. Połączenie natury 
z  minimalizmem nadaje po-
czucie wolności, bezpieczeń-

stwa, komfortu, harmonii i równowagi.  
Podczas pandemii zmieniły się prioryte-
ty i wartości jakimi kierujemy się na co 
dzień. Obudziliśmy w  sobie wielką po-
trzebę kontaktu z naturą i jej wyznaczni-
kami i to widać w naszych mieszkaniach. 

Przytulnie czyli ciepło   

Rok 2021 należał głównie do stonowanych ko-
lorów. Kończy się jednak era chłodnych bieli 
i szarości. Teraz na podium stają ciepłe barwy, 
kolory ziemi, beże, lekko przybrudzone, przy-
tulne, brązy, pastele oraz piaskowe kolory. 
Wszystko to ma dawać poczucie przebywania 
wśród natury. Jest to kreator czystej, przytulnej 
domowej atmosfery. Obcowanie z  takimi od-
cieniami sprawi, że poczujemy się dobrze, spo-
kojnie i  bezpiecznie. Równocześnie z  beżami 
pojawią się głębokie, intensywne kolory takie 
jak czerń, zieleń, granat czy burgund. Te wyra-
ziste barwy często występują z drewnem, mar-
murem, złotymi akcentami lub miedzią. Takie 
zestawienie materiałów nada głębokiego i ele-
ganckiego charakteru wnętrzom. 

Przykładowo bardzo ważnym akcentem 
dekoracyjnym są okna. Mają  one ogrom-
ny wpływ na styl i charakter pomieszcze-
nia. Odpowiednio dobrany materiał na 
zasłony, czy rolety sprawią, że możemy 
uzyskać zupełnie nową przestrzeń.

Nowy stary mebel

Każdy używany mebel niesie za sobą 
jakąś opowieść, co czyni go wyjątkowym. 
Przywracanie świetności zniszczonym 
meblom jest jednym z  trendów, który 
w  ostatnich latach przeżywa renesans. 
Dzięki przeróbkom uzyskujemy unikato-
we, oryginalne i  niepowtarzalne meble 
przy okazji dbając w  ten sposób o nasze 
środowisko, bo to nic innego jak recykling.

Oświeć je

Szybka i  prosta metamorfoza miesz-
kania? Oświetlenie. To dzięki niemu 
możemy optycznie powiększyć nasze 
mieszkanie, sprawić, że będzie wydawa-
ło się przestronne, wyższe, czy nawet 
dłuższe. Rodzajów oświetlenia jest kilka. 
W zależności od pomieszczenia możemy 

Otulić się drewnem

Jednym z  najbardziej porządnych materiałów 
w  domach jest drewno. Niezwykle uniwersal-
ny i ponadczasowy materiał, który sprawia, że 
nasze wnętrze stanie się cieple i klimatyczne. 
Naturalne drewno charakteryzuje jego niepo-
wtarzalność, forma, przekrój słojów, faktura, 
czy zapach. To wszystko nadaje indywidual-
ności w każdym stylu. Drewno samo w sobie 
jest bardzo szlachetne, jest dobrym izolatorem 
ciepła i doskonale pomaga odseparować wnę-
trze od chłodu, hałasu i niewątpliwie przypad-
nie do gustu wszystkim miłośnikom ekologii. 
Niestety cena drewna nie należy do najniż-
szych. Niektórzy zastępują je zamiennikami 
imitującymi naturalne drewno, które równie 
dobrze spełniają swoją rolę.

Kamienne wnętrza

Kolejnym cenionym materiałem jest kamień. 
Jego oryginalna struktura, bogactwo faktur 
i  kolorów, niepowtarzalne wzory o  zróżnico-
wanej dynamice, daje ogromne możliwości 
kształtowania powierzchni zarówno we wnę-
trzach, jak i w architekturze budynków. I znów 
natura nie przechodzi obojętna. Ten bezkon-
kurencyjny materiał tworzy bardzo eleganckie 
i urokliwe aranżacje. W połączeniu z drewnem 

zastosować kinkiety, które ocieplą wy-
strój, spotlight, który świetnie doświetli 
nam całe wnętrze, lampy sufitowe, lampy 
stojące czy stołowe. Trzeba pamiętać, że 
światło może mieć różną barwę i  inten-
sywność. Dziś to oświetlenie kształtuje 
nasze wnętrza głównie przez zróżnico-
wane zastosowanie lamp. Dzięki nim wy-
dzielimy w pomieszczeniu strefy. Koniec 
ze ściankami działowymi czy parawa-
nami. Dzięki odpowiednio dobranemu 
oświetleniu finezyjnie i dyskretnie połą-
czymy ze sobą sąsiadujące pomieszcze-
nia. 

Przytulnie bez remontu

Sposobów na nową aranżację mieszka-
nia jest wiele. Nie zawsze musi to być 
remont, który pochłania pieniądze, czas 
i  energię. W  łatwy sposób  da się wyko-
nać metamorfozę wnętrza tak, aby z bez-
osobowej przestrzeni stworzyć przytul-
ną przestrzeń, w  której będziemy czuli 
się dobrze. Wystarczy odpowiednie do-
branie dodatków, mebli, czy materiałów  
a   czasami po prostu odrobina pomysło-
wości i inspiracji.

i sztukaterią, sprawdzą się świetnie w klasycz-
nych wnętrzach. 

