
Alkohol wzmaga 
agresję
Jak często do szpitala tra� ają 
osoby nietrzeźwe i jak zachowu-
ją się w stosunku do personalu 
medycznego? O tym z Danutą 
Barańską – kierownikiem do 
spraw medycznych w Święto-
krzyskim Centrum Ratownictwa 
Medycznego rozmawia Karolina 
Kamińska-Nowak.
 str. 4

Unikaj niedoborów
witaminy D
Dopiero od niedawna prowa-
dzi się badania na temat wita-
miny D. Okazuje się, że ma ona 
decydujący wpływ na nasze 
zdrowie.

 str. 7

Stal nadal liderem
W Lidze Okręgowej tempa nie 
zwalnia Stal Kunów, która po 
ciężkim meczu pokonała Het-
mana Włoszczowa 1:0.
 str. 11

Szczypiorniści grali 
w Zamościu
Drugie miejsce w rozgrywanym 
w Zamościu III Memoriale Hen-
ryka Grabczaka zajęli szczypior-
niści KSZO Odlewnia Ostrowiec 
Świętokrzyski.

 str. 11

TOKRZYSKIE
NR 60    PIĄTEK – CZWARTEK  6-12 WRZEŚNIA 2019 NAKŁAD 5 000

B E Z P Ł A T N Y  T Y G O D N I K

czni wie w cili  z

Nowy rok szkolny 2019/2020, który zainaugurowano w ponie-
działek wiąże się z wieloma zmianami. W szkołach średnich 
naukę rozpoczął podwójny rocznik. Są nowi dyrektorzy ostro-
wieckich placówek edukacyjnych, jest nowy sprzęt, będą też 
nowe zajęcia dodatkowe.

 str. 3

R E K L A M A

Fot. Urząd Miasta Ostrowiec Św.

Zdrowie ze straganu

Wygrana z beniaminkiem
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za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ KARTĄ

Piątek,  września
  Dźwięki Dalekiego Wschodu.
Początek września melomanom koja-
rzy się z Dniami Muzyki w Ostrowcu 
Św. Podczas trzynastej edycji imprezy 
klasyka rozbrzmiewać będzie w trzech 
miejscach. Trzydniowe wydarzenie za-
inauguruje spektakl „Muzyczne echa 
Dalekiego Wschodu” w wykonaniu pia-
nistki Teresy Kaban i flecisty Henryka 
Błażeja. Artyści wystąpią we wnętrzach 
Urzędu Stanu Cywilnego. Początek kon-
certu o godz. 19.

Sobota,  września
  Ci, co Ostrowiec budowali. Sesja 
popularnonaukowa, poświęcona ar-
chitektom, budowniczym i urbanistom 
ostrowieckim, organizowana przez 
Centrum Krajoznawczo-Historyczne 
im. Miecz ysława Radwana wpisze 
się w miejskie obchody Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Sesja rozpocznie się 
o godz. 11 w sali konferencyjnej Osied-
lowego Domu Społecznego „Malwa” 
(os. Stawki 45). W programie wykła-
dy: Agnieszki Barańskiej – „Działal-
ność architektoniczna Stefana Szyl-
lera w Ostrowcu”; Waldemara R. 
Broćka – „Tadeusz Rekwirowicz – ar-
chitekt i budowniczy”, Moniki Bryły-
-Mazurkiewicz – „Bracia Józef i Ed-
mund Reńscy – życie i działalność” 
oraz prezentacja pt. „Ostrowieckie 
perły architektury i ich twórcy”. Sesja 
współfinansowana jest z budżetu gminy 
Ostrowiec Św. w ramach dotacji celowej 
udzielonej w 2019 roku na zadanie pn. 
sesja popularnonaukowa z okazji EDD 
„Ci ,co Ostrowiec budowali – rzecz 

o architektach, budowniczych, urbani-
stach”.

  Na r o dowe cz y t a n ie  nowel .
W ramach kolejnej edycji Narodowego 
Czytania – ogólnopolskiej akcji pod 
patronatem pary prezydenckiej, w ćmie-
lowskim Rynku odbędzie się czytelni-
czy happening. Od godz. 16, na placu 
przy Domu Kultury im. W. Gombro-
wicza rozbrzmiewać będą fragmenty 
polskich nowel. We wspólne czytanie 
włączyć się może każdy. Dodatkowo 
na scenie zaprezentują się podopieczni 
koła teatralnego, działającego przy DK 
w spektaklu pt. „Katarynka”. W Kuno-
wie z kolei czytanie nowel rozpocznie 
się o godz. 11 w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej.

  Italia w Etiudzie. W drugiej od-
słonie trzynastej edycji ostrowieckiej 
uczty dla melomanów, w sali widowi-
skowej kina „Etiuda” królować będzie 
muzyka włoska. W koncercie „Mia Ita-
lia” zaprezentują się muzycy Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Świętokrzy-
skiej pod dyrekcją Jacka Rogali oraz Ja-
rek Wist z zespołem (początek o godz. 
17.30). 

  Szlakiem miejsc pamięci. Rajd au-
tokarowy szlakiem miejsc pamięci naro-
dowej, organizowany przez Brygadę Pol-
skich Drużyn Strzeleckich Chocimów to 
jeden z elementów obchodów 80. roczni-
cy wybuchu II wojny światowej w gminie 
Kunów. Uczestnicy spotkają się o godz. 
10 przy tablicy ku czci zamordowanych 
policjantów przy Komisariacie Poli-
cji w Kunowie. Następnie przejadą do 
Nietuliska Dużego. Tam zatrzymają się 
przy pomniku ku czci pomordowanych 
w 1943 r. przez niemieckiego okupanta. 
Kolejne przystanki zaplanowano przy 
pomnikach w Miłkowskiej Karczmie 
i Jeleńcu. Po powrocie, na kunowskim 
Rynku na wszystkich czekać będzie po-
częstunek i koncert pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu Orkiestry Polowej.

Niedziela,  września
  W kwartecie i w duecie. W trzecim 
i zarazem ostatnim dniu ostrowieckie-
go święta muzyki melomani wysłucha-
ją dwóch koncertów w kolegiacie pw. 
św. Michała Archanioła. Bezpośrednio 
po wieczornym nabożeństwie, o godz. 
19 utwory Pucciniego i Verdiego zagra 
Bacewicz String Quartet w składzie: Lu-
dwika Maja Tomaszewska – I skrzypce, 
Hanna Dziewiecka-Borucka – II skrzyp-
ce, Róża Wilczak-Płaziuk – altówka 
i Agnieszka Kołodziej – wiolonczela. 
Później publiczność usłyszy kompozy-
cje Bacha, Schuberta, Liszta, Satie'go, 
Szymanowskiego i Paderewskiego, za-
aranżowane na marimbę przez Dalber-
gia Duo, czyli Juliannę Siedler-Smugę 
i Annę Rutkowską.

  Podwórkowe love. Już po raz 31., 
w Siennie spotkają się kapele z całej 
Polski. Od godz. 15, na siennieńskim 
Rynku będzie można posłuchać muzyki 
z lat 20. i 30. minionego wieku, ale też 
poczuć klimat tamtych czasów za sprawą 
pokazów mody i dawnych zabaw. W czę-
ści muzycznej wystąpią: Kapela Podwór-
kowa „U Maxa” z Sienna, Śląskie Bajery 
z Ornotowic, Kapela Karbon z Łęcznej, 
Kapela z Szaconkiem z Włocławka, Ka-
pela Cianto z Rzeszowa oraz podopiecz-
ni Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie. 
Ponadto imprezie towarzyszyć będzie 
kurs tańca towarzyskiego, wystawa foto-
grafii „Sienno sprzed lat”, kącik starych 
zabaw, zlot zabytkowych samochodów 
i degustacja regionalnych potraw.

  Święto chleba w Tokarni. Muze-
um Wsi Kieleckiej – Park Etnogfraficz-
ny w Tokarni zapraszają w przepiękną 
podróż po obrzędowości ludowej, jaką 
będzie Święto Chleba. Impreza rozpo-
cznie się o godz. 11 mszą świętą, po któ-
rej uczestnicy w Korowodzie Dożynko-
wym prowadzonym przez Zespół Pieśni 
i Tańca Skokotliwi przejdą do Dworu 
z Suchedniowa na pokaz „Okrężne”. 
W Zagrodzie ze Szczepanowic (sektor 
wyżynny) w godz. 13-17 będzie można 
samodzielnie przemielić zboże w żar-
nach oraz spróbować swoich sił w młó-
ceniu cepami.
W godzinach 13-13.30, 14.30-15, 16-
16.30 organizatorzy zaproszą na pokaz 
działania kieratu konnego oraz mecha-
nicznego młócenia zboża przy użyciu 
młockarni oraz silnika spalinowego. 
O godz. 14 Koło Gospodyń Wiejskich 
Kowalanki zaprezentuje pokaz obrzę-
dowy „Wyzwoliny Kosiarza”, godzinę 
później uruchomiony zostanie zabytko-
wy wiatrak z Dębna, gdzie odbędzie się 
coroczne widowisko – przemiał zboża. 
Ponadto uczestnicy wezmą udział w po-
kazie wypieku i degustacji podpłomy-
ków. Chętni będą mogli wziąć udział 
w warsztatach z wyplatania słomy, które 
poprowadzi Joanna Wrońska. Będzie 
można także obejrzeć wystawę rasowych 
królików. Na scenie wystąpią: Kapela 
Heńka, Zespół Dziecięcy Niedźwiadki, 
Koło Gospodyń Wiejskich Korytniczan-
ki, Zespół Wolanecki, Koło Gospodyń 
Wiejskich Kowalanki, Koło Gospodyń 
Wiejskich Skorkowianki, Zespół Pieś-
ni i Tańca Miechowiacy oraz AXIS-
-BAND.
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TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

R E K L A M A

Zakład Usług Pogrzebowych
Spółka z o.o.

