Hala rośnie
w oczach
W błyskawicznym tempie idą
prace przy budowie nowej wiaty
handlowej i adaptacji budynku
biurowo-socjalnego na Targowisku Miejskim w Ostrowcu Św.
Jest duża szansa, że inwestycja
zostanie oddana do użytku już
w październiku tego roku.
str. 3

Tak upaść, by wstać
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„Wólczanka” znika z krajobrazu
Fot. Patryk Pajek

Historia ich znajomości rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Śmiało
można powiedzieć, że połączył
je... alkohol. Dzisiaj owocnie
współpracują, pomagając ludziom uzależnionym. Z Małgorzatą Kraus – psychoterapeutą,
specjalistą uzależnień i Małgorzatą Janiszewską – założycielką
Grupy AA „Przyszłość” rozmawia
Paulina Kopeć.
str. 4

Historia na talerzu
Skąd wziął się rosół? Co jadali
chłopi, a co spożywano na dworze? O tym, jak zmieniała się kuchnia na przestrzeni wieków z Pawłem Staszczakiem – historykiem,
pracownikiem Zespołu Pałacowego w Kurozwękach rozmawia
Karolina Kamińska-Nowak.
str. 5

Star startuje
Kibice w Starachowicach odliczają już dni do inauguracji IV Ligi
Świętokrzyskiej. Zielono-czarni
wracają do tej klasy rozgrywkowej po 16 latach.

Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście, w którym ostatnio funkcjonował zakład „Wólczanka” niebawem zniknie z krajobrazu. Właśnie rozpoczęło się wyburzanie budynków przy
ul. Żabiej.
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Fakty i mity

Kadra KSZO
gotowa na jesień

2

PIĄTEK – CZWARTEK 9-22 SIERPNIA 2019

NA AFISZU

Pi e

ie pnia

 Jazz i poezja. W Rynku pojawi
się utalentowana ostrowczanka, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia oraz prestiżow ych Berklee
C ollege of Music i Berk lee Global
Jazz Institute w Bostonie – Malwina Ma ster na k . W konc erc ie „ Ja z z
i poezja...”obdarzonej niebanalnym wokalem solistce akompaniować na fortepianie będzie Inigo Ruiz de Gordejuela
(początek o godz. 20).
 Motocykle, muzyka, dinozaury.
Bałtowski Kompleks Turystyczny po
raz kolejny stanie się przystanią dla
motocyklistów z całej Polski i zagranicy. Wszystko za sprawą XII Zlotu
Moto Zauro Music – imprez y organizowanej przez ostrowiecki oddział
Gremium MC Poland. Oficjalne otwarcie zaplanowano na godz. 17.30.
Chwilę potem, na scenie, na „Okręglicy” pojawią się kapele. Zagra min.
Łydka Grubasa (godz. 20.50). O północ rozpoczną się wybory Miss Mokrego Podkoszulka. Dodatkowo motocykliści będą mogli zwiedzić Park
Jurajski, Zwierzyniec Bałtowski, odbyć
spływ kajakami, pojeździć konno i na
rollercoasterze, wziąć udział w licznych konkursach, wspólnym ognisku
i podziwiać pokaz sztucznych ogni.
Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę, zaplecze medyczne, park maszyn,
ciepłe posiłki, napoje oraz koszulkę
i znaczek zlotowy.
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 Kino pod gwiazdami. Szykuje się
prawdziwa gratka dla kinomanów i melomanów. W ramach kolejnej odsłony
„Seansów Nocy Letniej”, na wielkim
ekranie w ostrowieckim Rynku wyemitowany zostanie film niemy „Zaginiony
świat”. Projekcji towarzyszyć będzie
koncert zespołu The Washing Machine
(początek o godz. 20).
 Sztywny Pal Azji na Okręglicy.
Drugi dzień Zlotu Moto Zauro Music
to kolejne atrakcje, dużo dobrej zabawy i muzyki „na ży wo”. Do południa
uczestnicy przejadą do klasztoru oblatów na Świętym Krzyżu, gdzie odprawione zostanie uroczyste nabożeństwo
w ich intencji. Wyjazd zaplanowano na
godz. 10. Po powrocie do Bałtowa zlotowiczów czekają konkursy sprawnościowe z nagrodami. Od godz. 16.30 rozpoczną się koncerty. Gwiazdą wieczoru
będzie Sztywny Pal Azji (godz. 21.30).
O godz. 23.30 odbędzie się finał wyborów Miss Mokrego Podkoszulka,
a o północy organizatorzy zaproszą na
niespodziankę.
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 Na Gutwinie będzie fajnie. Dokładnie o godz. 15 wystartuje kolejny wakacyjny piknik na terenie ośrodka wypoczynkowego Gutwin, połączony tym razem
z obchodami Dnia Instruktora Nauki
Jazdy. Głównie dla dzieci i młodzieży
skierowane będą niesamowite atrakcje
cyrkowe. Dwie profesjonalne grupy artystów przeniosą widzów w świat cyrku,
w którym na pewno pojawią się występy
artystyczne, pokazy akrobatyczne, gimnastyczne, ekwilibrystyka, animacje szczudlarskie, bańki mydlane, występy klaunów
i pokazy taneczne. Co warto podkreślić,
podczas występów nie zobaczymy żadnych zwierząt. Cyrkowe show zakończy
pokaz sztuczek magicznych, w wykonaniu profesjonalnego iluzjonisty, który
na pewno zaprosi na scenę ochotników
do współtworzenia magii. Dodatkowo,
dzieci będą mogły wziąć udział w szeregu
różnych animacji i zabaw przygotowanych
min. przez Miejską Bibliotekę Publiczną
i Przedszkole Specjalne „Promyk”. Nie
zabraknie także szachów plenerowych,
konkursów na wodzie i prezentacji przygotowanych przez ostrowieckie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Instruktorzy Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zaproszą dzieci i młodzież do
aktywności ruchowej. Warsztaty Terapii
Zajęciowej i Stowarzyszenie „Szansa” wystawią stanowisko, na którym zaprezentowana zostanie twórczość podopiecznych
tych instytucji. Nie zabraknie ulubionych
przez najmłodszych dmuchańców. Swój
udział zapowiedziały również szkoły nauki jazdy z terenu powiatu ostrowieckiego, które zaprezentują posiadane samochody (w tym ciężarówkę). Chętni – pod
okiem instruktorów – będą mogli zaprezentować swoje umiejętności na torze
przeszkód. Ostrowiecka Policja zorganizuje miasteczko ruchu drogowego, którego zadaniem będzie zapoznawanie dzieci
z zasadami bezpiecznego korzystania
z dróg publicznych. Dodatkowo funkcjonariusz ruchu drogowego przeprowadzi
pokaz kierowania ruchem ulicznym. Na
uczestników pikniku czekać będzie również stanowisko, przy którym poznają zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Z ost a ń ż ołnier zem na jeden
dzień. Na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Michael” odbędzie się
Piknik Wojskowy z okazji Święta Wojska
Polskiego. Wydarzeniu towarzyszyć ma
kolejny etap kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. W godzinach
od 13 do 19 każdy, kto ukończył 18 lat,
otrzyma możliwość wstąpienia do wojska na jeden dzień. Chętni będą mogli
wziąć udział w zajęciach w terenie, poznają sprzęt wojskowy oraz nauczą się
celować z wykorzystaniem symulatorów.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest
ukończone 18 lat i dobry stan zdrowia.
Partnerami pikniku są: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św.
Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
im. mjr. cc. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” oraz Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Sandomierzu.
 Rodzinnie w Bodzechowie. Wakacje sprzyjają imprezom plenerowym,
a te są dobrą tradycją gminy Bodzechów.
Przez całe lato, praktycznie w każdej
miejscowości odbywają się festyny rodzinne i pikniki. Tym razem wspaniała
zabawa czeka mieszkańców na stadionie
w Bodzechowie. Impreza rozpocznie
się o godz. 16 występami artystycznymi najmłodszych mieszkańców gminy
oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich
w Bodzechowie. Godzinę później sceną
zawładną członkowie formacji disco-polo News. Po dużej dawce tanecznych
utworów, zabawę w tym samym klimacie
kontynuować będzie zespół Zibi Band.
Jej finałem ma być pokaz fajerwerków,
zaplanowany na godz. 20.30. W międzyczasie uczestnicy będą mogli liczyć na
wiele innych atrakcji, w tym konkursy
z nagrodami dla starszych i młodszych.
Na stadionie staną również ulubione
przez maluchów dmuchańce oraz stoiska ze regionalnymi przysmakami i rękodziełem.
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 Dymarki po świętokrzysku. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi
u stóp Łyśca to impreza o najdłuższej
tradycji w regionie, poświęcona prezentacji wyników badań nad starożytnym
hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich. Tegoroczna, 53. już edycja
odbędzie się w dniach 16-18 sierpnia.
Towarzyszyć jej będzie Festiwal Archeologiczny „W Kręgu Żelaza”, Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej oraz
koncerty. Tegoroczną odsłonę zainauguruje rozpalenie ognia w Rynku w Nowej
Słupi i efektowny pochód na Piecowisko
(godz. 20), gdzie w kolejnych dniach
imprezy będzie można podziwiać m.in.
walki Rzymian z barbarzyńcami. Dymarki Świętokrzyskie to również Festiwal Kultury Ludowej – występy solistów
i zespołów folklorystycznych, kiermasz
twórców ludowych; lunapark z wieloma atrakcje dla dzieci oraz koncerty
gwiazd polskiej sceny muzycznej. Podczas 53. edycji zagrają między innymi
Kordian (17 sierpnia, godz. 20.30), Baciary (17 sierpnia, godz. 21.30) i Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów
(18 sierpnia, godz. 20.30).
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Ludzie kochają odpoczywać. Jednak zbyt długie „nic nierobienie” też potra
człowieka zmęczyć. Relaks jest przyjemny, ale jeśli poprzedza go owocna praca.
Wtedy ma się poczucie zasłużonego wypoczynku. Człowiek bez pracy nie umie
docenić chwil wytchnienia i nie czerpie z nich prawdziwej przyjemności. W końcu
stają się one przecież normą, rutyną, dlatego posmakować ich naprawdę zdoła
dopiero wtedy, gdy wcześniej porządnie się zmęczy. iedy pracujemy, czujemy
się potrzebni, a przez to ważni. Pełnimy jakąś rolę w społeczeństwie, więc nie
może nas zabraknąć. Zatem, choć często narzekamy na monotonię naszego życia
i jego wyczerpujące tempo, nie obylibyśmy się bez tego. Z pewnością pojawiłaby
się nuda, poczucie pustki i bezsensu.
W roku szkolnym czasami brakuje mi wolnego czasu i złoszczę się nawałem obowiązków, ale w trakcie wakacji sama chętnie wynajduję sobie różne zajęcia, w tym
dorywczą pracę. Daje mi ona spełnienie, pojawiają się wtedy cele, do których warto dążyć. Choćby tylko po to, żeby zaznać tej odrobiny satysfakcji po owocnie
wykonanym zadaniu.
Dobrze więc, że niektóre czynności bywają syzyfową pracą i trzeba je powtarzać
i powtarzać dzień w dzień. o gdyby nie to, wtedy te wszystkie pokolenia przed
nami już dawno wypełniłyby każde zadanie, a nam przez całe życie w końcu znudziłoby się leżenie do góry brzuchem. Chyba zabrakłoby nam pomysłów na spędzanie czasu, którego większą część zajmuje codzienna krzątanina wokół siebie
i domu, nie wspominając o pracy na etat.
Zatem w momentach, gdy przeklinamy los, że trzeba tyle harować na darmo,
pomyślmy jak cenna w istocie jest praca oraz jak ważną rolę pełni dla naszej
psychiki.