Witaj z powrotem lastryko

W ostatnich latach nastąpił wielki powrót 
lastryko w  naszych mieszkaniach. La-
stryko wytwarzane jest z  cementu por-
tlandzkiego, co sprawia, że jego cena 
nie jest wygórowana. Charakteryzuje je 
twardość. Nie ściera się,  nie rysuje i nie 
chłodnie płynów. Swoje zastosowanie ma 
przede wszystkim w  łazienkach i  kuch-
niach. Obecne lastryko jest odświeżone 
i ulepszone. Współczesna forma wnętrza, 
w której zastosowany został ten materiał 
nadaje oryginalny charakter pomieszcze-
niom. 

Zieleń przede wszystkim

Podczas urządzania mieszkania nie 
można pominąć roślin, które działają na 
nas relaksująco i odprężająco. W połącze-
niu z ciekawą formą donic rośliny tworzą 
także fundamentalny akcent dekoracyj-
ny. W  nowoczesnych wnętrzach możemy 
spotkać na ścianach dekoracje z  mchu, 
który świetnie komponuje się z drewnem 
i kamieniem.

Naturalne materiały, stonowane barwy i dekoracyjne triki – odnowienie  
mieszkania może być proste i niskobudżetowe  Paulina Nyga

Wnętrzarskie trendy to przede wszystkim gama barw, faktur, materiałów, wzorów, 
które  w odpowiednim zestawieniu tworzą ponadczasowe i spójne aranżacje   
pisze architekt wnętrz Paulina Nyga
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RÓŻOWY PAŹDZIERNIK

Jak podaje Krajowy Rejestr 
Nowotworów, rak piersi jest 
najczęściej występującym no-

wotworem złośliwym u  kobiet. 
Rocznie raka piersi rozpoznaje 
się u  około 1,5 miliona kobiet na 
całym świecie, a około 400 tysięcy 
umiera z tego powodu. 

Przyczyny powstawania raka piersi

Jak podaje KRN, rak piersi jest nowo-
tworem złośliwym powstający z  komó-
rek gruczołu piersiowego, który rozwija 
się miejscowo i  może dawać przerzuty 
do węzłów chłonnych i  narządów we-
wnętrznych na przykład płuc, wątroby, 
kości i  mózgu. Przyczyny powstawania 
raka piersi są nieznane, ale istnieją czyn-
niki, które zwiększają ryzyko zachorowa-

samobadanie piersi jak i  USG czy 
mammograf ia. Każda kobieta powin-
na wykonywać samobadanie piersi 

co miesiąc 
między 3 a  7 
dniem cyklu 
menstruac y j -
nego. Od 30 
roku życia raz 
w  roku udać 
się na USG 

piersi, natomiast po 34 roku życia co 
około 1,5 roku wykonywać mammo-

graf ię.

Masz wybór

Współczesna medycyna oferuje 
coraz więcej opcji terapeutycz-
nych stosowanych w  leczeniu 
raka piersi. Są to metody leczenia 
miejscowego takiego jak chirur-
gia i  napromienianie oraz syste-

mowego a więc chemioterapia, hor-
monoterapia lub terapia celowana 
molekularnie. 
Leczenie chirurgiczne jest główną 
i nieodzowną metodą leczenia raka 
piersi. W  większości przypadków 
sam zabieg operacyjny nie jest wy-
starczający, dlatego też konieczne 
jest zastosowanie leczenia farma-
kologicznego, a czasami dodatkowo 
radioterapii. Celem takiego postę-
powania jest redukcja potencjal-
nych przerzutów i  uzyskanie lep-
szych wyników leczenia. Decyzja 
o  wyborze ścieżki leczenia i  dobo-
rze terapii należy do lekarza prowa-
dzącego i  kobiety z  chorobą onko-
logiczną.

Szukając wsparcia

Wiadomość o  chorobie onkologicz-
nej nigdy nie jest prosta do przy-
jęcia. Wiąże się ona ze strachem, 
paniką i  niewiedzą. Kobiety chorują-
ce na raka piersi potrzebują wsparcia 

nia. Jest to między innymi płeć. Na raka 
piersi chorują w dużej większości kobie-
ty. Jednak nie płeć a wiek jest najistotniej-
szym czynnikiem ryzyka. Według danych 
KRN wśród kobiet przed 45 rokiem życia 
występuje on rzadko, a  większość za-
chorowań bo aż około 80%, dotyczy 
kobiet po 50. roku życia.  Około 5-10% 
nowotworów piersi ma charakter dzie-
dziczny. Innymi czynnikami ryzyka mogą 
być także otyłość, wczesne wystąpienie 
pierwszej miesiączki, późna menopau-
za, brak ciąży lub ciąża w późnym wieku, 
otyłość oraz stosowanie antykoncepcji 
hormonalnej przed 25 rokiem życia.