Ostrowiec Św., ul. Długa 8
CMENTARZ KOMUNALNY

Całodobowy przewóz zwłok
tel. 41 247-84-84

tel /fax 41 262-81-81
kom. 0 605 849 003 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW * 
KREMACJA * TRUMNY * URNY * WIEŃCE * 
TRANSPORT * CHŁODNIA * ŻAŁOBNICY * 

NEKROLOGI* NAGROBKI *KRYPTY

R E K L A M A

R E K L A M A

 KLA IA A ROWI

Blisko tysiąc osiemset absolwentów 
podstawówek i gimnazjów 2 września 
rozpoczęło naukę w liceach, technikach 
i szkołach branżowych podległych ostro-
wieckiemu starostwu. W sumie urucho-
miono 57 klas pierwszych.

- Najwięcej absolwentów aplikowało 
do liceów ogólnokształcących i tam też 

otworzyliśmy najwięcej oddziałów – 13 
klas po szkole podstawowej i 14 po gim-
nazjum. W technikach mamy 10 klas po 
szkole podstawowej i 12 po gimnazjum. 
W szkołach branżowych w sumie jest 
8 klas – 4 po szkole podstawowej i tyle 
samo po gimnazjum - wymienia Ma-
riusz Łata, naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Zdrowia i Spraw Społecznych w os-
trowieckim starostwie. 

Największym zainteresowaniem 
wśród absolwentów podstawówek 
i gimnazjów cieszyły się klasy l in-
gwistyczna i medialna w LO nr I im. 
S. Staszicu. Ze względu na popular-
ność tych kierunków zdecydowano się 
utworzyć podwójne oddziały w każdym 
z roczników. W sumie w "Staszicu" jest 
dziewięć oddziałów. Osiem klas pierw-
szych jest w ZS nr 3, siedem w LO nr II 
im. J. Chreptowicza, a w LO nr III im. 
W. Broniewskiego - sześć. Średnia licz-
ba uczniów klasach - w liceach i techni-
kach - wynosi 30 osób. Zajęcia, według 
planów mają odbywać się maksymalnie 
do godz. 15. Nie ma więc mowy o dru-
giej zmianie. 

Zmiany są za to w kadrze dyrektor-
skiej w dwóch placówkach. LO nr II im. 
J. Chreptowicza od września kieruje 
Małgorzata Górecka-Smolińska, a dy-
rektorem ZS nr 3 został Tomasz Łodej. 
Zarówno Sławomir Miszczuk, jak i Cze-

sław Golis - dotychczasowi dyrektorzy 
tych szkół - pozostają w placówkach, 
jako nauczyciele.

W szkołach podstawowych, prowa-
dzonych przez gminę Ostrowiec Św. 
jest 3668 uczniów, w tym 413 pierw-
szoklasistów. Najwięcej, bo 837 dzieci 
uczęszcza do PSP nr 5. Kolejną pod 
względem wielkości jest PSP nr 14, 
w której 2 września naukę rozpoczę-
ło w sumie 734 uczniów. W uroczystej 
inauguracji roku szkolnego 2019/2020 
uczestniczył prezydent Jarosław Gór-
czyński. Gospodarz miasta odwiedził 
PSP nr 1, która od września zajęcia 
dydaktyczne prowadzi w dwóch budyn-
kach. W dotychczasowym gmachu przy 
ul. Trzeciaków pozostały klasy młod-
sze. Z kolei do obiektu po zlikwidowa-
nym PG nr 1 przy ul. H. Sienkiewicza 
przeniesiono klasy od VI do VIII. 
Zmieniła się też dyrektor szkoły. Od-
chodzącą na emeryturę Jadwigę Dadię 
zastąpiła Renata Olszańska, kierująca 
wcześniej PG nr 1. Nową dyrektor ma 
również PSP nr 9. Została nią Graży-
na Ukleja, dyrektor byłego PG nr 3. 
Pełniąca tą funkcję do tej pory Anna 
Kunat pozostaje w „dziewiątce”, jako 
nauczyciel. W związku z wygaśnięciem 
gimnazjów sprzęt, będący na ich wypo-
sażeniu trafił do podstawówek. PSP nr 
7, którą 2 września również odwiedził 
prezydent Jarosław Górczyński otrzy-
mała między innymi tablice multime-
dialne. 

– O zamkniętych gimnazjach mogę 
powiedzieć z ubolewaniem, bo to były 
naprawdę dobre szkoły, przygotowujące 
w doskonałych warunkach bardzo do-
brych uczniów – przyznaje J. Górczyń-
ski, dodając, że w wakacje wiele placó-
wek przeszło „lifting”. - Mamy świetną 
infrastrukturę zewnętrzną, place zabaw 
i otwarte strefy aktywności. Środki na 
te inwestycje pochodzą przede wszyst-
k im z budżetu miasta. Subwencja 
oświatowa pokrywa tylko 60 procent 
kosztów utrzymania oświaty. W skali 
roku na ten cel wydatkowane jest około 
56 milionów złotych, z czego 32 miliony 
złotych to subwencja.

Zdaniem włodarza miasta, żadna 
inwestycja nie zwraca się tak, jak in-
westycja w dzieci, dlatego nie zamierza 
on oszczędzać na oświacie. Uczniowie 
mogą więc nadal liczyć na stypendia, 
a nauczyciele na specjalne dodatki za 
przygotowanie olimpijczyków. Kontynu-
owany będzie również program otwar-
tych szkół w piątki po południu i w so-
boty do południa. 

- Chcemy, żeby młodzież korzystała 
z dodatkowych zajęć. Wcześniej wpro-
wadziliśmy dodatkowe lekcje języków 
obcych, teraz pilotażowo chcemy wpro-
wadzić dodatkowe zajęcia z matematyki. 
Nauk ścisłych wciąż jest za mało, stąd 
taka decyzja – wyjaśnia J. Górczyński.

Jeszcze nie wiadomo, czy zajęcia obej-
mą klasy VII i VIII, czy także młod-
szych uczniów.

czni wie w cili  z
Nowy rok szkolny 2019/2020, który zainaugurowano w poniedziałek wiąże się z wieloma zmianami. W szkołach średnich naukę rozpo-
czął podwójny rocznik. Są nowi dyrektorzy ostrowieckich placówek edukacyjnych, jest nowy sprzęt, będą też nowe zajęcia dodatkowe.
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Piekarnia i Cukiernia „Skalski” w tym 

roku świętuje 60-lecie powstania. Z tej 

okazji przygotowano mnóstwo niespo-

dzianek dla klientów. O jubileuszowych 

konkursach z cennymi nagrodami 

i nowościach na półkach firmowych 

sklepów z Dominiką Skalską rozmawia 

Paulina Kopeć.

W naszych poprzednich rozmowach sygnali-
zowaliśmy, że wielkimi krokami zbliżacie się 
do świętowania jubileuszu -lecia powsta-
nia Cukierni i Piekarni Skalski . Dziś może-
my mówić już o szczegółach. Co konkretnie 
czeka na klientów w ramach urodzin?

– Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy 
z początkiem września i potrwają one do 
końca listopada. Klienci, robiący u nas 
zakupy za każde wydane 10 zł dostaną 
jeden punkt. Punkty można później wy-

mieniać na nagrody, które do tej pory 
były w naszym programie lojalnościo-
wym. Ponadto, każde zebrane 30 punk-
tów wraz z kuponem konkursowym bę-
dzie można zostawić w naszych punktach 
sprzedaży i powalczyć – w drodze losowa-
nia – o nagrody specjalne, min.: vouchery 
dla dwóch osób do SPA i na lot w tunelu 
aerodynamicznym, rower, hulajnogi oraz 
bony o wartości 50 zł na zakupy w naszych 
sklepach. W każdym z nich dostępne są 
ulotki, informujące o zasadach zabawy.

Dajecie swoim klientom możliwość udziału 
w konkursach, ale też angażujecie ich, aby 
podzielili się swoimi opiniami na temat 
waszych produktów.

– Tak. W formularzu konkursowymi 
należy podzielić się opinią na temat 
trzech ulubionych produktów, oferowa-
nych przez Piekarnię i Cukiernię „Skal-
ski”. Inwencja twórcza pozostaje w tym 
przypadku po stronie klientów, którzy 
mają okazję przekazać nam w ten spo-
sób wszystkie swoje spostrzeżenia – za-
równo te pozytywne, jak i negatywne. 
Na pewno zapoznamy się z każdą opinią 
i każda zostanie wzięta pod uwagę.

A obecnie, jaki produkt najlepiej sprzedaje 
się w sieci waszych sklepów?

– Jeżeli chodzi o ladę cukierniczą, 
produktem przodującym od lat jest tort 
szwardzwaldzki i sernik wiedeński – to 
dwie pozycje utrzymujące się cały czas 
na topie. Natomiast w ofercie piekarni-
czej preferencje klientów zmieniają się. 
W Ostrowcu dużą popularnością cie-
szy się chleb baltonowski biały i bułki 
kajzerki oraz mini poznańskie, w skle-
pach zamiejscowych te gusta zmieniają 
się i tak naprawdę w każdym rejonie są 
inne.

Można więc śmiało powiedzieć, że codzien-
nie gościcie na stołach ostrowczan podczas 
śniadań i kolacji. To chyba bardzo motywują-
ce i nobilitujące?

– Oczywiście. To dla nas ogromny 
zaszczyt. Cieszymy się, że grono stałych 
klientów stale rozrasta się, że to, co ofe-
rujemy smakuje im.

asza o erta ściśle związana jest z tym, co 
w danym momencie daje przyroda, mocno 
stawiacie na sezonowość. Czy wraz z końcem 
lata i początkiem jesieni pojawiają się jakieś 

nowe produkty?
– Zaczyna się sezon na śliwki, więc 

w ladzie cukierniczej na pewno wkrót-
ce zagoszczą słodkości z tymi owocami. 
Wraz z jesienią będziemy przechodzić 
w produkty bardziej cięższe, czekolado-

we, rozgrzewające. Takie, które idealnie 
pasują do filiżanki aromatycznej kawy, 
czy kubka gorącej herbaty.

rzmi bardzo smakowicie. Dziękuję za 
rozmowę.

Tradycja dobrego smaku

Jak często do szpitala trafiają 

osoby nietrzeźwe i jak zachowują się 

w stosunku do personalu medycznego? 