AL KSA
z
k san ra St rn k N na w rz
z nn
ostrow k
o
nr I
St Stasz
a swo
oz t wn
n
o r
k
wok ł a na ka
t
at własn z an
s z nn

RA ST R IK

k
a
a I
ska to
a S
łn o t
z
or
zara a wsz stkt r
ra n o z -

W O I KT WI

REKLA MA

ASZ Y M PATRO ATE M

TAXI SUPER - PLUS
US UGI CA ODO OWE
Z S I
I TO R
W
C
OWIE

OSTR

PŁATNOŚĆ KARTĄ

-20%

poza
yjazd
za w iasto
m

515 906 666
515 516 507

BEZPŁATNY TYGODNIK ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 12; tel. 41 260 59 99
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM,
CoZaDzień.pl
reklama@radiorekord.pl
Redaktor naczelny: Mira Marecka
Kierownik redakcji: Klaudia Fałdrowicz
Redaguje: Zespół
Projekt graficzny: 7 Dni

T Y G O D N I K

Nakład: 5 tys. egzemplarzy
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Siennieńska 12, 27–400 Ostrowiec Św.

Druk: ODDI Poland Spółka z o.o.; Kamień, ul. Radomska 2, 26-800 Białobrzegi

PIĄTEK – CZWARTEK 9-22 SIERPNIA 2019

a a o nie w o a

AKTUALNOŚCI

3

 OPR K
– Na plac budowy weszliśmy w czerwcu, a zakończenia robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie zaplanowano na
grudzień – mówi Marian Macias z firmy
A DM A, która jest w ykonawcą zadania. – Już wiadomo, że termin wykonania prac zostanie skrócony co najmniej
o miesiąc. Duża w tym zasługa dobrej

współprac y z władzami miasta oraz
Targowisk Miejskich. Obecnie przygotowujemy się już do położenia kostki,
a równocześnie w innym miejscu powstają boksy, które zaplanowano do tej
inwestycji.
– Boksy tu zlokalizowane wykonane
zostaną w dobrym standardzie i będą
posiadać możliwość swobodnej aranżacji – zapewnia dyrektor Targowisk MiejR E K L AMA

TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

skich, Mariusz Kosiarz. – W większości
dedykujemy je pod towary przemysłowe,
głównie odzież. Tutaj zlokalizowane zostaną również usługi, tak bardzo popularne na targowisku. Mamy już wstępne
deklaracje od osób zainteresowanych
prowadzeniem swojej działalności, co
bardzo nas cieszy.
Powstający obiekt ma wymiary 28,20 na
54,20 m, w tym powierzchnię zabudowy
1528,44 m kw., zaś powierzchnię handlową – 701,26 m kw. W nowej wiacie
zaplanowano 34 boksy handlowe (2 boksy o wymiarach 3 x 6,12 m, 20 boksów
o w ymiarach 3 x 4,55 m i 12 boksów
o wymiarach 3 x 3,78 m) oraz 29 miejsc
handlowych o wymiarach 3 x 3,5 m wraz
z drogami komunikacyjnymi o szerokości 4,38 – 4,74 m, a także budynek biurowo-socjalny z zapleczem sanitarnym
przeznaczony dla inkasentów oraz służb
porządkowych zatrudnionych na terenie
targowiska.
R E K L AMA
akła

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!
ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

sł
o rz ow
S łka z o o
strow
w
ł a
N
N N
ało o ow rz w z zwłok
t
- t
a
- ko
S
S
N
N
I
NS
NI
NI
N
I N
I

Fot. Monika jasion

W błyskawicznym tempie idą prace przy budowie nowej wiaty handlowej i adaptacji budynku biurowo-socjalnego na Targowisku
Miejskim w Ostrowcu Św. Jest duża szansa, że inwestycja zostanie oddana do użytku już w październiku tego roku.

Miejsca handlowe, zlokalizowane
pod wiatą mają zapewnione oświetlenie sztuczne oraz naturalne. Całość jest
przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Jak zapowiada prez ydent Jarosław
Górczyński kolejna po „Naszym Rynku”
wiata to jeszcze nie koniec inwestycji w tej
lokalizacji.
– Mimo upływu lat, ostrowieckie targowisko jest prawdziwą potęgą. Z jednej strony wiele firm stawiało, nie gdzie
indziej, a właśnie tutaj pierwsze kroki.

Nadal jest to także miejsce spotkań nie
tylko ostrowczan – przyznaje Jarosław
Górczyński.
Zadanie realizowane jest w ramach
projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia
części placu targowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, rozbiórką
7 budynków kolidujących z przedmiotową
inwestycją”. Koszt wykonania robót to ponad 3 mln 672 tys. zł.
A R T. S P O N S O ROWA N Y

Ostrowczanie pamiętają o Powstaniu Warszawskim
75 lat temu przeciwstawili się niemieckiemu okupantowi, za co wielu z nich poniosło najwyższą cenę. Pamięć o bohaterach, którzy walczyli o Wolną Warszawę
i o Wolną Polskę jest żywa również w Ostrowcu Świętokrzyskim. Już po raz piąty, z inicjatywy Stowarzyszenia Ostrowieccy Patrioci, mieszkańcy Ostrowca
Świętokrzyskiego uformowali na Rynku Żywy Znak Polski Walczącej upamiętniając w ten sposób osoby, które walczyły w Powstaniu.

Z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na ostrowieckim Rynku licznie zgromadzili się ostrowczanie,
którzy oddali cześć bohaterom roku 1944.

Punktualnie o godzinie 17.00, w czasie
godziny „W”, mieszkańcy naszego miasta
uformowali Znak Polski Walczącej, a następnie uczcili poległych w Powstaniu

minutą ciszy oraz odśpiewali „Mazurka
Dąbrowskiego”. Bardzo wysoka frekwencja w czasie tegorocznych obchodów na
Rynku pokazuje, że 1 sierpnia jest ważną
datą dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Zwieńczeniem uroczystości
była msza święta w kolegiacie pod wezwaniem św. Michała.
Od wielu lat w ostrowieckich uroczystościach udział bierze poseł Andrzej Kryj.
– Godzina „W” to wyjątkowy moment,
w którym cała Polska zatrzymuje się
po to, aby upamiętnić naszych bohaterów, którzy w przeciągu 63 dni starli się
z niemiecką machiną wojenną. Pamięć
o Powstaniu Warszawskim pomogła
przetrwać Polakom najbardziej mroczne
czasy komunizmu i była podwaliną pod
ostateczne odzyskanie niepodległości.
Dlatego też i my musimy przekazywać
tę pamięć kolejnym pokoleniom. Zainteresowanie historią wśród młodych ludzi
jest ogromne, co pokazał zorganizowany
przeze mnie konkurs historyczny „Dziękuję Ci za Niepodległą… List do…” – mówi
poseł Kryj. – Z roku na rok Żywy Znak
Polski Walczącej na ostrowieckim Rynku
jest coraz większy, a obchody przyciągają coraz liczniejszą grupę osób w każdym wieku. Niezwykle budujące jest to,
że możemy spotkać tutaj całe rodziny
z dziećmi. Wszyscy jesteśmy winni pamięć bohaterom, którzy przelali krew za
niepodległość Polski dlatego też aktywnie
staram się wspierać działania między innymi fundacji „Łączka”, której zadaniem
jest identyfikacja oraz godne upamiętnienie ofiar komunistycznego reżimu.
ART SPO SOROWA
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można powiedzieć, że połączył je...
alkohol. Dzisiaj owocnie współpracują,
pomagając ludziom uzależnionym.
Z Małgorzatą Kraus – psychoterapeutą,
specjalistą uzależnień i Małgorzatą
Janiszewską – założycielką Grupy AA
„Przyszłość” rozmawia Paulina Kopeć.
o
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Małgorzata Kraus: W Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „Eskulap” w Ostrowcu Św.
prowad zi łam odd ział d zienny ora z
grupę zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej i rozwoju osobistego.
Po raz pierwszy spotkałyśmy się, kiedy
Małgosia – po zakończeniu leczenia na
oddziale dziennym – dołączyła do grupy wsparcia. Stałam się jej terapeutką.
Wówczas jeszcze nie wiedziałam, że
nasze drogi cały czas będą się przeplatać. Jej historia to „ż y w y” przykład,
że można poradzić sobie, że można
przestać pić i zacząć pięknie żyć. Nasza
znajomość dodaje mi skrzydeł w pracy
zawodowej, jest najlepszym dowodem
na to, że to co robię ma sens.
Małgorzata Janiszewska: Myślę, że to
chyba nie przypadek, że z Małgosią spotykamy się na różnych etapach naszego
życia. Obecnie wspieramy się nawzajem
i wymieniamy doświadczeniami. Stano-

wimy dla siebie siłę napędową. Wspólnie
organizujemy między innymi pogadanki
z dziećmi i młodzieżą w szkołach.
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MJ: Wydaje mi się, że tak. Przeszłam
niełatwą i bardzo wyboistą drogę do
trzeźwości, ale warto było ją przebyć.
Było ciężko, chwilami bardzo ciężko,
jednak wiem, że można przestać pić
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MJ: Tak. 21 lipca był dla nas bardzo radosnym dniem. „Stuknęło” nam
osiem lat. Świętowaliśmy w licznym
gronie przyjaciół, bo grupa służy nawiązywaniu bardzo trwałych przyjaźni. Był
okazały tort, wspomnienia. Usłyszałam
wiele ciepłych słów, które jeszcze bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu,