Nie każdy guzek to rak

- Rak piersi najczęściej rozpoznawany 
jest jako twardy guzek podczas samoba-

najbliższych, ale także osób, które 
o  tej chorobie wiedzą najwięcej. 
Z misją wsparcia, motywacji i eduka-
cji działa starachowicki Klub „Ama-
zonki”. Głównym celem działalności 
klubu jest wspieranie kobiet w walce 
z  chorobą, ale także edukowanie 
społeczeństwa, w tym młodzieży po-
przez liczne wystąpienia w szkołach, 
klubach seniorach a  także poprzez 
organizowanie akcji promujących 
działania prof ilaktyczne. - Wspar-
cia potrzebują kobiety, ale także ich 
bliscy, w  tym mężczyźni. Po jednym 
spotkaniu w  szkole podszedł do 
nas chłopak, który miał wiele pytań 
i wątpliwości. Jego mama zmagała się 
z  chorobą. Młodzież, potrzebuje tej 
edukacji, choruje coraz więcej mło-
dych osób – podkreśla Barbara Łogi-
now, wiceprezes klubu.

Dajemy siłę

Wbrew pozorom w naszym klubie 
mało rozmawiamy o  samej cho-
robie. Skupiamy się na radości 
z  życia. Jesteśmy rodziną, która 
ma dodać siły i  zagrzewać do 
walki – mówi prezes klubu. Spo-
tkania z  psychologiem, grupowe 
i indywidualne, joga i liczne wyjaz-
dy w góry, nad morze i pielgrzym-
ki to jedne z  działań prowadzo-
nych przez klub. Klub prowadzi 
także telefon zaufania, spotkania 
z  lekarzami, zajęcia relaksacyjne 
czy gimnastykę rehabilitacyjną. 
- Każda kobieta, która zmaga się 
z chorobą onkologiczną w każdym 
momencie może do nas zadzwo-
nić i  przyjść na spotkanie. - za-
chęca wiceprezes „Amazonek”. 
Wiek w klubie „Amazonki” nie ma 
znaczenia, są tutaj kobiety po 60 
roku życia, ale także 20-latki czy 
30-latki. Jesteśmy jedną wielką 
rodziną. Świętujemy także nasze 
urodziny, obchodzimy święta. Je-

dania. Objawy, które powinny wzbudzić 
czujność u  kobiet to zmiana wielkości, 
kształtu czy symetrii piersi, zaczerwie-
nienie skóry piersi, wciągnięcie brodawki 
lub sączenie się z  niej krwistej wydzie-
liny, a  także powiększenie pachowych 
nadobojczykowych węzłów chłonnych 
– wyjaśnia Lucyna Młynek Prezes Klubu 
„Amazonki”, zrzeszającego kobiety cho-
rujące na raka piersi, ale także te, które 
tą walkę mają za sobą i chcą nieść wspar-
cie i nadzieje pozostałym kobietom. - Nie 
każdy wyczuwalny guzek jest rakiem, ale 
każdy należy zdiagnozować – dodaje. Rak 
piersi wcześnie wykryty jest wyleczalny.

Badaj się

Przez długi czas nowotwór nie daje żad-
nych objawów, dlatego tak ważne jest 

fo
t. 
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17 października jest Dniem Walki z Rakiem Piersi. O edukowaniu, misji, motywa-
cji, ale także sile kobiet z chorobą onkologiczną pisze Anna Zięba

Z
D

R
O

W
IE

steśmy tu dla siebie wzajemnie – 
dodaje Barbara Łoginow.

Spotkanie z Amazonkami

23 października od 10.00 do 16.00 
w Centrum Handlowym Galardia od-
będzie się spotkanie ze starachowic-
kimi kobietami z klubu „Amazonki”, 
podczas którego będzie możliwość 
nauki samobadania na fantomach, 
rozmowy a także uzyskania najpo-
trzebniejszych informacji. Celem 
spotkania jest propagowanie profilak-
tyki raka piersi. 

 
 
Klub „Amazonki” czynny:
poniedziałek – wtorek 10.00-13.00
środa i piątek – zajęcia rehabilitacyjne
ul. Radomska 72 (przy bursie Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1)

Telefon zaufania
41 274 33 10

Tu wykonasz mammografię:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Stefana Artwińskiego 3, Kielce
Więcej informacji: 607 77 88 88

DOBRE Zdrowie – Pracownie Diagno-
styki Obrazowej ul. Radomska 70 (bu-
dynek szpitala, I piętro)
Rejestracja: 41 273 99 44

Logo Klubu “Amazonki” Starachowice
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CO MŁODZI MAJĄ W MYŚLI  
I NA JĘZYKACH

MAGIA CZASU 
W ZAMKNIĘTYCH KADRACH

Zosia siedzi na łóżku w  swoim 
pokoju ledwo radząc sobie z bez-
czynnością. Po chwili wstaje 
i patrzy przez okno, jej rodzice są 
czymś zajęci. Jak to możliwe, że 

ona ma tak dużo wolnego czasu, a jej rodzice 
zawsze mają coś do zrobienia? Zosia zaczę-
ła zastanawiać się, czym tak naprawdę różni 
się od pokolenia swoich rodziców. Oczywiste 
jest, że największą różnicą jest wiek. Otworzy-
ła okno, chciała usłyszeć rozmowę rodziców, 
może w  ten sposób czegoś się dowie. - Ma-
reczku, podaj mi proszę grabie - usłyszała głos 
mamy. Zosia nasłuchując uświadomiła sobie 
skąd wziął się ogrom wolnego czasu jaki po-
siadała. Jej rodzice nie używali skrótów, dlate-
go nie mieli czasu. 