O tym z Danutą Barańską – kierowni-

kiem do spraw medycznych w Świę-

tokrzyskim Centrum Ratownictwa 

Medycznego rozmawia Karolina 

Kamińska-Nowak.

Jak często w ciągu dnia pogotowie je dzi do 
osób, które są pod wpływem alkoholu?

Jeśli chodzi o nasze statystyki, do-
tyczące ilości wyjazdów w ciągu doby, 
to mamy ich od 35 do 60 na dobę. 
Z tego do osób pod wpływem alkoholu 
wyjeżdżamy średnio od 5 do 17 razy, 
w zależności od pory roku i dnia tygo-
dnia. Przeciętnie, biorąc pod uwagę 
statystykę roczną jest to około dzie-
sięć wyjazdów dziennie, czyli 300 razy 
w miesiącu i około 3600 razy w ciągu 
całego roku.

To bardo duże liczby.
– Bardzo duże liczby, generujące bar-

dzo duże koszty dla karetek podstawo-
wych, które przecież służą do pomocy 
nie tylko ludziom pod wpływem alko-
holu.

o czasami taka karetka potrzebna jest do 
wypadku?

– Owszem. Do wypadku, do chorego 
dziecka, do stanu przedzawałowego, do 
różnych bóli w klatce piersiowej, do cię-
żarnej.

udzie widząc osobę nietrze wą, leżącą na 
przykład na ulicy zazwyczaj boją się i nie 
reagują. 

– Niestety. Tymczasem w takim przy-
padku należy podejść do tej osoby, po-
chylić się, sprawdzić, czy wyczuwalna 
jest woń alkoholu. Jeśli mamy pewność, 
że to osoba pod wpływem procentów, 
nie bądźmy obojętni, postarajmy się 
udzielić jej pierwszej pomocy. Może 
okazać się, że cierpi na przykład na cuk-

rzycę, albo co gorsza ma zawał serca. 
Przecież ludzie spożywający nałogowo 
alkohol bardzo często cierpią na różne 
choroby układu krążenia.

spomniała pani, że ilość wyjazdów do osób 
nietrze wych zależy od pory roku i dnia tygo-
dnia. Pewnie latem i w weekendy pijanych 
jest więcej.

– Oczywiście. Lato wiąże się z częst-
szymi wyjazdami karetek do nietrzeź-
wych. Wówczas jest ich zdecydowanie 
więcej. Sprzyjają temu zwłaszcza wa-
kacje, podczas których i starsi i młodsi 
mają więcej wolnego czasu.

Jak zachowują się osoby nietrze we w sto-
sunku do załogi karetki i do osób w szpitalu? 
Dużo mówi się o agresji z ich strony. 

– Jest tak ie powiedzenie, że je-
śli chce się kogoś poznać, trzeba mu 
dać troszeczkę alkoholu. No niestety, 
w większości osoby pod wpływem są 
„niegrzeczne” w stosunku do persone-
lu, do ratowników medycznych, często 
do osób, które chcą im pomóc, mimo 
wszystko my tej pomocy musimy im 
udzielić. Spotykają nas wyzwiska, nie 
rzadko rękoczyny, wtedy zazwyczaj pro-
simy o interwencję policji.

Do nieprzyjemnych sytuacji dochodzi bardzo 
często na SOR-rze, czego naocznymi świad-
kami są pacjenci.

– Tak. Pacjenci denerwują się, że 
w pierwszej kolejności obsługiwani są 
ci po wypiciu. Zanim jednak sprawdzi 
się poziom alkoholu we krwi, pierwsze 
badanie polega na sprawdzeniu, czy nie-
trzeźwy nie ma jakiś innych dolegliwości. 
Czasami przywozimy osoby pijane z ura-

zami głowy. Zdarzały się przypadki, że 
stwierdzano u nich stłuczenie mózgu lub 
liczne krwiaki. Niebezpieczeństwo jest 
o tyle duże, że człowiek pod wpływem 
alkoholu nie powie nam, co go boli tak 
dokładnie, jak człowiek przytomny.

Kogo najczęściej przywozicie na SOR? Czy 
są to osoby w średnim wieku, czy młodzież? 

ięcej jest mężczyzn?
– Jako lekarz z długoletnim doświad-

czeniem muszę przyznać, że statystyki 
pod względem osobowym, zmieniają 
się. Teraz piją również kobiety i młode 
dziewczyny. Zdarzają się wyjazdy do pań 
w podeszłym wieku. Nie jest już regułą, 
że piją tylko mężczyźni 

O tym, że alkohol, ma bardzo negatywny 
wpływ na organizm człowieka wiemy wszyscy. 
Jak z medycznego punktu widzenia nadmier-
ne picie przekłada się na nasze zdrowie?

– Z piciem jest tak, jak z każdym 
innym nałogiem. Jeżeli spożywamy al-
kohol w nadmiernej ilości, to wiemy że 
po jakimś czasie będzie on szkodliwy. 
Alkoholicy szczególnie narażeni są na 
schorzenia układu krążenia i układu 
pokarmowego. Wątroba to narząd, który 
najszybciej ulega degradacji pod wpły-
wem alkoholu. Szczególnie u młodych 
mężczyzn występuje niebezpieczeństwo 
zapalenia trzustki, które czasami koń-
czy się śmiertelnie. Zdarzają się nam 
wyjazdy do takich przypadków. Zazwy-
czaj dotyczą one osób, które mimo kil-
kukrotnych pobytów w szpitalu, nadal 
nadużywają alkoholu, nie szanują swo-
jego zdrowia. 

Dziękuję za rozmowę
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O tradycjach warzenia piwa w Ostro-
wcu Świętokrzyskim świadczy fakt, że 
na mapie miasta można znaleźć ulice 
Piwną i Browarną. Na przemysłową ska-
lę złocisty trunek wytwarzano już po-
nad dwieście lat temu. Wzmiankowani 
w oficjalnych dokumentach ostrowieccy 
piwowarzy z przełomu XVIII i XIX wieku 
nosili obcobrzmiące nazwiska Raubach, 
Pancer i Blaiśni. Polakiem mógł być wa-
rzący piwo w ostrowieckim browarze do 
1810 roku A. Sosnak. Obiekt, w którym 
wtedy wytwarzano złocisty trunek opi-
sywano, jako „browar murowany wielki” 
usytuowany poza miastem przy drodze 
w kierunku Kunowa. Z 1860 roku po-
chodzi wzmianka o nieznanym niestety 
z nazwiska ostrowieckim piwowarze. 
Czasopismo „Kłos” z 1872 roku opub-
likowało rycinę przedstawiającą stary 
browar w Ostrowcu. Nie wiadomo do-
kładnie, kiedy zaprzestano warzenia 
w nim piwa. Na mniejszą skalę natomiast 
produkcją piwa zajmowały się warzelnie 
w Denkowie i Częstocicach. 

Faktem jest, że w 1908 roku, w zupeł-
nie innym miejscu, przy ulicy Siennień-
skiej wybudowano nowoczesny browar. 
Jego lokalizację określano precyzyjnie 
jako – „kwartał zabudowy wyznaczony 
przez ulice Siennieńską, Polną, Adama 
Wardyńskiego w północnej części śród-
mieścia Ostrowca Świętokrzyskiego”. 
Głównym akcjonariuszem był urodzony 
w Radomiu w 1886 roku przedsiębiorca 
Stanisław Saski, syn właściciela niemal 
identycznego radomskiego browa-
ru Juliusza Saskiego. Do 1918 roku, to 
jest do śmierci swojego ojca, Stanisław 
Saski samodzielnie zarządzał ostro-
wieckim browarem. Później, w wyniku 
podziału majątku Juliusza Saskiego 
współwłaścicielami przedsiębiorstwa, 
obejmującego oprócz browaru także 
słodownię,stolarnię, suszarnię i młyn 
parowy zostali Juliusz i Józef Sascy oraz 
Maria Cybulska. Firma funkcjonowała 
wtedy pod szyldem „Browar Parowy Sta-
nisław Saski i Spółka”. Przed wybuchem 
drugiej wojny światowej zmieniono go na 
„Browar Parowy, Słodownia, Młyn i Fa-
bryka Wód Gazowych w Ostrowcu nad 
Kamionną”. 

W czasie okupacji produkcję konty-
nuowano na potrzeby Niemców, którzy 
30 września 1942 roku na ostrowieckim 
Rynku powiesili 56-letniego Stanisława 
Saskiego, jako jednego z trzydziestu za-
kładników zatrzymanych po wysadzeniu 
mostu na Romanowie przez konspiratorów 
ze Związku Walki Zbrojnej. Sytuacja nie 
uległa zmianie do 1942 roku. Przed dru-

gą wojną światową założone w 1908 roku 
przedsiębiorstwo należące do Marii Cy-
bulskiej oraz braci Stanisława i Juliusza 
Saskich zatrudniało 25 robotników, dwie 
osoby personelu technicznego oraz czte-
rech urzędników. Browar wytwarzał rocz-
nie około 50 tysięcy hektolitrów napojów 
(w tym od 3 do 8 tysięcy hektolitrów jas-
nego i ciemnego piwa), zaś młyn dawał 
550 ton mąki. W czasie okupacji produkcję 
kontynuowano na potrzeby hitlerowskich 
okupantów na jeszcze wyższym poziomie. 

Po 1945 r., jeszcze przez rok browar 
i młyn były samodzielnie zarządzane 
przez prawowitych właścicieli, których 
interesy reprezentował Julian Saski (brat 
Stanisława Saskiego). W lutym 1945 roku 
firma Browar Parowy, Słodownia i Młyn 
S. Saskiego, J. Saskiego i Spółki zatrud-
niała ponad stu pracowników. Browar 
wytwarzał wówczas 1,5 tysiąca hek-
tolitrów piwa miesięcznie. 11 kwietnia 
1946 roku na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów majętności Saskich zostały 
wpisane do wykazu przedsiębiorstw 
przechodzących na własność Skarbu 
Państwa za odszkodowaniem, bowiem 
część załogi liczącej wtedy 120 osób za-
częła domagać się upaństwowienia ro-
dzinnego przedsiębiorstwa. Zatrudniało 
ono mniej niż 50 osób na jedną zmianę, 
a więc nie powinno być objęte nacjona-
lizacją W związku z tym, 1 lutego 1947 r. 
spadkobiercy Stanisława Saskiego wy-
stąpili do sądu o reprywatyzację przed-
siębiorstwa. Proces toczył się przed są-
dem w Warszawie. W czasie jego trwania 
w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiązała 
się Spółdzielnia Pracy „Wytrzymałość”, 
której celem było przejęcie browaru, 
młyna i fabryki lemoniady, a następnie 
przekazanie ich na rzecz PSS Społem. 
Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych 
zamiarów, aczkolwiek pod wpływem sta-
nowiska załogi popartej przez ówczesne 
władze Ostrowca Św., w lipcu 1948 roku 
browar i młyn zostały przekazane pań-
stwu. Protokół zdawczo-odbiorczy osta-
tecznie zatwierdzono w 1952 roku.