że to, co robię jest potrzebne i przynosi
wymierne efekty. Dla takich chwil warto
żyć, trzeźwo żyć.
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MJ: Nie jest wstydem upaść, wstydem
jest upaść i nie starać się podnieść. Alkoholizm był dla mnie upadkiem, ale
pozbierałam się i chcę przekony wać
ludzi, którzy właśnie „leżą”, że mogą
wstać, że to jest możliwe. Cieszę się, że
mogłam podzielić się z widzami dwunastym krokiem. Najważniejsze to przyznać się przed samym sobą do swoich
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Kampania finansowana z budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

ao a u

Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście, w którym ostatnio funkcjonował zakład „Wólczanka” niebawem zniknie z krajobrazu. Właśnie rozpoczęło się wyburzanie budynków przy ul. Żabiej.

„Czerwone Gitary” i Krzysztof Zalewski wystąpią podczas zaplanowanej
na połowę września inauguracji Ostrowieckiego Browaru Kultury.
Wrzesień w Ostrowcu Św. będzie obfitował w liczne wydarzenia artystyczno-kulturalne w związku z otwarciem Ostrowieckiego Browaru Kultury. Każda
mieszcząca się w nim instytucja będzie
miała swoje pięć minut. Zacznie Miejskie
Centrum Kultury. W dniach od 13 do
15 września mieszkańcy mogą liczyć na
moc atrakcji. Na dziedzińcu browaru
zabrzmią kultowe przeboje Czerwonych
Gitar, pojawi się tam również Krzysztof
Zalewski.
W pozostałe wrześniowe weekendy
z pompą otwarte zostanie Biuro Wystaw
Artystycznych i Miejska Biblioteka publiczna.
O tym, jak obiekt wygląda od środka
przekonali się już słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przestronne wnętrza
zrobiły na nich spore wrażenie. Szczególnie zaimponowała im Miejska Biblioteka
Publiczna oraz rozwiązania architektoniczne umożliwiające odwiedzenie OBK

i zacząć nowe, piękne życie. Swoimi doświadczeniami podzieliłam się w książce „Pokochałam siebie”. Założyłam też
grupę AA, w czym duża zasługa Małgosi. Ona mnie zmotywowała.

przez osoby niepełnosprawne.
Ostrowieccy seniorzy, skupieni wokół
UTW WSBiP to jedna z najaktywniejszych grup społecznych w mieście. Od
lat, we współpracy z miejskimi instytucjami kultury organizują wiele ciekawych przedsięwzięć, służących integracji
międzypokoleniowej. W przestronnych
wnętrzach Ostrowieckiego Browaru Kultury, które mieli okazję zwiedzić wraz
z prezydentem Jarosławem Górczyńskim dostrzegają ogromny potencjał
i już planują zrealizować w nich wiele
ciekawych inicjatyw.
– Planując uroczyste otwarcie na początek września wierzymy, że już wkrótce obiekt ten stanie się również tętniącym życiem centrum kultury, w którym
mieszkańcy, w tym również seniorzy odnajdą dla siebie doskonałe warunki do
rozwoju swoich pasji i talentów – mówi
prezydent Jarosław Górczyński.

K

Na działce, która obecnie jest własnością firmy Vistula Group najpierw prosperował zakład rektyfikacji spirytusu (założony jeszcze przed I wojną światową).
Po jego nacjonalizacji, w 1948 r.
podjęto decyzję o otwarciu w tym
miejscu zakładu odzieżowego „Elkom” – co było podyktowane potrzebą zapewnienia miejsc pracy
dla żon hutników. Z czasem branża odzieżowa zyskiwała w mieście
coraz bardziej na popularności,
a Ostrowiec zyskał miano prawdziwego zagłębia szwalniczego.
Wkrótce „Elkom” zastąpiła znana
w całej Polsce i poza jej granicami
„Wólczanka”, zatrudniająca w latach świetności nawet dwa tysiące
kobiet i mężczyzn. Dla mającej
swoją centralę w Łodzi ostrowieckiej „Wólczanki”, w epoce Gierka wzniesiono obiekty mieszczące
szwalnie, krajalnie, magazyny itp. Funkcjonował tam nawet zakładowy radiowęzeł, a dla wygody załogi obok wybudowano przyzakładowe przedszkole (obecnie
siedziba WTZ „Szansa”).

Niestet y ok res dobrego prosperity przedsiębiorstwa zakończył się wraz
z przemianami ustrojowymi w latach 90.
ubiegłego wieku. Po zamknięciu zakładu,

woli zaczął popadać w ruinę. Ponieważ nie
znalazł nabywcy – firma Vistula Group
kilkakrotnie bez sukcesu wystawiała go na
sprzedaż – podjęto decyzję o wyburzeniu
obiektów. Rozpoczęty w 2017 r.
proces uzyskiwania stosownych
pozwoleń aktualnie wszedł w fazę
końcową. Na działkę kilka dni
temu wjechał sprzęt ciężki.
Po całkowit ym w yburzeniu
obiektów i uporządkowaniu terenu, nieruchomość ponownie
zostanie wystawiona na sprzedaż. Czas pokaże, co powstanie
w miejscu, z którym setki ostrowczan związały swoje życie zawodowe i którzy z sentymentem
wspominają przepracowane tam
lata.
– Pamiętam sznury kobiet, ciągnące do i z zakładu. Trochę kręci
się łezka w oku patrząc, jak kolejny zakład zostaje równany z ziemią. Mam
nadzieję, że szybko uda się ten teren zagospodarować – mówi pan Stanisław.
Fot. Paulina Kopeć

i

Fot. Karolina Kamińska-Nowak
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MK: Bardzo często osoby młode nie
wiedzą, co ze sobą zrobić i w poszukiwaniu różnych doznań, emocji sięgają po
używki. To nie tylko alkohol, ale coraz
częściej narkotyki i dopalacze. W piciu,
czy zażywaniu substancji psychoaktywnych nie widzą nic złego, zaprzeczają
temu, że mają problem, uważają, że sami
sobie poradzą. To błędne przekonanie.
Do wyjścia z uzależnienia potrzebne
są osoby trzecie – przede wszystkim
psychoterapeuci, ale też ludzie, którym
udało się zerwać z nałogiem. Dlatego
bardzo cenię sobie pracę z grupą, relacje
podczas takich spotkań są wyjątkowe.
Najpierw zawsze jest wstyd, zaprzeczanie swoim problemom, bunt, ale potem
następuje przełom, ludzie słuchając
innych otwierają się, zaczynają mówić,
przekonują się, że inni mają tak samo,
albo jeszcze gorzej. Ci, którym udało się
wyjść na prostą dają dużą motywację do
walki. Leczenie alkoholizmu to proces
długotrwały, nie wystarczy przyjść na
jedną wizytę do psychoterapeuty. Do
tego potrzeba dużo wytrwałości i konsekwencji. To ciężka, mozolna praca nad
samym sobą, jednak przynosi owoce, bo
przecież chcieć to móc.

przy ul. Żabiej funkcjonowało tylko centrum logistyczne, a potem sklep firmowy – pozostała część obiektów sukcesywnie niszczyła. Budynek, który kiedyś tętnił
życiem i był prawdziwą chlubą miasta po-
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Historia na talerzu

Skąd wziął się rosół? Co jadali chłopi,

wie, aż w końcu przybyli Słowianie. Ich
kuchnia na początku była bardzo podobna do tej zastanej, ale już we wczesnym
średniowieczu zaczęła nabierać indywidualnego charakteru.

a co spożywano na dworze? O tym, jak
zmieniała się kuchnia na przestrzeni
wieków z Pawłem Staszczakiem – hi-

o on e nie
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storykiem, pracownikiem Zespołu Pałacowego w Kurozwękach rozmawia
Karolina Kamińska-Nowak.
po
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– Początki były niezwykle proste i intuicyjne. Byliśmy częścią przyrody i żywiliśmy się tym, co dała nam przyroda.
Ciężko mówić o bardzo odległych czasach,
kiedy biegały mamuty i teoretycznie można było zrobić sobie gazpacho z ich trąby,
ale od momentu, gdy na ziemiach polskich
zaczęto tworzyć pierwsze osady – na podstawie badań archeologicznych – możemy
już dowiedzieć się, co konkretnie jadano.
Archeolodzy dociekają tego, analizując
pozostałości w ogniskach oraz badając
tzw. koprolity, czyli skamieniałe pozostałości po defekacji. Okazuje się, że jedzono dzikie zboża – pszenicę, samopszę,
jęczmień i mięso zwierząt – najpierw
łownych, potem hodowanych – które było
kluczowym elementem diety. Spożywano
też dużo ryb, bo osiedla ludzkie skupiały
się nad wodą. Co ciekawe, jedzenie dość
szybko zaczęto przetwarzać.
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– W najróżniejszych formach. Zboże
przerabiano na mąkę i kaszę i przyrzą-