Skróty - popularny sposób komunikacji

Rozmowa przez smartfona nie zna limitów 
znaków, mimo to większość nastolatków co-
dziennie używa skrótów porozumiewając się 
z  rówieśnikami. Dlaczego? Jest to wygodne, 
szybkie i  coraz częściej nie polskie, a  jak po-
wszechnie wiadomo, to co nie nasze wydaje 
się być atrakcyjne. Na przykład trzy litery IMO, 
czyli „in my opinion” są angielskim skrótem, 
który oznacza „moim zdaniem”. Takie skróty 
przydają się między innymi podczas pisania 
komentarzy w social mediach, gdzie wprowa-
dzane są limity znaków. Z internetu skróty za-
wędrowały do rzeczywistości i są elementem 
rozmów.

Anglicyzmy, dużo anglicyzmów

Młodzież uwielbia angielskie słowa oraz łą-
czenie ich z  polskimi. Tworzą w  ten sposób 
nowe wyrazy takie jak na przykład shareować, 
a więc udostępniać, rozpowszechniać. Często 
całe słowa są zastępowane angielskimi tak jak 
cringe, czyli żenada. O  tym, które słowo jest 
aktualnie popularne decydują zapewne social 
media wraz ze swoimi najpopularniejszymi 

To już kolejna, piętnasta od-
słona  konkursu, którego 
głównym organizatorem  jest 
Stowarzyszenie Promocji Ta-
lentów w  Starachowicach. 

Od początku patronat nad konkur-
sem sprawował starosta starachowic-
ki a  powiat starachowicki od pierw-
szej  edycji współfinansuje organizację 
konkursu. 

W  organizacji konkursu Stowarzyszenie 
wspomagała zawsze pracownia fotograficz-
na  Młodzieżowego Domu Kultury a od 2020 
roku, odkąd współrealizatorem konkursu jest 
Park Kultury, fotopracownia Parku Kultury. 
Kolejno komisarzami konkursu i  wystaw byli 
Jerzy Orzechowski, Michał Piętak i  Katarzyna 
Gritzmann.

Nestor fotografów

Jerzy Orzechowski (1927 – 2020) był komisa-
rzem konkursu i wystawy przez 10 lat. Nestor 

użytkownikami followowanymi (obserwowa-
nymi) przez ogromną liczbę młodych osób.

Kiedy słowo staje się niemodne 

Wróćmy na chwilę do Zosi zastanawiającej się 
nad różnicami międzypokoleniowymi. Zosia 
ma świetny kontakt z rodzicami, ale gdy słyszy 
jak próbują mówić jej językiem, czuje się nie-
swojo. Dlaczego? Ponieważ młodzieżowe 
słowo staje się niemodne, kiedy starsze po-
kolenie zaczyna go używać. Słyszałam tę tezę 
wiele razy, nie wiem czy jest ona prawdziwa, 
aczkolwiek brzmi interesująco. 

Wspólny mianownik

Jeżeli młodzież ma swój język i nie lubi się nim 
dzielić z  innymi, jeżeli różne grupy wiekowe, 
społeczne mają swoje slangi, żargony, dialek-
ty, to czy istnieje wspólny mianownik? Wydaje 
mi się, że znalazłam pewien element, który 
może łączyć pokolenia w Polsce. Są to zdrob-
nienia. Zdrabnia większość ludzi, starszych 
i młodszych. Starsi zapraszają się na kawkę, 
młodsi w odpowiedzi na podziękowanie po-
wiedzą luzik lub spoczko. 

Taka kolej rzeczy  

Zosia nie istnieje a  także nie zaoszczędzi-
my zbyt wiele czasu. Fakty. Fakty takie jak 
ten, że język młodzieży i  sposoby komu-
nikowania zmieniają się bardzo szybko. 
Tempo zmian jest tak ogromne, że mając 
dwadzieścia dwa lata często nie jestem 
w  stanie zrozumieć o  czym rozmawiają 
nastolatkowie, zapewne nie rozumiała-
bym również slangu młodzieżowego z  lat 
osiemdziesiątych. 
Listy zostały zastąpione mailami, maile 
zostaną zastąpione komunikatorami inter-
netowymi, ale na szczęście nic nie zastąpi 
rozmowy face to face, czyli w cztery oczy, 
niezmiennie cenionej przez wszystkich.  
     
 

starachowickich fotografików, były instruktor 
fotografii w Komendzie Hufca ZHP Staracho-
wice, współzałożyciel Koła Fotograficznego 
w  Zakładowym Domu Kultury FSC, uczestnik 
wielu konkursów i  wystaw fotograficznych, 
mistrz dla wielu pokoleń starachowickich fo-
tografików. Jerzy Orzechowski 40 lat pracował 
jako instruktor fotografii w  Młodzieżowym 
Domu Kultury w  Starachowicach. Pod jego 
okiem młodzież zdobywała umiejętności fo-
tografii negatywowo-pozytywowej oraz cy-
frowej, brała udział w  wielu konkursach kra-
jowych i  zagranicznych zdobywając nagrody 
i  wyróżnienia. Teraz jego wychowankowie 
często biorą udział w  konkursie i  zdobywają 
nagrody.

Magia czasu

Powiat starachowicki jest magiczny i co roku 
jesteśmy w  tym przekonaniu utwierdzani 
przez fotografów ukazujących nam to czego 
w normalnym, codziennym biegu nie zauwa-
żamy. Gdy oglądamy fotografie, jakie wpłynęły 

na pierwsze edycje konkursu, widzimy, że ich 
autorzy zamknęli w  kadrach nie tylko magię 
miejsca ale i czasu.