Do 1951 roku znacjonalizowanym 
przedsiębiorstwem zarządzał Centralny 
Zarząd Państwowego Przemysłu Fer-
mentacyjnego Oddział w Łodzi, a jego 
nazwę zmieniono na „Browar Ostrowiec”. 
Od 1951 do 1957 roku zakład funkcjono-
wał pod nazwą „Ostrowieckie Zakłady 
Spożywcze Przemysłu Terenowego”, 
a od 1957 do 1970 roku na etykietach 
piwa figurował napis „Kieleckie Zakłady 
Piwowarskie-Browar Ostrowiec Święto-
krzyski”. W 1975 roku ostrowiecki browar 

ostatecznie zaprzestał własnej produkcji 
i jako tzw. rozlewnia stał się filią browaru 
w Warce. Od tego momentu rozpoczął się 
proces postępującej degradacji zabudo-
wań kompleksu, składającego się wtedy 
z ośmiu budynków. W jednym z nich ra-
dzieccy budowniczowie tzw. Nowego Za-
kładu Huty Ostrowiec urządzili swój klub 
funkcjonujący pod nazwą „Kazaczok”. 
W latach 70. XX wieku nastąpiła osta-
teczna likwidacja ostrowieckiego browa-
ru. W 1979 roku zlikwidowano rozlewnię 
i do Warki przewieziono jej wyposażenie. 
Później zlokalizowano tam magazyny 
„Herbapolu”. 

Od tego momentu rozpoczął się pro-
ces postępującej degradacji budynków. 
Prawowici właściciele nie zapominali 
jednak o swojej własności. Od 1948 do 
1998 r. spadkobiercy Stanisława Saskie-
go toczyli sądową batalię o cofnięcie 
krzywdzącej ich decyzji, bądź ewentu-
alne wypłacenie należnego im odszko-
dowania. Ostatecznie odzyskali swoją 
własność 15 grudnia 1998 roku. Piętna-
ście lat wcześniej, w 1983 r. rozpoczęto 
adaptację budynków ostrowieckiego 
browaru z przeznaczeniem na urządze-
nie w nim centrum kulturalnego. W su-
mie, do początku XX wieku wydano na 
to około 26 milionów złotych. 

W marcu 1988 roku budynki Browaru 
Saskich przy ówczesnej ulicy Wawrzyńca 
Krześniaka stały się siedzibą przeniesio-
nego tam z 11-piętra wieżowca na osiedlu 
Pułanki Miejskiego Centrum Kultury. Nie-
długo później dołączyło tam utworzone 
w 1995 r. Biuro Wystaw Artystycznych. 

W 2009 roku zakończył się trwający 
pięć lat proces przejmowania przez Gmi-
nę Ostrowiec Świętokrzyski udziałów od 
spadkobierców rodziny Saskich. Prze-
znaczono na to 6 milionów 700 tysięcy 
złotych.

W 2012 roku Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego umieściło 
stanowiące istotny element OBK ostro-
wieckie Biuro Wystaw Artystycznych na 
liście instytucji ważnych dla kultury pol-
skiej. 

29 lipca 2016 roku podpisano umo-
wę w sprawie dofinansowania projektu 
Ostrowieckiego Browaru Kultury przez 
ówczesnego marszałka województwa 
świętokrzyskiego, obecnego europar-
lamentarzysty Adama Jarubusa oraz 
prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego 
Jarosława Górczyńskiego. 

W części Browaru zajmowanej przez-
Miejskie Centrum Kultury do lutego 
2017 roku, to jest do momentu tymcza-
sowej przeprowadzki do budynku kina 
„Etiuda” przy Alei 3 Maja funkcjonowa-
ły dyrekcja,administracja, księgowość 

i pięć pracowni, a także Punkt Informacji 
Turystycznej oraz połowa z szesnastu 
sekcji MCK.

OR RT I A

Browar wczoraj i dziś
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Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów

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

www.gminabaltow.pl
e-mail: gmina@gminabaltow.pl 

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 

„Nowy rok szkolny się zaczyna. Już czeka szkoła i koledzy, 
w książkach – zasób nowej wiedzy. Witaj szkoło, oto wraca-
my! „. Pierwszy dzwonek na rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020 już za nami. Wszystkich uczniów w tak ważnym 
dniu wspierał Wójt Gminy Bałtów Pan Hubert Żądło i oczy-
wiście Rodzice.

Rozpoczęcie roku szkolnego  
w Szkołach Podstawowych w Okole i ałtowie

W dniu 1 września 2019r, w 80.rocznicę wybuchu II wojny światowej Wójt Gminy 
Bałtów Hubert Żądło wraz ze Starostami Dożynek Gminnych Panią Grażyną Misiurą 
i Panem Łukaszem Mgłośkiem złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową przy kościele 
pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie, składając hołd wszystkim ofiarom wojny.

Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą 
pamiątkową w ałtowie

W poniedziałek, 2 września 2019 roku 
naukę w ćmielowskich szkołach podjęło 
392 uczniów, w tym 29 pierwszoklasistów. 
W Samorządowym Przedszkolu w Ćmie-
lowie, w związku z dużą liczbą zapisa-
nych dzieci utworzono, po raz pierwszy 
od wielu lat, pięć oddziałów. W dwóch 
oddziałach przedszkolnych w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Brzóstowej rów-
nież będzie rekordowa liczba dzieci.

31 sierpnia 2019r. zakończyły się pra-
ce związane z termomodernizacją szkół. 
Przypominamy, że w SP Nr 1 im. K. Szy-
dłowieckiego w Ćmielowie wykonano 
zadania na kwotę 1 592 850,00, przy do-
finansowaniu 961 210,00 oraz w PSP im. 
M. Raciborskiego w Brzóstowej na kwotę 
1 365 300,00 – dofinansowane ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 w wysokości 736 825,57zł. 
W ramach termomodernizacji m.in. 
wymieniono instalację c.o., oświetle-
nie szkół. Wykonano izolację pionową, 
ocieplono elewacje. Zamontowano re-
kuperatory i panele fotowoltaiczne.

Ponadto w PSP nr 1 wymieniono po-
krycie dachu na budynku sali gimna-
stycznej – zadanie na kwotę 94 710,00, 
a w PSP w Brzóstowej wymieniono 
drzwi i podłogę na górnym koryta-
rzu – za kwotę 51 000 zł. W obu szko-
łach odmalowano również większość 
pomieszczeń.

Sz k o ły  pods tawowe  wzbogac i -
ły  również wyposażenie w pomo-
ce dydaktyczne – przede wszystkim 
o 2 pracownie – 37 komputerów w ra-
mach programu „Szkolne Pracownie In-
formatyczne Województwa Świętokrzy-
skiego” za ponad 117 tys. zł, przy 20% 
wkładzie własnym. Do podstawówek 
przeszło również wyposażenie gimna-
zjów, które 31.08.2019 r. zakończyły 
swoją działalność.

Zmiany w nowym roku szkolnym do-
tyczą nie tylko infrastruktury. Z inicja-
tywy władz samorządowych, w szkołach 
zwiększyła się liczba godzin pomocy pe-
dagogicznej, znalazły się też godziny dla 
logopedów. Klasy młodsze będą miały 
zajęcia z robotyki. Obie szkoły urucho-
mią też dzienniki elektroniczne. Jak wi-
dać dzieje się dużo.

Do 16 września 2019r. można skła-
dać wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego. Wnioski o stypendium do-
stępne są w szkołach i Centrum Ob-
sługi Oświaty. W Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ćmielowie nadal można 
składać wnioski do programu „Dobry 
Start”. Uczniowie dostaną w szkołach 
darmowe podręczniki i materiały ćwi-
czeniowe.

Wszystkim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom szkół życzymy wie-
lu sukcesów w nowym roku szkolnym 
2019/2020.

mielowskie szkoły, wzorowo przygotowane 
do rozpoczęcia roku szkolnego 4 września w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Ćmielowie odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Miejskiej. Główny punkt ob-
rad dotyczył udzielenia, z budżetu Miasta 
i Gminy Ćmielów na 2019 rok, pomocy 
finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
pod nazwą: Dofinansowanie zadania 
w zakresie publicznego transportu zbioro-
wego na uruchomienie linii autobusowej 
na wykonanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie drogowym 
pn. „Ostrowiec Świętokrzyski – Ostrowiec 
Świętokrzyski przez Borię, Trębanów”, 
przebiegającą przez Gminę Ćmielów.

W dniu 27.08.2019r. pomiędzy 
Wojewodą Świętokrzyskim a Powia-
tem Ostrowieckim, podpisana została 
umowa w sprawie udzielenia dopłaty do 
przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej.

W złożonym wniosku o dofinansowanie 
ujęto wyżej wymienioną linię komunika-
cyjną, która została zaproponowana przez 
Gminę Ćmielów.

Trasa przejazdu będzie przebiegała 
następująco:

Ostrowiec 
Św. – Sudół – Magonie – Boria – Podgó-
rze – Wiktoryn – Podgórze – Boria – Stoki 
Stare – Stoki Duże – Ruda Kościelna – Bo-
rownia – Smyków – Podgrodzie – Ćmie-
lów – Jastków – Buszkowice – Przeuszyn 
– Trębanów – Krzczonowice – Ćmie-
lów – Brzóstowa – Grójec – Bodze-
chów – Goździelin – Ostrowiec Św. 