Fot. Paulina Kopeć
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dzono placki, tzw. podpłomyki, na które
nakładano różne dodatki – warzywa, mięso. To była taka nasza polska neolityczna
pizza. Przyrządzono również piwo, które
traktowano, jako pokarm, nie napitek.
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– Tak. Na naszych terenach pojawiali
się Goci, Wandalowie, Germanie, Celto-
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– Trudno jeszcze mówić o charakterystycznej kuchni polskiej, bo wówczas Polski jeszcze nie było, ale z pewnością jedzono dużo zup. Stanowiły
one podstawę wyżywienia, co zresztą
przetrwało do dziś. Przygotowywano
je z najróżniejszych składników. Tradyc yjny barszcz gotowany obecnie
z kapusty lub buraków, czyli biały lub
czerwony do epoki wczesnonowożytnej był zielony, bo powstawał na bazie
barszczu. Dzisiaj boimy się barszczu
Sosnowskiego, ale trzeba wiedzieć,
że istnieje jadalny odpowiednik tej
rośliny. Bardzo popularna była też
trawa z jasnymi nasionami, rosnącą
nad wodą, którą przerabiano na kaszę
mannę. W ogólnym przekonaniu podstawą wyżywienia średniowiecznego
chłopa była kasza, chleb i ziemniaki.
Te ostatnie od razu możemy wykasować, bo ziemniaki jadano w Ameryce.
Kasza zdarzała się w misce nie za często, bo zboże było stosunkowo drogie,
to samo tycz yło się chleba białego,
o któr ym chłop mógł tylko marzyć.
Tak naprawdę chłopi i mieszczanie
jadali głównie bób i fasolę – rośliny
bogate w białko.
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– Mieszkańcy dworów, rycerze jadali bardzo suto. Powszechnie znane są
uczty, składające się z wielu potraw. Im

więcej było gości, tym więcej rodzajów
potraw trzeba było przygotować. Dla
przykładu, na jednej z uczt na Zamku
Krzyżackim w Malborku serwowano języczki papuzie w kwaśnym sosie. Z różnych źródeł wiemy, że wszystkie dania
bardzo mocno przyprawiano. Nie dlatego, że spożywano stare mięso, ale dlatego, że przyprawy, zwłaszcza korzenne,
ale i pieprz, czy szafran były bardzo drogie, a przecież przed gośćmi trzeba było
się pokazać. Sporo też pito. Na dworach
piwo dość szybko zastąpiono winem – im
było słodsze, tym lepsze. Popularne były
wina reńskie i węgierskie.

W po nia pan o upa
a a e
e na popula nie e o o u

Da na u nia o e nie a a o a
i e u
na lep e e au a e o o na
e ć Ku o
a

– W nasz y m menu k rólują dan ia
z mięsa bizona. Można spróbować na
przykład bizonburgera, gaspacho z bizona lub wędlin. W ofercie są min. kabanosy i kiełbasa w słoiku. Prawdziwa poezja
smaku. Naprawdę polecam.
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– Tak. Szczególnie warto w tym miejscu wspomnieć o produktach poza bankowych. Klient czasami nie ma czasu na
procesowanie wniosku o kredyt w banku, potrzebuje pilnie gotówki. Zdarzają
się sytuacje, kiedy bank z różnych względów odmówi finansowania. W ofercie
znajdują się też szybkie pożyczki, które
dla przedsiębiorców dają szanse utrzymania płynności finansowej. Ich przekrój jest bardzo szeroki, a kwoty, które
może uzyskać firma mieszczą się w granicach 0,5 do 5 mln zł, nawet bez weryfikacji w BIK, BIG, ZUS, czy Urzędzie
Skarbowym. Za każdym razem staram
się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla
klienta, który poszukuje szybkiego finansowania.

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta.
Polacy coraz bardziej cenią swój czas.
Zamiast chodzić od banku do banku
w poszukiwaniu najlepszej oferty
kredytu lub pożyczki gotówkowej korzystają z firm takich, jak Gold Finance.
Rozmawiamy z dyrektor Magdaleną
Nowak-Skrzyniarz, która prowadzi
biuro Gold Finance w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rynek 19
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Fot. Karolina Kamińska-Nowak
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– P r z e de w s z y st k i m mo ż l i wo ś ć
kompleksowego załat wienia wszelkich spraw z wiązanych z finansami
osobistymi i biznesowymi. W ofercie
mojego biura są kredyty hipoteczne,
poż yczk i gotówkowe, pełna oferta
ubezpieczeń majątkowych, na życie,
medycznych, turystycznych. Odpowiadamy w ten sposób na potrzeby klientów, dla których wartością nadrzędną
jest czas.
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coraz większym zainteresowaniem.
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– Żeby przechować mięso należało
wrzucić je do lodowni, którą jednak nie
wszyscy mieli, ususzyć lub uwędzić, albo
posolić. Mięso wrzucano do beki, układano warstwa po warstwie, każdą z tych
warstw soląc. Żeby jednak nie było za
słone, co jakiś czas wrzucano kawał mięsa do wrzącej wody z warzywami, aby
nasiąkło ich smakiem, a potem pieczono je lub smażono, natomiast pozostałą
po rozsoleniu mięsa breją, czyli rosołem
częstowano chłopów.

Kompleksowa pomoc

Pośrednictwo finansowe cieszy się
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– Trafiając do doświadczonego eksperta klient ma możliwość nie tylko
rzetelnego sprawdzenia swojej zdolności kredytowej (to pierwszy krok do
poszukiwań wymarzonej nieruchomości), ale i porównania aktualnej oferty

kredytowej banków, a następnie wyboru
najkorzystniejszej z nich. Wybór dobrej
opcji finansowania nie jest sprawą banalną, ponieważ należy wziąć pod uwagę
mnóstwo zmiennych oraz elementy istotne z punktu widzenia sytuacji życiowej
przyszłego kredytobiorcy. Świetna na
pierwszy rzut oka oferta promocyjna
banku może nie być aż tak atrakcyjna

jak się wydaje. Jak zwykle diabeł tkwi
w szczegółach. Zadaniem eksperta kredytowego jest wyselekcjonowanie takich
opcji, które dla klienta będą najbardziej
optymalne, a następnie w ypełnienie
wraz z nim wniosku kredytowego, jego
procesowanie oraz wsparcie w kompletowaniu wymaganej przez bank dokumentacji.

ć na

– Oczywiście. Dużą wagę przywiązujemy do nawiązywania dobrych relacji
z klientami. Jesteśmy świadomi tego, że
dla klienta sprawy związane z wizytami
w naszym biurze są pochodną podejmowanych przez nich decyzji, takich jak np.
zakup mieszkania, czy rozwój biznesu.
Dlatego też staramy się, by nie czuli się
u nas jak petenci. Zwykle dobra kawa
i ciastko rozładowuje emocje i ułatwia
rzeczową rozmowę.
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– Ja również dziękuję i zapraszam
do naszego biura Gold Finance w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rynek 19.
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Kolejne akty wności uczestników
półkolonii to udział w zajęciach artystycznych pt. „Mój bohater”, wykonanie doświadczenia przyrodniczego

pt. „Jakie organizmy żyją w glebie?”,
zajęcia z VR oraz udział w wycieczce
do Jura Parku w Bałtowie gdzie dzieci wzięły udział w warsztatach pale-

ontologicznych. Zajęcia rekreacyjne
i sportowe obejmowały w yjazd na
basen do Ożarowa oraz gry i zabawy
z dawnych lat.

Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów

tel. 41 264 10 08
fax. 41 264 13 03

e-mail: gmina@gminabaltow.pl

DZIE

www.gminabaltow.pl
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W dniu 29 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Bałtowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca utworzenia
w Gminie Bałtów punktu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła, a także
termomodernizację budynków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.
W spotkaniu z mediami udział wzięli: Hubert Żądło – Wójt Gminy Bałtów, Ryszard Gliwiński – prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a także świętokrzyscy
parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj i Senator RP Jarosław Rusiecki.
Konferencja była następstwem podpisania w dniu 10.07.2019 r. porozumienia z WFOŚiGW w zakresie wsparcia
we wdrażaniu rządowego Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki uruchomieniu punktu konsultacyjnego
mieszkańcy Gminy Bałtów będą mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 (I piętro) w godzinach
pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Jest to pierwszy taki punkt w powiecie ostrowieckim.
Podczas konferencji wymieniane były korzyści jakie przyniesie dla mieszkańców Gminy posiadanie punktu
konsultacyjnego.
Przypominamy, że mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dotację i uzyskać szeroką pomoc polegającą na:
– podejmowaniu działań doradczych,
– przygotowaniu wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
– przyjmowaniu i wstępnej ocenie złożonych wniosków,
– kontaktowaniu się i prowadzeniu korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji
lub dokumentów wymaganych na etapie oceny według kryteriów,
– przekazywaniu do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie.

ERAMIKA a ie o
e
e nie o

W miniony weekend, 3 sierpnia, pracownicy Polskich Fabryk Porcelany „Ćmielów”
i „Chodzież” S.A. obchodzili swoje święto
– „Dzień Ceramika”
Na uroczystości przybyli znamienici
goście: Minister Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk, Wojewoda Świętokrzyski
Agata Wojtyszek, Wójt Gminy Bałtów
Hubert Żądło, Dyrektor Polskich Fabryk
Porcelany Piotr Suswał, Przewodnicząca
ZZP PFP „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.
Halina Starzomska, Przewodnicząca KZ
NSZZ „Solidarność” Zofia Syta, Przewodniczący Sekcji Regionalnej Koła

Emerytów i Rencistów Mirosław Rogoziński, Radni Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz Sołtysi.
Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska
oraz przybyli goście złożyli pracownikom Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”
życzenia satysfakcjonującej pracy, wszelkiej pomyślności, a także gratulowali
dotychczasowych osiągnięć i sukcesów.
Wszyscy podkreślali, że ćmielowskie
produkt y są przepiękne, unikatowe
i niepowtarzalne.
Tegoroczne świętowanie upłynęło
w rytm szalonych, góralskich brzmień
a g wiazdami wieczoru były zespoły
„POGWIZDANI” i „KORDIAN”. Na
ćmielowskiej scenie zaprezentowali się

również lokalni artyści: KGW „Sabat”
z Wojnowic, Zosia Adamcz yk (podopieczna DK w Ćmielowie), grupy taneczne Dawida Bidzińskiego.
Polskie Fabryki Porcelany przygotowały stoiska, na których można było
zakupić porcelanę a także spróbować
swoich sił w jej zdobieniu.
Zabawa trwała do późnych godzin
nocnych, a wieczór zakończyły wspólne
tańce pod chmurką, które rozkręcił DJ
Robert Mays.
Po raz kolejny mieszkańcy Ćmielowa
pokazali, że potrafią się wspaniale bawić
i integrować. Jak sami podkreślają, że
był to taki „Dzień Ceramika” – jakiego
jeszcze nie było.