Tysiące zdjęć

Przez te lata na konkurs wpłynęło ponad 
półtora tysiąca zdjęć. Fotografowie starali się 
uchwycić magię powiatu starachowickiego 
i znajdowali ją wszędzie wokół – w architektu-
rze, wydarzeniach, faunie, florze. Po latach wy-
dawałoby się, że zajrzeli już w każdy zakamarek 
powiatu starachowickiego. A  jednak, w każdej 
kolejnej edycji, okazuje się, że jednak jeszcze 
są rzeczy, które widzimy na zdjęciach po raz 
pierwszy albo są pokazane w sposób zupełnie 
inny niż do tej pory. Dlatego co roku z niecier-
pliwością czekamy na to co nowego zobaczymy 
i co roku jesteśmy mile zaskoczeni. 

Lekarze mają swój żargon, Jamajczycy posługują się patois’em, młodzież również 
posiada swój unikatowy język, który nie wszystkim dany jest zrozumieć. Felieton 
Adrianny Ranos 

Trwa XV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Magia Powiatu Starachowickiego. 
Natura, kultura materialna, tradycje” imienia Jerzego Orzechowskiego 
Katarzyna Gritzmann 
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Fotografia Agnieszki Fąfary, która zdobyła II miejsce w ubiegłorornej edycji konkursu. w formule on-line
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SŁOWNIK MŁODZIEŻOWY
ABS – skrót od słów Absolutny Brak 
Szyi. Określenie skierowane głównie do 
panów, których mięśnie łączące szyje  
i korpus osiągnęły takie rozmiary, że spo-
wodowały wizualny efekt braku szyi
BANKROLL – plik banknotów
BEKA – śmianie się z danego zjawiska, sy-
tuacji, rzeczy lub postaci
CRUSHOWAĆ - podkochiwać się w dru-
giej osobie.
ELO – oznacza cześć, stosowane zarówno 
na powitanie, jak i na pożegnanie
EPICKO – wyraża niepohamowany za-
chwyt. Epickie może być zdarzenie, ale 
również i przedmioty
ESSA – określenie na to, że coś się udało
JESIENIARA – żartobliwe określenie oso-
by, głównie kobiety, która uwielbia jesień, 
co podkreśla w mediach społecznościo-
wych
K - zastąpiło słowo OK, które - mimo dwóch 
liter - w Internecie okazało się niestety zbyt 
długie
LOL – skrót od angielskiego wyrażenia 
Lots of Laughs; oznacza śmiech, często 
jest sposobem na wyrażenie zaskoczenia, 
zdziwienia bądź niedowierzania
OK BOOMER – wyrażenie podkreśla róż-
nicę międzypokoleniową, wypowiadane 
najczęściej aby podkreślić brak zrozumie-
nia między nastolatkiem a rodzicem, to 
kropka nad i w dyskusji
OMG – skrót z ang. Oh my God; to wyraz 
niedowierzania, czasem połączony z lek-
kim poirytowaniem
SZTOS – coś świetnego
ŚPIULKOLOT – oznacza po prostu łóżko
XD – iks de jest nie tyle słowem, co emoti-
konem, a więc miną, wskazującym na 
śmiech
YOLO – z ang. You Only Live Once; ozna-
cza podjęcie jakiegoś ryzyka, pokazanie, że 
“raz się żyje”

Czekamy na Wasze zgłoszenia!
Regulamin konkursu oraz karta zgłosze-
niowa dostępne są na stronie interneto-
wej parkkultury.starachowice.eu
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Opracowała Anna Zięba 
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BEETHOVEN WSPÓŁGRA 
Z TECHNIKĄ

Wiosną 2022 roku zapla-
nowano już trzeci kon-
cert festiwalowy. Za-
praszamy do Muzeum 
Przyrody i Techniki. 

Dwa lata temu Powiat Starachowicki dołą-
czył do elitarnego grona samorządów, które 
współtworzą Wielkanocny Festiwal im. Ludwi-
ga van Beethovena, imprezę, która od ponad 
20 lat przyciąga nie tylko polskich meloma-
nów, ale także turystów i miłośników muzyki 
z  całego świata. Organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beetho-
vena, założone i  prowadzone przez Elżbietę 
Penderecką. Wprawdzie główna część festi-
walu odbywa się od 2004 r. w Warszawie, ale 
równolegle do niej organizowane są koncerty 
w  innych miastach w Polsce, w  tym również 
w  Starachowicach. Postindustrialne obiekty 
Muzeum Przyrody i  Techniki to doskonała 
przestrzeń dla działań kulturalnych. Zwłasz-
cza wyjątkowo brzmi tutaj muzyka poważna, 
która wypełnia niezwykłą akustykę Hali Lejni-
czej z 1841 roku. 

Młodzi i utalentowani

Podczas pierwszego koncertu przed stara-
chowicką publicznością wystąpiło troje mło-

dych i  bardzo utalentowanych pianistów: 
Krzysztof Książek, Adam Goździewski oraz 
Tymoteusz Bies, którzy zaprezentowali się 
w  repertuarze Ludwiga van Beethovena, 
Fryderyka Chopina oraz Roberta Schuman-
na. 