Trasa powrotna będzie przebiegała 
analogicznie do trasy przejazdu.

Mamy nadzieję, że nowa linia autobu-
sowa posłuży mieszkańcom gminy i bę-
dzie zapowiedzią uruchomienia kolejnych 
tras w przyszłości.

NOWA LINIA 
AUTOBUSOWA
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Superfoods, czyli superjedzenie, zro-
biło w ostatnich latach zawrotną karie-
rę. Telewizje śniadaniowe, programy 
kulinarne, blogi i niezliczone artykuły 
w Internecie – wszystko to w ledwie dwa, 
trzy sezony wykreowało obłędną wręcz 
modę na superfoods. Każdy, komu zale-
żało na zdrowym trybie życia, włączał je 
do diety. Mimo wysokich cen. W tym sa-
mym czasie jednak polscy dietetycy pod-
kreślali walory naszych, niedocenianych, 
rodzimych produktów, które importowa-
nym w niczym nie ustępują. Najbardziej 
radykalni twierdzili wręcz: – Superfoods 
to tylko twór marketingowy. Odwiedzaj-
cie polskie stragany; tam znajdziecie 
wszystko, co jest potrzebne w zbilanso-
wanej diecie.

C M S  SUP R OODS?

Trudno o jednoznaczną definicję. To 
najczęściej nieprzetworzony produkt, 
pełen właściwości odżywczych dzięki za-
wartym w nim witaminom, minerałom, 
antyoksydantom, polifenolom czy enzy-
mom. W wielkim skrócie – superfoods 
są superzdrowe i dlatego tak pożądane 
i ważne dla organizmu. Po jakie polskie 
superfoods warto wybrać się o tej porze 
roku na targowisko?

ROKU  NA S C C

Właśnie teraz wzbogaćmy dietę o bro-
kuły. Dlaczego? Fosfor, magnez, man-
gan, żelazo, cynk – to tylko niektóre 
z minerałów, jakie zawiera. Dosłownie 
kilka małych główek brokułu wystarczy, 
aby wypełnić w stu procentach zapotrze-
bowanie dzienne na witaminę C! Brokuł 
ma silne działanie chroniące przed no-
wotworami dzięki antyoksydantom i fi-
toskładnikom. Można go jeść na szczęś-
cie – i to w sensie dosłownym. Zawiera 
bowiem trypofan, związek którego sami 
nie produkujemy, a który jest niezbędny 

do produkcji hormonu szczęścia, czyli 
serotoniny.

DUMN  JAK PO SK  URAK

Potas, witaminy B1, B6, C, P, żelazo, 
flawonoidy, magnez, wapń, kwas folio-
wy, kobalt, mangan, betainy, przeciwu-
tleniacze. Lista dobroczynnych składni-
ków pospolitych polskich buraków jest 
naprawdę długa. A ich cena jest niska; 
można je kupić za mniej niż 3 zł za ki-
logram.

– Burak jest warzywem lekkostraw-
nym i nie wywołuje alergii. Jest natu-
ralnym suplementem zawierającym 
witaminy i składniki odżywcze – mówi 
Anetta Skomiał, dietetyk z CM „Medy-
ceusz”. – Należy jednak pamiętać, że ma 
wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, 
że zawarte w nim cukry mogą podno-
sić poziom glukozy we krwi, co nie jest 
wskazane dla diabetyków i osób na die-
tach redukcyjnych.

JARMUŻ RACA DO R

Ta superroślina miała przez lata bar-
dzo zły PR – uznawano ją za poślednią, 
niskogatunkową, pospolitą. Przez lata był 
to produkt kojarzony ze skrajną biedą, 
ponieważ jeszcze 20 lat temu mnóstwo 
jarmużu rosło w Polsce na dziko, co rze-
czywiście wykorzystywali ludzie ubodzy. 
I mieli rację. Teraz jarmuż został w peł-
ni zrehabilitowany – jest pełnoprawnym 
superfood. To rodzaj kapusty, która za-
wiera więcej wapnia niż mleko i więcej 
witaminy C niż dziennie potrzebujemy. 
Ale to nie wszystko... Znajdziemy tam 
witamy K i A, wspomagające układ ner-
wowy oraz tiaminę czy błonnik, który 
jest niezbędny dla dobrego trawienia. Co 
najważniejsze jednak, jarmuż zawiera 
sulforafan – bardzo silny przeciwutle-
niacz chroniący przed ciężkimi choro-
bami przewodu pokarmowego. Na ko-
niec – ma jeszcze mniej kalorii niż burak 
i jest śmiesznie tani: 200 g kosztuje 4 zł.

A Ż NA

Pietruszka – jako składnik kuch-
ni – znana jest od 2 tys. lat. Nasi przod-
kowie instynktownie czuli, że ma bo-
gate właściwości. Pietruszka przede 
wszystkim wzmacnia odporność – za-
wiera bardzo dużo witaminy C, znacz-
nie więcej niż cytrusy. Ponadto poma-
ga w zwalczaniu nadciśnienia, a także 
w dolegliwościach trawiennych. Zawie-
ra całą grupę minerałów potrzebnych 
nam do funkcjonowania: potas, mag-
nez, wapń, cynk, żelazo i fosfor. Może 
być obecna w jadłospisie przez okrągły 
rok, choć właśnie teraz jest najświeższa 
i najlepsza.

O, ARON O

O właściwościach aronii pisze się 
u nas książki („Aronia – super owoc” 
prof. Iwony Wawer). Polska jest upra-
wową potęgą; aż 80 proc. światowej 
produkcji pochodzi znad Wisły. Ale 
– o, dziwo – aronia nadal jest u nas nie-
doceniana. A szkoda, ma bowiem nie-
zwykłe właściwości, m.in. wpływa na 
obniżenie złego cholesterolu, obniża 
ciśnienie, wzmacnia odporność, poma-
ga naszemu sercu, poprawia wzrok, kon-
centrację, a nawet wykazuje właściwości 
antynowotworowe. Oprócz witamin 
i mikroelementów zawiera antocyjany, 
którymi nauka interesuje się nie od dziś, 
ze względu na ich właściwości antyoksy-
dacyjne.

Podaliśmy jedynie kilka przykładów 
polskich superfoods, które za naprawdę 
małe pieniądze można włączyć do die-
ty z ogromnym pożytkiem dla zdrowia. 
A jest ich znacznie więcej: seler, siemię 
lniane, żurawina, dynia czy choćby 
czosnek. I wszystkie dostępne za ro-
giem.

IT  PL

Zdrowie ze straganu
Po zachwytach nad jagodami goi, acai, spiruliną czy hiszpańską szałwią, pora na polskie superfoods. 
Lekarze z CM „Medyceusz” podkreślają: – W niczym nie ustępują tym rozsławionym, a są kilkanaście 
razy tańsze i o niebo świeższe. Można je kupić na jakimkolwiek osiedlowym targowisku.

P O D  N A S M  PAT R O N AT M

SMACZNEGO 

GLAZUROWANY ANANAS 
Z SERKIEM KREMOWYM 
I ORZECHAMI PINII

SKŁADNIKI
– 1 duży ananas
– 75 g orzechów pinii
–  1 opak. naturalnego serka 

kremowego
– 5 łyżek miodu
– szczypta cynamonu
– świeża melisa
– połówka cytryny

PRZYGOTOWANIE
Obieramy ananasa i wydrążamy 
środek. Kroimy miąższ w grube plastry 
i smarujemy je przy pomocy pędzelka 
miodem. Układamy na rozgrzanym 
ruszcie. Gdy zacznie się rumienić, 
przekładamy na drugą stronę. 
W tym czasie łyżką nakładamy serek 
kremowy, aby miał szansę delikatnie 
się rozpuścić na rozgrzanym ananasie. 
Po zarumienieniu drugiej strony 
przekładamy na talerz, posypujemy 
orzechami pinii i przyozdabiamy 
listkami świeżej melisy. Polewamy 
sokiem  z cytryny, aby przełamać słodki 
smak dania.

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM

Witamina D wpływa na cały organizm 
człowieka, a jej największym źródłem jest 
światło słoneczne. Jednak niemal 90 proc. 
populacji cierpi z powodu niedoborów 
witaminy D, bo nie korzysta ze słońca, 
obawiając się raka skóry. Ale codzienna, 
rozsądna ekspozycja skóry na słońce nie 
jest szkodliwa. Wystarczy kwa-
drans, a do organizmu dociera 
ogromna dawka witaminy D. 
Nie chodzi przecież o to, by 
godzinami leżeć i się opalać. 
Wystarczy kilkanaście minut, 
by słońce miało na nas dobro-
czynny wpływ. Dodatkowo 
warto, by w diecie pojawiło się 
jak najwięcej składników z witaminą D. Jej 
niedobory można uzupełniać przy pomo-
cy suplementów diety, ale również dzięki 
wybieraniu takich produktów, jak mleko, 
jajka, tłuste ryby, orzechy czy jogurty. To 
właśnie te produkty powinny znaleźć się 
w naszej diecie w okresie zimowym, kie-
dy ekspozycja skóry na słońce jest niemal 
niemożliwa.

Się gaj  p o  k w as y  t łusz c z owe 
omega-3. Niezwykle ważne dla zdro-
wia jest też zachowanie właściwej pro-
porcji kwasów omega-3. Te składniki 
odżywcze to szczególnie ważne prekur-
sory, które mają za zadanie regulować 
wszystkie procesy fizjologiczne w orga-

nizmie. Kwasy tłuszczowe 
mają wpływ na pracę układ 
nerwowego. Ich spożywa-
nie reguluje pracę lipidów, 
a dzięki temu zmniejszają 
ryzyko otyłości. Dodatko-
wo obniżają poziom złego 
cholesterolu, a jednocześnie 
podwyższają poziom dobre-

go, co zmniejsza ryzyko rozwoju miaż-
dżycy i innych chorób układu sercowo-
-naczyniowego. W celu uzupełnienia 
niedoborów kwasów tłuszczowych naj-
lepiej sięgać po siemię lniane, olej z wą-
troby dorsza, łososia, tuńczyka, makrelę 
i śledzia.