Urząd Miasta i Gminy
w Ćmielowie
ul. Ostrowiecka 40,

27-440 Ćmielów
Tel. 15 861 20 18, 861 20 80,
861 22 83, 861 22 84

Fax 15 861 20 18
www.cmielow.pl
e-mail: urzad@cmielow.pl
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Fakty i mity

SMACZNEGO
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Wokół przekąsek narosło wiele mitów – kojarzone są ze złymi nawykami żywieniowymi, szkodliwym
tłuszczem i spontanicznym, niekoniecznie zdrowym, podjadaniem. Dla innych to idealny sposób na
uzupełnienie energii między posiłkami. Jak nie pogubić się w labiryncie dietetycznych porad?

SKŁADNIKI

Ciasto: 2 żółtka jaj, 2 łyżki oliwy, 1 szkl.
mąki, ¼ szkl. ciepłej wody, szczypta soli
– 1 homar
– 8 świeżych omułków
– 100 ml wytrawnego białego wina
– 5 pomidorków koktajlowych
– 30 g masła
– 1 pęczek natki pietruszki
– 1 ząbek czosnku
– świeży tymianek

PRZYGOTOWANIE

Przy użyciu wszystkich składników
wyrabiamy i odkładamy ciasto, aby
odpoczęło pod przykryciem przez ok.
5 min, następnie je rozwałkowujemy.
Gotujemy wodę w garnku, a gdy będzie
wrząca, dodajemy sól i wkładamy
homara (głową w dół). Gotujemy przez
następne 5 min. Od ugotowanego
już homara odcinamy głowę i tułów,
a odwłok dzielimy wzdłuż na dwie części.
Następnie wyjmujemy delikatne mięso
z odwłoka i szczypiec. Kroimy na ćwiartki
pomidorki koktajlowe, podgrzewamy
je z umytymi i oczyszczonymi
omułkami i dolewamy białe wino.
Dodajemy czosnek, tymianek i natkę
pietruszki do smaku. Redukujemy sos
i dodajemy mięso homara, dusząc je
przez kilka minut. Wyjmujemy mięso
z sosu i dodajemy zimne masło po
zdjęciu patelni z ognia. Następnie
nakładamy mięso na rozwałkowane
ciasto, sklejając ze sobą jego brzegi
i wrzucamy na 2-3 minuty do osolonej,
gotującej się wody. Odcedzamy ravioli
i podajemy całość polaną aromatycznym,
pomidorowo-winnym sosem.

MIT

EDZE IE PRZEK SEK EST
NIEZDROWE

To jeden z najpopularniejszych przekąskowych mitów. Po pierwsze – musimy rozgraniczyć i przedstawić podstawowe różnice między „jedzeniem
przekąsek” a „podjadaniem”, rozumianym jako niekontrolowane, spontaniczne i nierzadko irracjonalne jedzenie, będące reakcją nie na głód, a na
apetyt, stres, napięcie czy negatywne
emocje. Warto pamiętać, że apetyt to
psychologiczna potrzeba spożycia danego pokarmu, głód zaś – fizjologiczna. Nie ma więc nic złego w spożyciu
niewielkiego, zdrowego posiłku, który
uzupełni energię, gdy organizm daje
sygnał o jej deficycie właśnie poprzez
głód. Sięganie po zdrowe przekąski to
także sposób na uzupełnianie codziennej dawki witamin i minerałów, dlatego tak ważne jest, aby sięgać po odpowiednie produkty. W roli szybkiej,
pożywnej przekąski idealnie sprawdzą
się owoce i warz y wa, a tak że garść
bakalii, np. pakowane orzechy, pestki
i suszone owoce.

MIT

IE POWI IE EŚ EŚ PRZEK SEK
PRZED TRENINGIEM

Tu znów nasuwa się pytanie – jakich
przekąsek i dlaczego nie powinieneś
ich jeść? Dobrze wiesz, że skuteczny,
regularny trening powinien iść w parze
ze świadomym, zdrowym odżywianiem
oraz że spalanie kalorii nie przychodzi
samo z siebie, bo organizm potrzebuje
konkretnego bodźca, który da mu paliwo niezbędne do funkcjonowania na
prawidłowych obrotach. Dobrze skomponowany posiłek przedtreningowy powinien być lekki, niskokaloryczny i nie
powodować wzdęć czy uczucia ciężkości.
Niesamowicie istotny jest też niski indeks glikemiczny produktów (im niższy,

Fot. Adobe Stock/ bit24

DELIKATNE RAVIOLI
FASZEROWANE HOMAREM
W SOSIE WINNO-POMIDOROWYM

tym mniej gwałtownie wzrasta poziom
glukozy we krwi, a to sprzyja bardziej
stabilnemu utrzymaniu energii i spalaniu większej ilości tłuszczu). W te wymagania doskonale wpisują się orzechy.
W przypadku posiłku po treningu jest
odwrotnie – posiłek o wysokim indeksie
glikemicznym (np. banany oraz batony
proteinowe) błyskawicznie uzupełni
R E K AMA

Trwa nabór na

T enin U ie no i Spo e n

TUS

W Gabinecie Terapii PUZZEL ruszyły Wakacje z TUSem. 5 sierpnia rozpoczął się I turnus, podczas którego uczestniczy ćwiczą
umiejętności w zakresie kompetencji społecznych oraz samodzielności. II turnus, który startuje już 19 sierpnia będzie podejmował kwestie związane z nazywaniem, wyrażaniem i radzeniem sobie z emocjami własnymi jak i innych.
„Wakacje z TUSem to oferta wakacyjna, która ma na celu zapewnienie dzieciom wartościowych i atrakcyjnych zajęć, które
nie tylko bawią ale też uczą. Jednak TUS nie kończy się wraz z latem. Rozpoczynamy nabór na TUS w roku szkolnym 2019/2020.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w grupach dobieranych ze względu na rodzaj trudności
oraz wiek rozwojowy. Dla optymalizacji i komfortu pracy liczebność grupy wynosić będzie maksymalnie 5 osób”
Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mającej trudności w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub takich,
które z innych przyczyn mają trudności w zakresie wyżej wymienionych umiejętności.
RODZICU- jeśli zastanawiasz się czy TUS jest dla Twojego dziecka, zadzwoń i umów się na konsultację. Tel.:
531924001.

Serdecznie zapraszam
Iwona Strzałkowska-Nowak

deficyt glikogenu, odpowiedzialnego za
zapas glukozy w mięśniach.

MIT

WĘG OWODA Y TU Z

Zdecydowanie dementujemy ten mit.
Węglowodany są zdrowe i niezbędne organizmowi – pod warunkiem, że częściej
wybieramy węglowodany złożone, a nie
proste. Podstawowa różnica polega na
tym, że węglowodany złożone opierają się
na składnikach niepozbawionych – w wyniku obróbki – składników odżywczych.
Proste zaś, poprzez „oczyszczenie”, są
w zasadzie tylko cukrami, które, spożyte
w nadmiarze i podkręcone przez metabolizm, odkładają się w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej.

AKT

ZDROWE PRZEK SKI MOG
WYD U A Y IE

Orzechy włoskie są bogate w potas,
który pomaga w funkcjonowaniu układu
nerwowego, mięśni czy utrzymaniu ciśnienia krwi, a także magnez sprzyjający
zmniejszeniu uczucia znużenia i zmęczenia, mangan, który jest szczególnie
pomocny przy utrzymaniu zdrow ych
kości, oraz witaminę B6 poprawiającą
funkcjonowanie układu odpornościowego. A to tylko jedna odmiana orzechów!
W każdej znajdziesz cenne składniki
odżywcze, dzięki czemu możesz tworzyć
ulubione, pożywne bakaliowe mieszanki, które będą miały zbawienny wpływ
na twój organizm.

AKT

MO ESZ

UD

EDZ

Potwierdzi to każdy, kto ma choćby
minimalną wiedzę w zakresie odżywiania. Jednym z najskuteczniejszych sposobów odchudzania jest obcinanie kalorii
i „serwowanie” organizmowi nieznacznej, stopniowej obniżki zapotrzebowania
energetycznego. Wówczas organizm, by
pokryć deficyt energii, pobiera jej zapasy
z tkanki tłuszczowej. Nie musisz się więc

głodzić albo wybierać restrykcyjnej diety, której stosowanie obarczone jest ryzykiem wystąpienia efektu jojo! Jedzenie
przekąsek nie stanowi więc problemu tak
długo, jak mieszczą się one w obniżonym
bilansie kalorycznym.

AKT

ORGA IZM POTRZE U E
T USZ Z W

Podobnie jak w przypadku węglowodanów, tłuszcze są nam niezbędne
i trudno wyobrazić sobie bez nich codzienną aktywność – ogrzewają organizm i są konieczne do prawidłowego
funkcjonowania metabolizmu. Powinniśmy ograniczyć spożywanie tłuszczów
nasyconych, zwłaszcza nabiału i tłustego mięsa, które mogą mieć negatywny
wpływ na organizm. Z kolei nienasycone
tłuszcze sprzyjają walce ze złym cholesterolem i poprawiają funkcjonowanie
układu odpornościowego, ale ich również nie powinniśmy spożywać w nadmiarze. Szacuje się, że w jadłospisie
dorosłego człowieka tłuszcze powinny
stanowić około 30 proc. zapotrzebowania energetycznego (z czego 5-6 proc. to
tłuszcze nasycone).