Wiolonczelista, skrzypek i pianista

W tym roku można było wysłuchać Pende-
recki Trio - trzech wybitnych instrumentali-
stów, zwycięzców międzynarodowych kon-
kursów muzycznych na całym świecie.
Na scenie można było zobaczyć wioloncze-
listę Claudio Bohórqueza, obecnie jednego 
z  najbardziej rozpoznawalnych artystów 
na świecie, skrzypka Mateusza Makucha 
zwycięzcę między innymi Concerto Compe-
tition Morningside Music Bridge w  Calgary 
oraz pianistę Andrzeja Wiercińskiego, który 
z nadzieją oczekuje tegorocznego Konkursu 
Chopinowskiego. Znalazł się on w gronie 87 
pianistów zakwalifikowanych do XVIII Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina, jednego z  najstar-
szych i najbardziej prestiżowych konkursów 
muzycznych na świecie i jeszcze w tym mie-
siącu będzie walczył w  Warszawie o  złoty 
medal oraz I  nagrodę w  wysokości 40 000 
euro. W Starachowicach można go było posłu-

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

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

Światowej klasy artyści, mistrzowskie utwory i postindustrialne obiekty. A wszystko 
to u nas, w powiecie starachowickim

chać nie tylko w repertuarze Chopina, ale także 
Antonina Dvoraka. 

Polskie Requiem

Muzyczną ucztę zwieńczyła „Chaconna” stano-
wiąca nierozerwalne ogniwo monumentalnego 
„Polskiego Requiem” Mistrza Pendereckiego, 
dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II 
w roku Jego śmierci, 2005. Dzieło napisane na 
orkiestrę smyczkową doczekało się wielu  wy-
konań w różnorodnych transkrypcjach. W Sta-
rachowicach zabrzmiało w  wizji koreańskiego 
twórcy Jeajoon Ryu, którą wyjątkowo zinterpre-
towało trio młodych muzyków.

Kolejne koncerty w przyszłym roku

Takich koncertów wiele miast i powiatów mo-
głoby nam pozazdrościć. Dlatego już dziś zapra-
szamy na kolejny koncert w ramach Wielkanoc-
nego Festiwalu im. Ludwiga Beethovena, który 
– o ile sytuacja epidemiczna pozwoli - odbędzie 
się wiosną 2022 roku. Możemy zapewnić, że 
do powiatu starachowickiego znowu zawitają 
muzycy światowej klasy. 
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TAKA KOLEJ RZECZY 
STALOWY SZLAK 

Inwestycja to efekt decyzji z 1948 r. o budowie 
linii kolejowej użytku publicznego pomiędzy 
Wierzbnikiem a  Iłżą. Wybudowano ponad 20 
kilometrów torowiska o rozstawie 750 milime-
trów, z czego 14 km zbudowano od podstaw. 

Jedynie środkowy odcinek, pomiędzy  Lipiem a Ja-
sieńcem Iłżeckim, w większej części pokrywał się 
z przebiegiem kolei przemysłowej łączących stara-
chowicki Wielki Piec z okolicznymi kopalniami rudy 
żelaza, kamieniołomami, tartakiem i  ładowniami 
drewna na terenie Puszczy Iłżeckiej.

Początek wąskotorówki

Zaplecze kolei wraz ze stacją przeładunkową i lo-
komotywownią ulokowano w sąsiedztwie linii nor-
malnotorowej na południe od ul. Targowej. Perony 
i stacja początkowa została zlokalizowana przy ul. 
Kolejowej, na placu pomiędzy budynkiem dworca 
Starachowice Wschodnie, a obecnym budynkiem 
marketu. Wąskotorowa linia kolejowa pod zarzą-
dem Polskich Kolei Państwowych została otwarta 
1 września 1951 r. pod nazwą Starachowicka Kolej 
Dojazdowa.

Okno na świat

Lata 50 upłynęły pod znakiem przewozów towa-
rowych i pasażerskich. Kolej była oknem na świat 
dla mieszkańców Iłży. Zapewniała także dowóz 
pracowników do starachowickich zakładów prze-
mysłowych. W przeciwnym kierunku realizowano 
transport osób zatrudnionych w  kopalniach rud 
żelaza i zakładu w Zębcu. 

Z kolei do samochodu

W  następnej dekadzie nastąpił spadek prze-
wozów towarowych. Wszystko to za sprawą 
zamknięcia ostatnich kopalń rudy żelaza, ogra-
niczenia wyrębu lasów, budowy bocznicy nor-
malnotorowej do Zębca, czy też stopniowego 
wzrostu znaczenia transportu samochodowego. 
Wzrost znaczenia przewozów autobusowych PKS 
czy kursów zakładowych, a także długi czas prze-
jazdu spowodował, że regularny ruch pasażerski 
był stopniowo ograniczany aż do jego zamknięcia 
w 1986 r.  

Kolej w rejestrze zabytków

W  latach 1990 - 1993 dzięki współpracy samo-
rządu iłżeckiego i  starachowickiego próbowano 
wznowić kolej, organizując kursy wycieczkowe. 
Jednak w 1995 r. PKP zawiesiło przewozy zarówno 
towarowe jak i pasażerskie. Linia kolejowa została 
wpisana do rejestru zabytków aby jej infrastruktu-
ra nie została zlikwidowana.