IT  PL

Unikaj niedoborów
witaminy D

Dopiero od niedawna prowadzi się badania na temat witaminy D. Oka-
zuje się, że ma ona decydujący wpływ na nasze zdrowie.
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AU T O P R O M O C J A

05:15  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
09:10  Czterdziestolatek

Gdzie byłaś, czyli Szekspir
10:15  Komisarz Alex 9

Wiadomość od morderczyni
11:05  Ojciec Mateusz 10

Wybuch
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce

Nasz dziwaczny świat
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:20  Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga Narodów - mecz: 

Polska - Japonia
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Echo serca
21:30  Zmiany

Film dramat
23:15  Koszmar w raju

Film przygodowy

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Szkoła
07:50  Doradca smaku: Brownie z białą czekoladą i twarogiem
08:00  19+
08:30  19+
09:00  Kuchenne rewolucje: Poznań, restauracja Bazylia i 

Oregano
kulinaria

10:00  W-11 - Wydział Śledczy
Koszmary senne

10:45  W-11 - Wydział Śledczy
Nawrócony

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

Bohun
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Dzieciobójczyni
15:00  Kuchenne rewolucje: Dębica, restauracja Majaga

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  Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Film fantastyczny
23:05  Blade: Mroczna trójca

Film horror
01:30  Kuba Wojewódzki
02:35  Uwaga!
02:55  Moc magii

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

Wypadek
06:50  Podróże z historią

Zwykła historia niezwykłych nazw
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Daj żonie palec...!
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Marzę o Tobie
14:00  Coś dla ciebie
14:30  Operacja zdrowie!: Zapalenie zatok
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Czas, jaki mamy - część 2
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

Ironia losu
19:35  Rodzinka.pl

Czas na zmiany
20:10  Kino relaks: Step Up: Taniec zmysłów

Film muzyczny
22:05  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019: 

Chełmno, część 1

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
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
20:00  Kogel-mogel

Film komediowy
22:10  Conan Barbarzyńca

Film fantastyczny
00:30  Stoker

Film dramat
02:20  Tajemnice losu

SOBOTA, 7 WRZEŚNIA

PIĄTEK, 6 WRZEŚNIA

05:15  Klan
05:35  Klan
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
10:15  Korona królów
10:45  Korona królów
11:25  Janosik

Pierwsze nauki
12:25  Fascynujący świat: Komary atakują

Film dokumentalny
13:25  Powitanie Lata z Jedynką

Film dokumentalny
13:30  Z pamięci: Jerzy Główczewski, część 1
13:40  Okrasa łamie przepisy: Chrupiący chleb z pieca
14:15  Jak to działa?: Pasożyty
14:40  Powitanie Lata z Jedynką

Film dokumentalny
14:50  Ojciec Mateusz 18

Randka
15:40  Powitanie Lata z Jedynką

Film dokumentalny
15:55  Dziewczyny ze Lwowa 2

Nowa lokatorka
16:45  Powitanie Lata z Jedynką

Film dokumentalny
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:20  Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga Narodów - mecz: 

Niemcy - Polska
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

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  MasterChef Junior
14:25  Top Model
15:25  Efekt Domina
16:00  Kuchenne rewolucje: Wrocław, Kwadratowy Talerz

kulinaria
17:00  Dorota inspiruje
18:00  Weekendowa metamorfoza

lifestyle
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Jak w niebie

Film komediowy
22:00  Gra dla dwojga

Film komediowy
00:40  Ziemia żywych trupów

Film horror
02:30  Uwaga!
02:50  Moc magii

05:30  Koło fortuny
06:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Głupia sprawa
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
10:55  Pogoda
11:05  Pytanie na śniadanie
11:30  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:00  Gwiazdy w południe: Lawrence z Arabii

Film dramat
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Rodzinka.pl

Rodzinna kolacja
15:45  Koncert Fundacji Anny Dymnej - 15. urodziny Zaczarowa-

nej Piosenki
17:00  U Pana Boga w ogródku
17:45  Słowo na niedzielę: Odpoczynek od wiary
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kroniki F1
18:35  Postaw na milion
19:25  Kulisy "Postaw na milion"

Film dokumentalny
19:35  Lajk!
20:05  Różowa Pantera

Film komediowy
21:45  Kabaretowe lato Dwójki

kabaret
22:50  Kabaretowe lato Dwójki

kabaret
23:40  La La Poland 2

kabaret
00:15  Sugarland Express

Film dramat
02:15  Step Up: Taniec zmysłów

Film muzyczny
04:00  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:50  Scooby-Doo! Pogromcy wampirów

Film animowany
10:10  Ewa gotuje
10:45  Jak rozpętałem II wojnę światową: Wśród swoich

Film komediowy
12:15  Sekrety rodziny
13:15  Świat według Kiepskich
13:45  Świat według Kiepskich
14:25  Świat według Kiepskich
15:15  Saga "Zmierzch": Zaćmienie

Film fantastyczny
17:50  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Przebojowe Opole: Opolska Noc Kabaretowa 2019
23:30  Gliniarze z Brooklynu

Film dramat
01:55  Tajemnice losu
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05:35  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:35  wojsko-polskie.pl
07:00  Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosier-

dzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00  Tydzień
08:30  Zakochaj się w Polsce: Krynica-Zdrój
09:05  Ziarno: Motyle w brzuchu
09:40  Prywatne życie zwierząt
10:15  Księga czarów Arkandiasa
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Spotkanie ze świętym
13:00  Z pamięci: Jerzy Główczewski, część 2
13:20  BBC w Jedynce

Błękitna Planeta 2, Głębia
14:20  Powitanie Lata z Jedynką

Film dokumentalny
14:35  Komisarz Alex 12
15:25  Powitanie Lata z Jedynką
15:40  Ojciec Mateusz 18
16:30  Powitanie Lata z Jedynką
16:35  Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga Narodów - studio
16:50  Siatkówka mężczyzn: Siatkarska Liga Narodów - mecz: 

Polska - Portugalia
19:25  Sport   19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:15  Blondynka 7
21:15  Zakochana Jedynka: Diana
23:15  450. rocznica Unii Lubelskiej - Mikołaj Górecki "Missa"
00:25  Giganci ze stali

05:15  Uwaga!
05:40  Mango
07:55  Nowa Maja w ogrodzie
08:25  Akademia ogrodnika
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Weekendowa metamorfoza

lifestyle
12:00  Co za tydzień
12:40  Projekt Lady
13:45  Córka prezydenta

Film komediowy
16:00  Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Film fantastyczny
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Rambo 3

Film sensacyjny
22:05  Ocean's Thirteen

Film komediowy
00:35  Kuchenne rewolucje: Wrocław, Kwadratowy Talerz

kulinaria
01:40  Uwaga!
02:00  Moc magii

05:20  Słowo na niedzielę: Odpoczynek od wiary
05:30  Koło fortuny
06:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Dzieci
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
10:45  Rodzinne oglądanie: Afryka Południowa: Dzikie wybrzeża

Film dokumentalny
11:45  Gwiazdy w południe: Kuba

Film sensacyjny
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Europa da się lubić - 15 lat później

kultura
16:25  Kocham Cię, Polsko!

kultura
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kroniki F1
18:35  Postaw na milion
19:30  Na sygnale

Mądrzejszy ustępuje
20:05  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019: 

Katowice - Śląskie, część 1
21:05  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019: 

Katowice - Śląskie, część 2
22:10  Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie "Szalom na Szero-

kiej" - koncert finałowy
23:25  Filadelfia

Film dramat

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:30  Szeregowiec Dolot

Film animowany
10:55  Gwiezdne wojny: Część 6 - Powrót Jedi

Film fantastyczny
13:50  Rodzinka nie z tej ziemi

Film animowany
15:35  Kogel-mogel

Film komediowy
17:45  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:05  Przebojowe Opole
23:00  CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23:55  CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
00:55  Mission: Impossible - Rogue Nation

Film sensacyjny
03:15  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 9 WRZEŚNIA

NIEDZIELA, 8 WRZEŚNIA

05:30  Uwaga!
05:55  Mango
07:00  Szkoła
08:00  19+
08:30  19+
09:00  Kuchenne rewolucje: Sanok, restauracja Stary Kredens

kulinaria
10:00  W-11 - Wydział Śledczy

Bohun
10:45  W-11 - Wydział Śledczy

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

Oszust
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Przekręt
15:00  Kuchenne rewolucje: Głogów, tawerna Ellada

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: Kofta wołowo-wieprzowa z sałatką 

miętową
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Projekt Lady
22:30  Szokujące potrawy
23:35  Kod nieśmiertelności

Film fantastyczny
01:25  Co za tydzień
02:00  Uwaga!
02:25  NOC Magii

05:30  Koło fortuny
06:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Trudne prawdy
06:55  Coś dla ciebie
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Lepiej dobrze żyć z teściową
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Marzę o Tobie
14:10  Msza święta Kościoła polskokatolickiego
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Skradzione szczęście - część 1
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

Dla ciebie wszystko
19:35  Rodzinka.pl

Wiek mentalny kontra wiek fizyczny
20:10  Zemsta o jasnych oczach
22:10  Trójkąt bermudzki

Film dramat
23:50  Violetta

Film historia/archeologia
01:30  Zakończenie programu

WTOREK, 10 WRZEŚNIA

05:15  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Wokół mórz

Dodo
09:00  Czterdziestolatek

Gra wojenna, czyli na kwaterze
10:15  Komisarz Alex 9

Maja przed północą
11:05  Ojciec Mateusz 10

Rezydencja
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce

Nasz dziwaczny świat
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
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!