AKT

WA

Y EST UMIAR

To uniwersalna porada, bo dotyczy
również spoży wania węglowodanów,
białka czy tłuszczów. Warto włączyć do
codziennego jadłospisu produkty o wysokiej wartości odżywczej, ale jednocześnie
spożywać je z umiarem. Czasami po sięgnięciu po jedną porcję przekąski chcemy
więcej i więcej… A to sprawia, że tracimy
kontrolę nad tym, ile tak naprawdę już
zjedliśmy. Dobrym rozwiązaniem tego
problemu jest jedzenie zdrowych przekąsek w niewielkich, poręcznych opakowaniach, które zwalczą nagły głód i jednocześnie dostarczą organizmowi cennych
wartości odżywczych.

IT PL
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PIĄTEK, 9 SIERPNIA
05:10 Natura w Jedynce
Stany Zjednoczone z lotu ptaka, Południe
05:35 Natura w Jedynce
Stany Zjednoczone z lotu ptaka, Północno-zachodnie
wybrzeże
06:20 Luksus na pokładzie - tajemnice budowy najdroższego
statku świata
Film dokumentalny
07:10 Elif
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Fascynujące Wogezy - dzikość w środku Europy
Film dokumentalny
08:55 Mapa powstańczej Warszawy
09:05 Alternatywy 4
Wesele
10:15 Komisarz Alex 11
Motocykliści
11:05 Ojciec Mateusz 12
Niania
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:25 Agropogoda

12:30
12:45 Kalendarium powstania warszawskiego
12:50 Natura w Jedynce

Stany Zjednoczone z lotu ptaka, Zachodnie wybrzeże

13:15 Natura w Jedynce

Stany Zjednoczone z lotu ptaka, Wschodnie wybrzeże

14:00 Kolarstwo: Tour de Pologne - studio
14:10 Kolarstwo: Tour de Pologne - 7. etap: Bukowina Tatrzańska
- Bukowina Tatrzańska

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Kolarstwo: Tour de Pologne - 7. etap: Bukowina Tatrzańska
- Bukowina Tatrzańska

05:20 Koło fortuny
05:55 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

05:10 Uwaga!
05:40 Mango
06:55 Szkoła
07:50 Doradca smaku: Sandacz z sosem paprykowo-pieczar-

Akcja: Nowy Jork

06:50 Okupacja 1968

Niepotrzebny bohater

kowym

07:20 Familiada
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl

08:00 19+
08:30 19+
09:00 Kuchenne rewolucje: Kobiór, Bufet Country
kulinaria

10:00 W-11 - Wydział Śledczy
Szczyl

Przeszłości nie zmienisz
11:55 Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość
14:00 Coś dla ciebie
14:35 Operacja zdrowie!: Bariatria
15:10 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
Osobne drogi - część 2
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:35 Na dobre i na złe
Winowajcy
19:30 Rodzinka.pl
Ból rozstania
20:00 Festiwal "Alleluja, czyli Happy Day"
21:25 Kino relaks: Facet na miarę
Film komediowy
23:10 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019:
Zamość, część 1
00:15 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019:
Zamość, część 2
02:20 Bestia

10:45 W-11 - Wydział Śledczy
Wezwanie

11:30 SOS. Ekipy w akcji
12:30 Ukryta prawda
13:30 W-11 - Wydział Śledczy
Uprowadzone

14:15 W-11 - Wydział Śledczy
Gangsterzy

15:00 Kuchenne rewolucje: Białogard, Restauracja Stop
kulinaria
16:00 Szkoła
17:00 SOS. Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Harry Potter i kamień filozoficzny
Film przygodowy
23:10 Niezłomny
Film dramat
02:00 Kuba Wojewódzki
03:00 Uwaga!
03:20 NOC Magii
lifestyle
Na żywo

06:00 Nowy dzień
08:45 SuperPies
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:40 Trudne sprawy
13:40 Sekrety rodziny
14:40 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:10 X-Men
Film fantastyczny

22:30 X-Men 2

Film fantastyczny

01:10 Szef

Film komediowy

03:30 Tajemnice losu

SOBOTA, 10 SIERPNIA
06:00 Klan
06:25 Sprawa dla reportera
07:20 Rok w ogrodzie
07:45 Rok w ogrodzie extra
08:00 Pełnosprawni
08:25 wojsko-polskie.pl
08:50 Studio Raban
09:20 Rodzinny ekspres
09:50 Sekundy, które zmieniły życie
10:25 Janosik
Trudno - miłość!

11:25 Janosik

Pobili się dwaj górale

12:15 Kalendarium powstania warszawskiego
12:20 Fascynujący świat
Nasz świat w 2050 r., Marzenia o przyszłości. Żywność

13:20 Z pamięci: Jan Strzelecki
13:35 Okrasa łamie przepisy: Na ogórkowym polu
14:00 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
Film dokumentalny

14:05 Przyrodnik na tropie
Bielik

14:35 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
Film dokumentalny

14:40 Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk
Olimpijskich - Tokio 2020 - studio

14:50 Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk
Olimpijskich - Tokio 2020 - mecz: Polska - Francja

17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:30 Opole 2019 na bis
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Zniewolona
21:35 Komisarz Alex 12

06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
Cudowne ozdrowienie
07:00 M jak miłość
07:55 Pytanie na śniadanie
10:55 Pytanie na śniadanie
11:20 To je Borowicz. Podróże ze smakiem
11:55 Gwiazdy w południe: Sabrina
Film komediowy
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Rodzinka.pl
Żuraw i czapla
15:45 Kabaretowe lato Dwójki
kabaret
16:55 U Pana Boga w ogródku
17:40 Słowo na niedzielę: Abraham i rowery
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport telegram
18:30 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
18:35 Postaw na milion
19:25 Kulisy "Postaw na milion"
Film dokumentalny
19:35 Lajk!
20:00 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
21:00 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
22:05 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
23:10 Garść dynamitu
Film
01:50 Facet na miarę
Film komediowy
03:30 Zakończenie programu

05:15 Uwaga!
05:40 Mango
07:55 Kobieta na krańcu świata
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Na Wspólnej
11:25 Na Wspólnej
11:50 Na Wspólnej
12:25 Na Wspólnej
12:50 Kobieta na krańcu świata
13:25 Lara Croft: Tomb Raider
Film przygodowy

15:30 Top Model
16:30 Efekt Domina
17:00 Domowe rewolucje
lifestyle
18:00 Kuchenne rewolucje: Zgierz, No i fajnie
kulinaria
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Duchy moich byłych
Film komediowy
22:05 Pod słońcem Toskanii
Film komediowy
00:25 Mgła
Film horror
02:25 Uwaga!
02:45 NOC Magii
lifestyle
Na żywo

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje
06:00 Nowy dzień
08:20 Scooby-Doo: Szkoła upiorów
Film animowany

10:15 Ewa gotuje
10:50 Doktor Dolittle: W pogoni za błahostkami
Film obyczajowy

12:40 Sekrety rodziny
13:40 Świat według Kiepskich
14:20 Świat według Kiepskich
15:05 Świat według Kiepskich
15:45 Kabaret na żywo
kabaret

17:45 Chłopaki do wzięcia
18:15 Chłopaki do wzięcia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:00 Smerfy
Film obyczajowy

22:20 Ocalony

Film dramat

01:00 Błogosławiona
Film horror

03:00 Tajemnice losu

Fatalny przypadek

AU T O P RO MO CJ A
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NIEDZIELA, 11 SIERPNIA
05:15 Klan
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 wojsko-polskie.pl
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosier-

05:20 Słowo na niedzielę: Abraham i rowery
05:30 Koło fortuny
06:05 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

05:15 Uwaga!
05:40 Mango
07:55 Nowa Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Co za tydzień
11:40 Projekt Lady
12:40 Zbuntowana księżniczka

Zagubiony

dzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:30 Zakochaj się w Polsce: Radom 09:05 Ziarno
09:40 Prywatne życie zwierząt 2
10:10 Merlin: Rozczarowany czarodziej
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem
12:45 Spotkanie ze świętym
13:05 Z pamięci: Maciej Bednarkiewicz
13:10 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
13:15 Kalendarium powstania warszawskiego
13:20 BBC w Jedynce: Błękitna Planeta 2: Kulisy powstawania
14:15 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
14:25 Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk
Olimpijskich - Tokio 2020 - studio
14:50 Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk
Olimpijskich - Tokio 2020 - mecz: Polska - Słowenia
17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda
17:30 Lekkoatletyka: Drużynowe Mistrzostwa Europy - Bydgoszcz 2019 - 3. dzień
19:25 Sport 19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda 20:15 Zniewolona
21:15 Blondynka 7 23:15 Zakochana Jedynka: Bo Cię kocham
00:55 Karuzela 02:25 Zakazane królestwo
04:15 Z pamięci: Maciej Bednarkiewicz
04:20 Zakończenie programu

07:00 M jak miłość
07:55 Pytanie na śniadanie
10:50 Rodzinne oglądanie: Australia. Podniebne safari
11:50 Gwiazdy w południe: Topkapi

04:35 BBC w Jedynce: Błękitna Planeta 2: Na błękitnych wodach

05:25 Koło fortuny
06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Film komediowy
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019
16:25 Kocham Cię, Polsko!
kultura
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport telegram
18:30 Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
18:35 Postaw na milion
19:25 Na sygnale
Podróż poślubna
20:00 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
20:55 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
21:50 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
22:55 Tootsie
Film komediowy
01:00 Zawód: Amerykanin 2
02:00 Zawód: Amerykanin 2
02:50 Kiedyś mnie znajdziesz
Film dramat
04:35 Zakończenie programu

Film komediowy
14:45 Harry Potter i kamień filozoficzny
Film przygodowy
18:00 Salon sukien ślubnych Goka
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Uwierz w ducha
Film dramat
22:45 Czas patriotów
Film sensacyjny
01:10 Kuchenne rewolucje: Zgierz, No i fajnie
kulinaria
02:15 Uwaga!
02:35 NOC Magii
lifestyle

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje
06:00 Nowy dzień
08:35 Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:05 Baranek Shaun
Film animowany

10:55 Smerfy

Film obyczajowy

13:05 X-Men

Film fantastyczny

15:25 Vabank

Film komediowy

17:50 Nasz nowy dom
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Słoneczna Stacja
20:05 Polsat SuperHit Festiwal 2018
23:10 Oficer Blart w Las Vegas
Film komediowy