Powrót wąskotorówki

W  2001 r. Fundacja Polskich Kolei Wąskotoro-
wych przystąpiła do rozmów ze starostwem 
Powiatowym w Starachowicach w sprawie prze-
jęcia od PKP zamkniętej linii kolejowej. Dzięki 
temu w 2003 r. starostwo przejęło infrastruktu-
rę kolejową i  przynależny tabor oraz formalne 
nawiązało współpracę z  fundacją. Linia zmie-
niła nazwę na starachowicką Kolej Wąskotoro-

wą. W  2003 r. na szlak wyruszyli wolontariusze 
udrażniając i  remontując torowisko. Dzięki ich 
staraniom 8 maja 2004 r. ruszyły pierwsze po-
ciągi ze Starachowic do Lipia. Kolejnym krokiem 
było uruchomienie przewozów turystycznych 
na odcinku Iłża - Marcule, które przywrócono 
1 maja 2008 r. 

Na drodze do odbudowy

Obecnie w sezonie wiosenno – letnim organizo-
wane są przewozy turystyczne, starostwo chce 
także odtworzyć rozkradzione torowisko aby po-
łączyć trasę linii kolejowej w jedną całość. W funk-
cjonowaniu linii pomaga starostwu Urząd Miasta 
i Gminy Iłża, który wspiera finansowo i rzeczowo 
odcinek linii kolejowej na terenie województwa 
mazowieckiego. W pracach związanych z wąsko-
torówką pomagają także wolontariusze ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych oraz 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznaw-
czego.
Więcej informacji na temat wąskotorówki: na stro-
nie skw.org.pl  i facebooku: @starachowicka.kolej.
waskotorowa.

Marcin Bednarczyk - Architekt Urzędu Miejskie-
go w Starachowicach, działacz społeczny między 

innymi przy Starachowickiej Kolejce Wąskotorowej

Marcin Rogoziński - Specjalista do spraw utrzy-
mania usług IT, z zamiłowania podróżnik, organi-

zator i uczestnik imprez turystycznych organizow-
anych przez PTTK

W tym roku mija 70 lat, od kiedy stalowy szlak połączył Starachowice z Iłżą. We wrześniu 
1951 roku uruchomiono rozkładowe pociągi pasażerskie, łącząc dwa miasta ówczesnego 
powiatu iłżeckiego. Piszą Marcin Bednarczyk i Marcin Rogoziński
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KRÓLOWA 
JESIENI

Choć polska jesień pełna jest pysznych warzyw 
i owoców to królowa jest tylko jedna. Okrąglutka, 
pomarańczowa dynia podbije wasze serca i żołądki. 
Katarzyna Wzorek

Gdy zaczyna się wrze-
sień targowe stragany 
zaczynają się uginać 
pod ciężarem tych 
wspaniałych warzyw. 

Dostępnych jest mnóstwo gatun-
ków, z  których każdy ma swoje 
wyjątkowe właściwości. Dynia

Hokkaido jest intensywnie pomarań-
czowa, można ją jeść ze skórką i pasuje 
do wszystkiego. Bada z  zewnątrz 
piżmowa ma dużo miąższu i  mało 
pestek, uwielbiam ją do zup. Muscat, 
zwana też melonową, ma zieloną 
skórkę i  miąższ intensywnie pachną-
cy melonem, można ją jeść na surowo 
i  świetnie odnajdzie się w  przepisach 
ze słodką nutą. Dynia makaronowa po 
upieczeniu rozdziela się na włókna, 
które świetnie imitują prawdziwy ma-
karon i  dlatego fantastycznie pasują 
do wszelkiego rodzaju sosów, ale nie 
bardzo nada się na zupę czy gulasz, 
a najbardziej popularna dynia zwyczaj-
na świetnie się marynuje, pasuje do 
zup czy potrawek i można z niej przy-
gotowywać halloweenowe lampiony. 
Próbujcie koniecznie różnych odmian, 
żeby wybrać ulubioną, a do próbowa-
nia polecają się poniższe przepisy. 
Smacznego!

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

                            i gry komputerowe.
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Polej łyżką oliwy oraz delikatnie posól 
i popieprz i piecz do miękkości. Zajmie 
to ok. 20-30 min w  180 stopniach. Gdy 
ostygnie pokrój dynię w kawałki na jeden 
kęs. Kurczaka pokrój w paski, posól i po-
pieprz. Cebulę i czosnek pokrój w drob-
ną kostkę. Rozgrzej na patelni pozostałą 
oliwę i 1 łyżkę masła i obsmaż kurczaka 
na rumiano. Zdejmij go z patelni i wrzuć 
na nią cebulę i czosnek. Przesmaż do ze-
szklenia, dopraw solą i  pieprzem, a  na-
stępnie dodaj ryż. Praż ryż przez kilka 
minut i  zalej go białym winem. Smaż, 
mieszając, aż wino odparuje. Następnie 
podlewaj ryż stopniowo bulionem – do-
daj chochlę, przykryj pokrywką i poczekaj 
aż się wchłonie i  tak dalej do momentu, 
kiedy ryż zmięknie na al dente. Dodaj do 
niego dynię i kurczaka, a następnie resz-
tę masła, parmezan oraz szczyptę cyna-
monu i kardamonu. Wymieszaj i podawaj 
póki gorące.