05:10  Uwaga!
05:40  Mango
06:55  Szkoła
07:50  Doradca smaku: Kofta wołowo-wieprzowa z sałatką 

miętową
08:00  19+
08:30  19+
09:00  Kuchenne rewolucje: Sopot, restauracja "U Przyjaciół"

kulinaria
10:00  W-11 - Wydział Śledczy

Oszust
10:45  W-11 - Wydział Śledczy

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

Willa Sfinks
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Dolce vita
15:00  Kuchenne rewolucje: Wisła, restauracja Malinówka

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: Barszcz ukraiński
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Specjalista

Film sensacyjny
23:40  Kuba Wojewódzki
00:45  W garniturach

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

Między młotem a kowadłem
06:55  Eleos - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Pogadajmy o facetach
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Marzę o Tobie
14:10  Postaw na milion
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Skradzione szczęście - część 2
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

Sekrety i kłamstwa
19:35  Rodzinka.pl

Wakacje w Gdyni
20:10  Randka w ciemno

Film komediowy
21:55  Rodzinka.pl

O miłości i zimniej wodzie

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
12:40  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
20:05  Znaki
21:10  Znaki
22:15  Skazani na Shawshank

Film dramat
01:20  Skazany na śmierć

Ogygia
02:20  Tajemnice losu

05:05  BBC w Jedynce
Błękitna Planeta 2, Głębia

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Zakochaj się w Polsce: Zamek Moszna
09:10  Czterdziestolatek

Cwana bestia, czyli kryształ
10:15  Komisarz Alex 9

Mężczyzna bez pamięci
11:05  Ojciec Mateusz 10
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Kazimierskie granie - relacja z Festiwalu Kapel i Śpiewa-

ków Ludowych
12:55  Natura w Jedynce
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Lekko i dietetycznie z królikiem
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 5
22:35  Ekstradycja 2
23:40  Uwięzione
00:40  Uwięzione

04:55  Disco Gramy
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
12:40  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  Megahit: Mission: Impossible - Rogue Nation

Film sensacyjny
22:55  7 sekund

Film sensacyjny
01:00  Tajemnice losu
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05:10  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Siatkówka kobiet: Turniej finałowy Siatkarskiej Ligi 

Narodów – studio
08:50  Siatkówka kobiet: Turniej finałowy Siatkarskiej Ligi Naro-

dów – mecz fazy grupowej: USA – Polska
11:05  Ojciec Mateusz 10

Zielony zakątek
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:55  Natura w Jedynce

Nasz dziwaczny świat
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Jeden z dziesięciu
18:50  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Zniewolona
21:35  Rolnik szuka żony 5
22:35  Lampedusa. Za horyzontem

05:10  Uwaga!
05:40  Mango
06:55  Szkoła
07:50  Doradca smaku: Barszcz ukraiński
08:00  19+
08:30  19+
09:00  Kuchenne rewolucje: Łódź, restauracja Do Syta

kulinaria
10:00  W-11 – Wydział Śledczy

Willa Sfinks
10:45  W-11 – Wydział Śledczy

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

Noc w Paryżu
14:15  W-11 – Wydział Śledczy

Dziewucha
15:00  Kuchenne rewolucje: Elbląg, restauracja Viki Lektiko
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: Polędwica w sosie sojowym
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  60 sekund

Film sensacyjny
00:00  Specjalista

Film sensacyjny
02:15  American Horror Story: Asylum
03:10  Uwaga!
03:35  NOC Magii

05:20  Koło fortuny
06:00  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział

Pojedynki
06:50  Pożyteczni.pl
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Trzymaj się za portfel!
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Marzę o Tobie
14:10  Postaw na milion
15:10  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział

Obce serce – część 1
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

Seks, kłamstwa i gra pozorów
19:35  Rodzinka.pl

Nareszcie sami
20:10  Kino relaks: Miłość po francusku

Film komediowy
21:50  Mocne kino: Lwie serce

Film sensacyjny
23:45  Trójkąt bermudzki

Film dramat

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
12:40  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  Pan i pani Smith

Film komediowy
22:45  Boski żigolo

Film komediowy
00:30  Nasz nowy dom
01:30  Nasz nowy dom
02:30  Tajemnice losu

CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA

ŚRODA, 11 WRZEŚNIA

05:10  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Siatkówka kobiet: Turniej finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów – 

studio
08:50  Siatkówka kobiet: Turniej finałowy Siatkarskiej Ligi Narodów – 

mecz fazy grupowej: Brazylia – Polska
11:05  Ojciec Mateusz 10

Słowo faceta
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  To się opłaca
12:55  Natura w Jedynce

Nasz dziwaczny świat 2
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
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  Ojciec Mateusz 18
15:10  do Skarżyska
21:30  Sprawa dla reportera
22:25  Sekundy, które zmieniły życie

05:10  Uwaga!
05:40  Mango
06:55  Szkoła
07:50  Doradca smaku: Polędwica w sosie sojowym
08:00  19+
08:30  19+
09:00  Kuchenne rewolucje: Nowy Dwór Gdański, karczma 

Sielska Zagroda
kulinaria

10:00  W-11 – Wydział Śledczy
Noc w Paryżu

10:45  W-11 – Wydział Śledczy
Dziewucha

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

Sąsiadka
14:15  W-11 – Wydział Śledczy

Na skwerku
15:00  Kuchenne rewolucje: Poznań, restauracja Bazylia i Ore-

gano
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: Pilaw z kurczaka
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Czerwionka-Leszczyny, Helios

kulinaria
22:30  Gruby i chudszy

Film komediowy
00:25  Top Model
01:30  Efekt Domina
02:05  Uwaga!
02:30  NOC Magii

05:20  Koło fortuny
06:00  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział

Oskarżony
06:50  Operacja zdrowie!: Podologia
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Metka mnie drapała...
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Marzę o Tobie
14:10  Postaw na milion
15:10  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział

Obce serce – część 2
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

Cień podejrzenia
19:35  Rodzinka.pl

Wyścigi
20:10  Za horyzontem

Film przygodowy
22:35  Randka w ciemno

Film komediowy
00:20  Miłość po francusku

Film komediowy
02:00  O mnie się nie martw 10

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
12:40  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
20:05  Poznaj naszą rodzinkę

Film komediowy
22:10  Step Up 2

Film muzyczny
00:15  Chirurdzy
01:10  Chirurdzy
02:05  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

Sylwia Chałupczak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

sylwia.chalupczak@radiorekord.pl
+48 502-205-243

TOKR SKA RUPA M D O A
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

Pierwsza połowa spotkania była dość 
wyrównana. Pomarańczowo-czarni spra-
wiali wrażenie drużyny lepszej, bardziej 
zdyscyplinowanej, jednak groźniejsze 
akcje przeprowadzali gospodarze. Naj-
lepszą miał w 21 minucie Dawid Litew-
ka, po której bramkarz KSZO Paweł Li-
piec z trudem wybił piłkę na rzut rożny. 
Chwilę później, po dograniu Marcina 
Kaczmarka, bramkarza zaskoczyć pró-
bował Damian Mężyk, jednak goalkee-
per Jutrzenki Michał Iliński wykazał się 
równie instynktowną interwencją, jak 
Lipiec. W tej części obydwie drużyny 
miały jeszcze swoje szanse. Dla KSZO 
próbowali Smuczyński i Kaczmarek 
i właśnie ten drugi w ostatniej minucie 
przed zejściem do szatni zdobył pierw-
szą bramkę. Z lewej strony boiska do-
środkowywał Damian Nogaj, wrzutka 
była na tyle dokładna, że trafiła wprost 
na głowę zamykającego akcję Marcina 
Kaczmarka. Ten z najbliższej odległości, 
nieupilnowany przez obrońców Jutrzen-
ki wpakował piłkę do siatki.

Już na początku drugiej połowy, os-
trowczanie zdołali podwyższyć na 2:0. 
Jeden z obrońców Jutrzenki nie zdołał 
opanować piłki, przejął ją Tomasz Cha-
łas i zagrał do wybiegającego na pozycję 
Bartłomieja Smuczyńskiego. Nasz na-
pastnik wygrał pojedynek sam na sam 
z Ilińskim i zdołał po raz drugi w tym 
spotkaniu umieścić piłkę w bramce go-
spodarzy. Niestety już kilka minut póź-
niej, po niefortunnej interwencji Kacpra 
Ziółkowskiego, Jutrzenka zdobyła bramkę 
kontaktową. Gospodarze wykonywali rzut 
wolny z połowy boiska, stojący na 16-me-
trze Ziółkowski tak niefortunnie podpił 
piłkę, że ta wpadła do bramki, obok świet-
nie spisującego się tego dnia Pawła Lipca. 
Gospodarze próbowali wyrównać. Naj-
lepszą okazję miał w 83 minucie Tomasz 
Kawa, jednak i tym razem na posterunku 
w ostrowieckiej bramce doskonałą paradą 
wykazał się Lipiec. Pomarańczowo-czarni 
przetrwali ataki gospodarzy i już w doli-
czonym czasie gry zdołali podwyższyć wy-
nik spotkania. Po akcji Tomasza Chałasa, 
piłkę dostał Kamil Bełczowski i świetnie 

obsłużył wprowadzonego na boisko kilka 
minut wcześniej Jana Imiołka. Ten, trochę 
na raty, ale zdołał ustalić wynik spotkania 
na 3:1 dla KSZO.

– Jadąc tutaj spodziewaliśmy się cięż-
kiego spotkania i takie było – mówił po 
meczu nowy trener KSZO Sławomir 
Majak. – Przez pierwsze 20 minut na 
zbyt dużo pozwoliliśmy gospodarzom. 
Z biegiem czasu nasza gra była coraz 
lepsza, w konsekwencji padła bramka na 
1:0. W drugiej połowie udało się zdobyć 
drugą bramkę, ale później chwila de-
koncentracji przy stałym fragmencie gry 
i straciliśmy bramkę na 2:1. Cieszę się 
z tego, że na tę bramkę zespół fajnie za-
reagował i nie pozwolił się zepchnąć do 
rozpaczliwej obrony. Chcę podziękować 
swoim zawodnikom, bo jestem w klubie 
od 24 godzin i ciężko było ode mnie wy-

magać jakiś roszad i zmiany ustawień. 
Cieszymy się, że wracamy do Ostrowca 
i przygotowujemy się na kolejny mecz 
z Sieniawą, tym razem u siebie.