01:15 xXx: Reaktywacja
Film sensacyjny

03:30 Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA
Film dokumentalny
05:40 Nicholas Nickleby
Film dramat
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:45 Alternatywy 4
10:15 Komisarz Alex 11
11:05 Ojciec Mateusz 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:50 Kalendarium powstania warszawskiego
12:55 Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Kraina jezior
14:00 Elif
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy: Na ogórkowym polu
16:05 Wieczna miłość 2
17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Zniewolona
21:35 Rolnik szuka żony 2
22:35 Ekstradycja 3
23:40 Kuloodporne serce
00:40 Kuloodporne serce
01:50 Bo Cię kocham
03:30 Nasza królowa Elżbieta
04:30 Notacje
Jacek Moskwa. Korespondent z Watykanu
04:45 Zakończenie programu

Bezsilność

06:00 Uwaga!
06:25 Mango
07:30 Kuchenne rewolucje: Tczew, Millenium

Słona zupa

08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Patent na podróż
12:00 Ukryta prawda
13:00 19+
13:30 19+
14:00 SOS. Ekipy w akcji
15:00 Kuchenne rewolucje: Miłaków, Restauracja La Torre

06:55 Coś dla ciebie
07:20 Familiada
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl

kulinaria

11:55 Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość
14:10 Postaw na milion
15:10 Serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:40 Na dobre i na złe

kulinaria

16:00 Szkoła
17:00 SOS. Ekipy w akcji
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku: Pielmieni
20:15 Na Wspólnej
20:55 Milionerzy
21:30 Ciężarówką przez Indonezję
22:30 Salon sukien ślubnych Goka
23:30 Wilkołak

Nowe porządki

19:35 Rodzinka.pl

Miłosne manewry

Film horror

20:10 Modliszka

01:40 Co za tydzień
02:20 Uwaga!
02:45 NOC Magii

Film thriller

22:15 To ja, złodziej

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje
06:00 Nowy dzień
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 xXx: Reaktywacja
Film sensacyjny

22:20 Krzyżowy ogień
Film sensacyjny

00:45 Turysta

Film sensacyjny

02:55 Tajemnice losu

Film dramat

00:05 Dwa tygodnie
Film dramat

01:50 Glina 2
02:45 4 Blocks
Bracia

03:50 4 Blocks
Fałszywa dziewiątka

04:55 Zakończenie programu
WTOREK, 13 SIERPNIA

05:15 Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Kraina jezior
06:15 Wieczna miłość 2
07:05 Elif
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Sen Leocadii
09:10 Ranczo
10:15 Komisarz Alex 11
11:05 Ojciec Mateusz 12
12:00 Wiadomości 12:15 Agrobiznes 12:30 Agropogoda
12:35 To się opłaca
12:50 Kalendarium powstania warszawskiego
12:55 Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Lasy wśród chmur
14:00 Elif
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy: Ryby z augustowskich jezior
16:05 Wieczna miłość 2
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 19:30 Wiadomości 20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Zniewolona
21:35 Rolnik szuka żony 2
22:35 Okupowani
23:35 Polacy na krańcu świata: Jedna wyprawa - 4 żywioły
00:45 Bunt na okręcie
02:55 Nasza królowa Elżbieta
03:55 Notacje
Magdalena Jaracz. Dzieciństwo w Garderobie

04:10 Zakończenie programu

05:25 Koło fortuny
06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
Walka o dzieci

06:55 Amerykańskie półkolonie
07:20 Familiada
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl
Małe przyjemności

11:55 Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość
14:10 Postaw na milion
15:10 Serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:40 Na dobre i na złe
Wybacz mi

19:35 Rodzinka.pl
20:10 U Pana Boga za piecem
22:00 Rodzinka.pl
22:35 Rodzinka.pl
23:15 Modliszka
01:15 Świat bez fikcji: Dian Fossey. Tajemnice we mgle: Ciemna
strona góry
02:10 Glina 2
03:00 Barabasz
Film dramat
04:35 Zakończenie programu

05:45 Uwaga!
06:15 Mango
07:20 Kuchenne rewolucje: Egiertowo, Jurand
kulinaria

08:20 Doradca smaku: Pielmieni
08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Patent na podróż
12:00 Ukryta prawda
13:00 19+
13:30 19+
14:00 SOS. Ekipy w akcji
15:00 Kuchenne rewolucje: Wrocław, Villa Bianco
kulinaria

16:00 Szkoła
17:00 SOS. Ekipy w akcji
17:30 Top of The Top Sopot Festival 2019
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:15 Top of The Top Sopot Festival 2019
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Top of the Top Sopot Festival 2019: Forever Young
21:55 Top of the Top Sopot Festival 2019: Love Forever
23:55 Kuba Wojewódzki
00:55 Porwani
01:55 Salon sukien ślubnych Goka
02:55 Uwaga!
03:10 NOC Magii
lifestyle

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje
06:00 Nowy dzień
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Turysta
Film sensacyjny

22:25 Ultraviolet
23:25 Ultraviolet
00:25 Skazany na śmierć
01:25 Ja, ja i ja
Film komediowy

03:35 Tajemnice losu

9
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PROGRAM TV

ŚRODA, 14 SIERPNIA
05:15 Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Lasy wśród chmur
06:15 Wieczna miłość 2
07:10 Elif
08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce: Ostrowiec Świętokrzyski
09:15 Ranczo
10:20 Komisarz Alex 11
11:05 Ojciec Mateusz 12
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes
12:35 Agropogoda
12:40 Rok w ogrodzie extra
12:50 Kalendarium powstania warszawskiego
12:55 Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Wybrzeże olbrzymów
14:00 Elif
15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda
15:15 Alarm!
15:35 Okrasa łamie przepisy: Kuchnia łowicka w Bednarach
16:05 Wieczna miłość 2
17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport 19:30 Wiadomości 20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Zniewolona
21:35 Rolnik szuka żony 2
22:35 Gołębiarki
23:30 Cud nad Wisłą
00:20 wojsko-polskie.pl
00:45 Terytorialsi
01:10 Barabasz
03:35 Ludzie w cieniu tablic
04:10 Notacje
Maria Wiśniewska. Ja i powstanie warszawskie

04:20 Zakończenie programu

05:25 Koło fortuny
06:00 Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
Pożegnanie z marzeniami, część 1

05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:30 Kuchenne rewolucje: Busko-Zdrój, Sekrety Buska

Stymulujemy się intelektualnie

08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Patent na podróż
12:00 Ukryta prawda
13:00 19+
13:30 19+
14:00 SOS. Ekipy w akcji
15:00 Kuchenne rewolucje: Gdańsk, Gościniec Myśliwski

06:55 Pożyteczni.pl
07:20 Familiada
07:55 Pytanie na śniadanie
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie
11:25 Rodzinka.pl

kulinaria

11:55 Barwy szczęścia
12:30 Koło fortuny
13:15 Wymarzona miłość
14:10 Postaw na milion
15:10 Serial
16:00 Koło fortuny
16:35 Familiada
17:10 Więzień miłości
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:40 Na dobre i na złe

kulinaria

Niech żyje życie
19:35 Rodzinka.pl
Życie jest ciężkie
20:10 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019:
Łomża, część 1
21:20 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019:
Łomża, część 2
22:45 Mocne kino: Za ciosem
Film komediowy
00:25 To ja, złodziej
02:15 Trzynaście lat
03:20 Świat bez tajemnic: Woda i władza: Kalifornijski przekręt
04:45 Zakończenie programu

16:00 Szkoła
17:00 SOS. Ekipy w akcji
17:30 Top of The Top Sopot Festival 2019
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:17 Top of The Top Sopot Festival 2019
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Top of the Top Sopot Festival 2019: #iDance
21:55 Top of the Top Sopot Festival 2019: #loveTOdance
23:50 Prawdziwa jazda
Film komediowy

01:50 Z archiwum X
02:45 Uwaga!
03:05 NOC Magii
lifestyle

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje
06:00 Nowy dzień
08:45 Malanowski i partnerzy
09:15 Malanowski i partnerzy
09:45 Dzień, który zmienił moje życie
10:45 Dlaczego ja?
11:45 Gliniarze
12:45 Trudne sprawy
13:45 Sekrety rodziny
14:45 Dlaczego ja?
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:40 Gliniarze
17:40 Sekrety rodziny
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:10 Piłka nożna: Superpuchar Europy - studio
20:45 Piłka nożna: Superpuchar Europy - mecz: Liverpool FC Chelsea FC

23:00 Nagi peryskop
Film komediowy

01:00 Nasz nowy dom
lifestyle

02:00 Nasz nowy dom
lifestyle

03:00 Tajemnice losu

CZWARTEK, 15 SIERPNIA
04:40 Wrota Europy
Film dramat
06:00 Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Wybrzeże olbrzymów
Film dokumentalny
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie-Łagiewnikach
08:00 Matka Teresa
Film biograficzny
10:00 Trędowata
Film dramat
11:35 Kalendarium powstania warszawskiego
11:40 Święto Wojska Polskiego 2019. Uroczystości w Katowicach
13:05 Natura w Jedynce: Niezwykłe więzi delfinów
Film dokumentalny
14:00 Święto Wojska Polskiego 2019. Defilada
15:45 Przybyli ułani
Film dramat
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Jaka to melodia?
18:25 Jeden z dziesięciu
18:55 Jeden z dziesięciu
19:25 Sport
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm!
20:35 Ojciec Mateusz 19
Salowy
21:30 Sprawa dla reportera
22:25 Sekundy, które zmieniły życie
22:50 Ocaleni
23:55 1920 Bitwa Warszawska
Film dramat
02:00 Życie za życie. Maksymilian Kolbe
Film biograficzny
03:45 Okupowani
04:40 Notacje
04:50 Zakończenie programu

05:10 Koło fortuny
05:45 Dyl Sowizdrzał
Film historia/archeologia

07:55 Pytanie na śniadanie
10:45 Panorama
10:50 Pogoda
10:55 Pytanie na śniadanie
11:05 Festiwal Kultury Kresowej 2019
12:00 Śniadanie u Tiffany’ego
Film dramat
14:00 Familiada
14:35 Koło fortuny
15:15 Szansa na sukces. Opole 2019
16:15 U Pana Boga za piecem
Film komediowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram
18:40 Postaw na milion
19:30 Rodzinka.pl
Płoną góry, płoną lasy
20:10 Wolność we krwi
22:05 Loch Ness
Film przygodowy
23:55 Zaskoczeni przez miłość
Film komediowy
01:35 Rybka zwana Wandą
Film komediowy
03:25 Zakończenie programu