Dyniowe leniwe z wędzonym twa-
rogiem

Cena: ok. 15 zł

Czas przygotowania: około 1,5 go-
dziny

Składniki:
- 1 mała dynia hokkaido (ok. 1 kg)
- 275 g wędzonego twarogu
- 1 jajko
- 1-1,5 szklanki mąki
- 50 g masła
- 4-5 łyżek bułki tartej
- 1 gałązka świeżego rozmarynu
- 1 łyżka oliwy
- sól, pieprz 

Przygotowanie:
Dynię umyj, pokrój na ósemki, wydrąż 
pestki i  ułóż na blasze do pieczenia. 
Skrop ją oliwą i posyp solą i pieprzem. 
Upiecz ją do miękkości – ok. 20 - 30 
minut w  180 stopniach. Odstaw dynię 
do ostygnięcia, a  następnie zmiel ją 
i twaróg przez maszynkę. Można też je 
zblendować. Dodaj jajko, pół łyżeczki 
soli i  łyżeczkę pieprzu i  dokładnie wy-
mieszaj. Następnie dodaj ¾ szklanki 
mąki i  zagnieć na ciasto. Gdyby cia-
sta nie udało się zlepić w  kulę, dodaj 
jeszcze trochę mąki. ¼ szklanki mąki 
wysyp na stolnicę, ciasto podziel na 4 
części i w przygotowanej mące uformuj 
z  nich wałeczki o  średnicy ok. 2 cm. 
Wałeczki pokrój następnie pod kątem 
na ok. 2 cm kawałki. Z  tej ilości skład-
ników powinno wyjść ok. 50-60 kawał-
ków. W  dużym garnku zagotuj wodę, 
gdy zawrze, posól ją obficie (do smaku 

usmażone mięso, papryki pokrojone 
w kostkę i  resztę przeciśniętego przez 
praskę czosnku. Zalewamy to śmietaną 
z jajkami i serem i pieczemy ok. 40 min 
w  180 stopniach. Po tym czasie posy-
pujemy resztą tartego sera i  dopieka-
my jeszcze 5
 min. 
Risotto z pieczoną dynią i kurcza-
kiem

Cena: ok. 20 zł

Czas przygotowania: ok. 1,5 godziny

Składniki:
- 1 mała dynia lub ½ średniej
- 1 pierś z kurczaka
- 1 szklanka ryżu do risotto (np. arbo-
rio)
- 700 ml bulionu warzywnego lub deli-
katnego drobiowego
- 100 ml białego wytrawnego wina
- 1 mała cebula
- 2-3 ząbki czosnku
- 3 łyżki masła
- 3 łyżki oliwy
- 100 g twardego, dojrzewającego sera 
(może być włoski parmezan lub np. pol-
ski bursztyn)
- sól, pieprz, cynamon, kardamon

Przygotowanie:
Dynię pokrój na mniejsze kawałki, wy-
drąż pestki, obierz ją i  ułóż na blasze. 

wody morskiej), łyżką zrób wir i wrzucaj 
po kilkanaście kluseczków. Gotuj ok. 
1-2 minuty od momentu wypłynięcia 
na powierzchnię i  odcedź. Na patelni 
rozpuść masło i  wrzuć na nie drobno 
pokrojone igiełki rozmarynu. Po chwili 
wsyp bułkę tartą i zasmaż ją na rumia-
no. Kluseczki leniwe polej zasmażoną 
bułką i podawaj gorące.

Tarta z  dynią, papryką i  mięsem Tarta z  dynią, papryką i  mięsem 
mielonymmielonym

Cena: ok. 30 zł

Czas przygotowania: ok. 2 godziny

Składniki na ciasto:
- 10 dag margaryny
- 1 jajko
- 1 ½ szklanki mąki
- 2 łyżki śmietany
- szczypta soli

Składniki na farsz:
- 1 mała dynia (ok. 1 kg)
- 20 dag żółtego sera gouda
- po 1 papryce czerwonej i żółtej
- 50 dag wieprzowego mięsa mielone-
go
- 1 mała cebula
- 6 ząbków czosnku
- 1 kubek śmietany wiejskiej
- 2 jajka
- sól, pieprz, mieszanka warzywna w 
proszku, majeranek

Przygotowanie:
Z podanych składników zagniatamy cia-
sto i wkładamy do lodówki na min. 30 
min. Następnie ciasto rozwałkowujemy 
i  wylepiamy formę do tarty. Pieczemy 
przez ok. 15 min w 180 stopniach. Mię-
so smażymy na patelni z  dodatkiem 
cebuli, połowy czosnku przeciśniętego 
przez praskę i przypraw – soli, pieprzu 
i  majeranku. Dynię obieramy ze skór-
ki, wydrążamy nasiona i  pieczemy do 
miękkości w  piekarniku na brytfannie 
lub grillu. Następnie ubijamy jajka ze 
śmietaną i  mieszamy z  2/3 startego 
na grubych oczkach sera żółtego, solą, 
pieprzem i  Vegetą. Na podpieczone 
ciasto wykładamy podpieczoną dynię, 

fot. autorka

fot. Pixabay
 fot. Pixabay 

Dyniowe leniwe z wędzonym twarogiem Risotto z pieczoną dynią i kurczakiem

Tarta z dynią, papryką i mięsem mielonym
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