05:50 Uwaga!
06:20 Mango
07:30 Kuchenne rewolucje: Gdańsk, El Mundo
kulinaria

08:30 Dzień Dobry Wakacje
11:00 Kobieta na krańcu świata
11:35 Kosmiczni kowboje
Film fantastyczny
14:10 Batman
Film przygodowy
16:45 Top of The Top Sopot Festival 2019
16:55 Zaczarowana
Film fantastyczny
19:00 Fakty
19:15 Top of The Top Sopot Festival 2019
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Top of the Top Sopot Festival 2019: Przeboje z winyli
21:55 Top of the Top Sopot Festival 2019: Przeboje Wolnej Polski
23:50 Get On Up: Historia Jamesa Browna
Film biograficzny
02:30 Top Model
03:25 Uwaga!
03:45 NOC Magii
lifestyle

04:55 Disco Gramy
05:40 Telezakupy TV Okazje
06:00 Nowy dzień
08:30 Świt jeźdźców smoków
Film animowany

09:00 Szalone wakacje na kółkach
Film obyczajowy

11:10 Pocahontas 2: Podróż do Nowego Świata
Film animowany

12:55 Strażnicy marzeń
Film animowany

15:00 Pan Popper i jego pingwiny
Film komediowy

17:05 Tarapaty

Film przygodowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich
20:05 Forrest Gump
Film dramat

23:00 Podróż przedślubna
Film komediowy

01:30 Chirurdzy
02:25 Chirurdzy
03:25 Tajemnice losu

AU T O P RO MO CJ A

Paulina Kopeć
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”
Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

paulina.kopec@radiorekord.pl
+48 507-127-967
ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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SPORT

Fot. Archiwum cozadzien.pl

Kibice w Starachowicach odliczają już dni do inauguracji IV Ligi Świętokrzyskiej. Zielono-czarni wracają do tej klasy rozgrywkowej po 16 latach.

Cz y po solidnie przepracowanym
ok re sie pr z ygotowawc z y m , z esp ó ł
wzmocniony kilkoma doświadczonymi
piłkarzami powalczy w nadchodzącym
sezonie o wyższe cele, czas pokaże.
Piłkarze beniaminka Świętokrzyskiej
IV Ligi Staru Starachowice bez porażki
zakończyli okres gier sparingowych. Podopieczni Arkadiusza Bilskiego w okresie
przygotowawczym rozegrali pięć spotkań – na początek zremisowali z Łysicą
Bodzentyn 2:2, następnie pokonali Orzeł
Wierzbica 5:3, Alit Ożarów 5:1, Orlicz
Suchedniów 6:1 i na zakończenie ponownie zremisowali 2:2, tym razem z GKS
Nowiny. W zespole pojawiło się kilku
nowych zawodników min. Stanisław Sarwicki z KSZO, Bartosz Sot i Piotr Ostrowski ze Spartakusa Daleszyce, Dominik
Sito ze Świtu Ćmielów, oraz powracający
do treningów Mariusz Fabjański. Z klubem rozstali się za to min.: Maciej Horna, Konrad Wójtowicz i Emil Gołyski.

I V liga startuje ju ż w najbli ższ y
weekend. Star, dla którego będzie to
powrót na ten szczebel rozgrywek po
16 latach w pier wszej kolejce zagra
z Łysicą Bodzentyn. Mecz odbędzie
się w sobotę, 10 sierpnia (początek
o godzinie 17:30), oczywiście na stadionie MOSiR prz y ulicy Szkolnej.
Bilety na to, jak i na inne spotkania
starachowickiego klubu dostępne będą
w cenach 6 i 4 zł. Kibice, którzy planują częściej pojawiać się na meczach
powinni zainwestować w karnet. Ten
moż na k upić w sied zibie k lubu za
50 zł. a uprawniał on będzie do wstępu
na dziewięć spotkań Staru na własnym
stadionie.
Terminarz 1 kolejki IV ligi:
Orlicz Suchedniów – Zdrój Busko
Zdrój (11 sierpnia, 17:30)
GKS Rudki – Pogoń 1945 Staszów
(11 sierpnia, 17:30)
Naprzód Jędrzejów – Partyzant Radoszyce (11 sierpnia, 17:30)
Star Starachowice – Łysica Bodzentyn
(10 sierpnia, 17:30)
Nept u n Koń sk ie – GK S Now i ny
(mecz w Nowinach10 sierpnia, 11:00)
Alit Ożarów – Wierna Małogoszcz
(10 sierpnia, 17:30)
Nida Pińczów – Granat Skarżysko-Kamienna (11 sierpnia, 17:30)
Spartakus Daleszyce – Czarni Połaniec (11 sierpnia, 17:30)
Lubrzanka Kajetanów – ŁKS Łagów
(11 sierpnia, 17:30).

PK
PO D N ASZ Y M PATRO N ATE M

Kadra KSZO
gotowa na jesień
Już w sobotę – meczem z Avią Świdnik – zainaugurują rozgrywki trzecioligowi
piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Św. Trener Marcin Wróbel mówi, że drużyna będzie grać o najwyższe cele i chce osiągnąć coś więcej niż w ubiegłym sezonie.

 PIOTR KOWALSKI
Spotkanie z Avią nie będzie imprezą
masową, więc na stadionie przy Świętokrzyskiej będzie mogło zasiąść nie więcej niż 999 widzów. Bilety na ten mecz,
w cenie 10 zł. dostępne będą w klubow ych kasach na dwie godziny przed
pier wsz y m g wi zdk iem. Warto więc
przyjść na stadion trochę wcześniej, aby
bez problemu obejrzeć mecz. Chętni
nadal mogą zakupić karnety, gwarantujące wstęp na spotkania rundy jesiennej – koszt karnetu to 80 zł.
Do dyspozycji trener Marcin Wróbel
będzie miał 26 zawodników. A oto, jak
przedstawia się kadra KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski na rundę jesienną
sezonu 2019/20:
Bramkarze: Damian Pietrasik, Paweł
Lipiec;
Obrońcy: Daniel Dybiec, Jakub Worach, Damian Mężyk, Patryk Cheba,
Dominik Cheba, Kacper Dereń, Damian Nogaj;
Pomocnicy: Tomasz Persona, Jan
Imiołek, Maciej Miłek, Fabian Burzyński, Marcin Kaczmarek, Dawid Szymański, Kamil Łokieć, Mateusz Mąka,
Jakub Kapsa, Kamil Bełczowski, Kacper
Ziółkowski, Ilia Tymoshenko;
Napastnicy: Bartłomiej Smuczyński,
Jakub Chrzanowski, Patryk Rząsa, Mateusz Wróbel, Tomasz Chałas;
Trenerzy: Marcin Wróbel, Rafał Borek, Tomasz Dymanowski.
Niestety w najbliższym czasie na boisku
nie zobaczymy kontuzjowanych: Mateusza Madeja i Piotra Jedlikowskiego. Ciągle dużą niewiadomą jest to, jaki skład
ustawi nasz sztab trenerski na pierwszy
mecz, mając tak wyrównaną drużynę.
– Mam ból głowy jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę na pierwszy mecz – mówił po ostatnim spotkaniu sparingowym
trener pomarańczowo – czarnych Marcin Wróbel. – Niestety nie wszyscy mogą
grać w pierwszym składzie, kto wchodzi
w pierwszym ten zasuwa, kto wchodzi
z ławki tak samo. Gramy o najwyższe
cele, chciałoby się coś więcej niż w tamtym sezonie, ale będzie ciężko. Na pewno będziemy walczyć.

Fot. Piotr Kowalski

Star startuje
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Wyrównany skład może odegrać kluczową rolę już w sierpniu, kiedy to zaplanowano aż sześć ligowych kolejek,
dla odmiany we wrześniu i październiku
zaplanowano po cztery kolejki, a w listopadzie trzy.
Uroczysta prezentacja zespołu, która miała odbyć się 11 sierpnia, podczas
otwarcia piłkarskiego Turnieju Ogrody
2019 nie odbędzie się w tym terminie,
ponieważ data rozpoczęcia imprezy została przesunięta na 19 sierpnia.
Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek niepokojące informacje dotarły
do nas z Oświęcimia. Tamtejsza Soła,
z powodów finansowych i organizacyjnych wycofała się z udziału w III lidze.
Dzięki temu zaproszenie do rozgrywek
dostanie Podlasie Biała Podlaska, które
również przeżywa problemy finansowe.
Jeżeli działacze Podlasia zdecydują że
drużyna pozostanie jednak w IV lidze,
to kolejnymi zespołami, które będą
zapraszane do trzeciej ligi są Wiślanie
Jaśkowice i Czarni Połaniec. W przy-

padku, gdy żadna z drużyn nie będzie
zainteresowana grą na wyższym szczeblu, liga zostanie zmniejszona do 17 zespołów.
Zestaw par pierwszej kolejki IV grupy
III ligi:
Sokół Sieniawa – Chełmianka Chełm
(11 sierpnia, 17:00)
Wisła Puławy – Jutrzenka Giebułtów
(10 sierpnia, 17:00)
Siarka Tarnobrzeg – Wisła Sandomierz ( 11 sierpnia, 17:00)
Korona I I K ielc e – Soła O ś w ię cim – wycofała się z rozgrywek (11 sierpnia, 13:00)
Hutnik Kraków – Wólczanka Wólka
Pełkińska (10 sierpnia, 17:00)
Wisłoka Dębica – Podhale Nowy Targ
(10 sierpnia, 17:00)
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Avia Świdnik (10 sierpnia, 17:00)
Hetman Zamość – Orlęta Radzyń
Podlaski (11 sierpnia, 17:00)
Stal Kraśnik – Motor Lublin (11 sierpnia, 17:00).
REKLA MA
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