Jut r z en k a  G iebu ł tów –  K SZ O 
1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:3 (0:1)

0:1 Marcin Kaczmarek 45 min.
0:2 Bartłomiej Smuczyński 51 min.
1:2 Kacper Ziółkowski 56 min. – sa-

mobójcza
1:3 Jan Imiołek 90+4 min.
Skład KSZO 1929: Paweł Lipiec – Do-

minik Cheba, Jakub Worach, Damian 
Mężyk, Kacper Ziółkowski, Marcin 
Kaczmarek (76 min. Jakub Kapsa), Ma-
ciej Miłek (85 min. Jan Imiołek), Mate-
usz Mąka (72 min. Daniel Dybiec), Da-
mian Nogaj (60 min. Kamil Bełczowski), 
Tomasz Chałas, Bartłomiej Smuczyński 
(60 Fabian Burzyński).

Wygrana 
z beniaminkiem

W spotkaniu szóstej kolejki IV grupy III Ligi piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec 
Świętokrzyski pokonali w Zabierzowie Jutrzenkę Giebułtów 3:1. Pomarańczo-
wo-czarni wystąpili po raz pierwszy pod wodzą trenera Sławomira Majaka.

Z Zamościa ostrowczanie wywieźli 
też puchary dla najlepszego bramkarza, 
którym został Michał Piątkowski oraz 
najlepszego strzelca – Kacpra Grabow-
skiego (18 trafień). Zawody wygrała 
drużyna gospodarzy Padwy Zamość.

Pod nieobecność trenera Tomasza Ra-
dowieckiego, poczynaniami pomarań-
czowo-czarnych kierował powracający 
do zdrowia po ciężkiej kontuzji kapitan 
zespołu Maciej Jeżyna. W pierwszym 
spotkaniu ostrowczanie pokonali II-li-
gową Wisłę Sandomierz 25:23, a w dru-
gim meczu przegrali z I-ligowym rywa-
lem Padwą Zamość 30:22. Najlepszym 
zawodnikiem KSZO wybrany został 

Paweł Kowalczyk, który przed obecnym 
sezonem zasilił ostrowiecką drużynę, 
przychodząc ze spadającego do II Ligi 
KS Uniwersytet Radom.

Skład KSZO Odlewnia na III Me-
moriał Henryka Grabczaka: Michał 
Piątkowski, Kasper Kijewski, Mikołaj 
Baran, Bartłomiej Zielonko, Maciej 
Cukierski, Kacper Grabowski, Paweł 
Kowalczyk, Grzegorz Hubka, Kacper 
Granat, Filip Chmielewski, Sebastian 
Włoskiewicz, Bartosz Kogutowicz, Se-
bastian Pawlik, Maciej Dwojak, Dawid 
Rusin, Michał Włodarski oraz Rafał Ja-
giełło. Trener Maciej Jeżyna.

Wyniki:
Padwa Zamość – Wisła Sandomierz 

29:18
Wisła Sandomierz – KSZO Odlewnia 

Ostrowiec Świętokrzyski 25:23
Padwa Zamość – KSZO Odlewnia 

Ostrowiec Św. 30:22
Przypomnijmy, inauguracja l igo-

wych rozgrywek nastąpi w weekend 
21-22 września. Pomarańczowo-czarni 
zagrają mecz we własnej hali z rezerwa-
mi KS Azoty Puławy.

PK

Szczypiorniści grali 
w amościu

Drugie miejsce w rozgrywanym w Zamościu III Memoriale Henryka 
Grabczaka zajęli szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski.

W miniony weekend szóstą kolejkę 
spotkań rozegrały zespoły występujące 
w Świętokrzyskiej IV Lidze. Kolejne trzy 
punkty zainkasowali piłkarze Staru Sta-
rachowice. Tym razem zespół Arkadiusza 
Bilskiego pokonał w Rudkach 2:1 tamtej-
szy GKS. Ten ciekawy pojedynek zgro-
madził na trybunach kameralnego obiek-
tu w gminie Nowa Słupia rekordową ilość 
około 400 sympatyków z obydwu klubów.

W innym spotkaniu IV ligi Alit Oża-
rów przegrał w Staszowie z tamtejszą Po-
gonią 1:4. Honorową bramkę dla Alitu 
zdobył w 50 minucie Kacper Piechniak.

W Lidze Okręgowej tempa nie zwalnia 
Stal Kunów, która po ciężkim meczu po-
konała Hetmana Włoszczowa 1:0.Bram-
kę na wagę trzech punktów dla Stali zdo-
był w 5 minucie doliczonego czasu gry 
Piotr Mazepa.

Ciekawy pojedynek zobaczyli kibice 
w Brodach. Skazany na "pożarcie" Świt 
Ćmielów długo stawiał opór drużynie 

gospodarzy. Pierwsza bramka meczu 
padła dopiero w 57 minucie, a strzel-
cem był Michał Wojton z Kamiennej. 
Ten sam zawodnik podwyższył wynik na 
2:0 w 70 minucie. Sześć minut później 
ćmielowianie, za sprawą Patryka Nowaka 
zdobyli kontaktową bramkę. W końców-
ce do głosu ponownie doszli gospodarze, 
grający trener Kamiennej Marcin Dyna-
rek ustalił wynik na 3:1.

Bez punktów z trudnego terenu w Mo-
rawicy wracali piłkarze OKS-u Opatów. 
Zespół Dariusza Pietrasiaka przegrał 3:1.

W tabeli po czterech kolejkach na 
prowadzeniu jest Stal Kunów (10 pkt.). 
Kamienna Brody z sześcioma punkta-
mi jest na ósmej pozycji. Czternasty jest 
OKS Opatów, który zgromadził zaledwie 
4 punkty. Bez zmian na ostatnim szesna-
stym miejscu Świt Ćmielów z zaledwie 
jednym punktem.

PK

Stal nadal liderem
W Lidze Okręgowej tempa nie zwalnia Stal Kunów, która po ciężkim 
meczu pokonała Hetmana Włoszczowa 1:0.

R E K L A M A

Kupuj, 
zbieraj punkty 
i wygrywaj

KONKURS

Voucher dla dwojga  w Talaria Spa Lot w tunelu aerodynamicznym

Rower, hulajnogi, bony o wartości 50 zł
Konkurs obowiązuje od 1.09.2019 do 30.11.2019.Szczegóły konkursu 
na www.piekarniaskalski.pl, Facebooku i w sklepach rmowych.

Formularz Konkursu „60 lat Piekarni Cukierni Skalski”
Twoja opinia o 3 ulubionych produktach 
Piekarni Cukierni Skalski:

Twoje imię  Twój nr telefonu do kontaktuMiejscowość

Zasady konkursu: Zbierz 30 punktów za zakupy w sklepach Piekarni Cukierni Skalski (za każde 
wydane 10 zł otrzymujesz 1 pkt) oraz napisz opinię o swoich 3 ulubionych produktach Piekarni 
Cukierni Skalski. Opinie umieść pod postem konkursowym na FB lub wypełnij Formularz 
Konkursowy i zostaw w dowolnym sklepie Piekarni Cukierni Skalski. Komisja konkursowa 
wybierze najciekawsze opinie. Regulamin konkursu dostępny na FB, stronie internetowej 
i w sklepach �rmowych. Termin konkursu: 01.09.2019 r. do końca dnia 30.11.2019 r.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin 
Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
do celów związanych wyłącznie z uczestnictwem w konkursie. Podpis
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Z początkiem roku szkolnego ruszyły 

zajęcia w Akademii Volley Stars. Młodzi 

adepci siatkówki umiejętności zdoby-

wają pod okiem byłych siatkarek Orlen 

Ligi. O zajęciach, planach na nowy 

sezon i o tym, jak ważny jest sport w ży-

ciu młodego człowieka z Małgorzatą 

Ścibisz i Barbarą Romanowską rozma-

wia Karolina Kamińska-Nowak.

Akademia Volley Stars działa w Ostrowcu 
już od kilku lat. Jakie są plany na najbliższy 
sezon.

Barbara Romanowska: Za nami trzy 
bardzo intensywne sezony, teraz, po 
wakacjach pełne energii rozpoczynamy 
czwarty. Zamierzamy – zgodnie z naszą 
ideą – szkolić kolejne pokolenia siatka-
rek. Prowadzimy nabór już od szóstego 
roku życia. W najmłodszych grupach 
skupiamy się głównie na grach i zaba-
wach, natomiast w starszych rocznikach 
wprowadzamy elementy siatkówki i po-
ważne trenowanie.

Na czym polega taki trening?
Małgorzata Ścibisz: Skupiamy się na 

podstawowych elementach gry w siat-
kówkę. Bardzo dużą uwagę zwracamy 
na stronę techniczną. Uważamy, że jest 
to podstawą do tego, by w przyszłości 
profesjonalnie uprawiać tą dyscyplinę 

sportu. Nasi podopieczni dalszą karierę 
siatkarską mogą kontynuować w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących Mistrzo-

stwa Sportowego, z którą rozpoczęliśmy 
współpracę. Jesteśmy już po rozmowach 
i mamy wspólny cel. Chcemy, żeby siat-

kówka w Ostrowcu Św. miała się jak naj-
lepiej, żeby stale się rozwijała. Obecnie 
mamy I ligę, wcześniej była Orlen Liga. 
Zależy nam na tym, aby nasi wychowan-
kowie w przyszłości stanęli na tych naj-
wyższych siatkarskich parkietach. 

Żeby tak się stało, trenować trzeba od 
najmłodszych lat.

BR: Zdecydowanie tak. Chociaż ja 
osobiście przygodę z siatkówką zaczę-
łam stosunkowo późno, bo w drugiej 
klasie gimnazjum. 

MŚ: Podobnie było ze mną i z włas-
nego doświadczenia wiem, że gdybym 
wcześniej trenowała, byłabym lepsza 
technicznie. Będąc młodszym ma się 
więcej energii, więcej zapału i łatwiej 
zdobywa się pewne umiejętności. Siat-
kówka jest grą błędów, dlatego tak waż-
na jest technika. Im wcześniej zacznie 
się ją ćwiczyć, tym łatwiej jest później 
grać i być najlepszym.

Sport warto uprawiać nie tylko dla prestiżu, 
ale przede wszystkim dla zdrowia.

MŚ: Oczywiście, zwłaszcza w obec-
nych czasach, zdominowanych przez in-
ternet, smartofony, tablety. Jakakolwiek 
aktywność fizyczna jest w tym momen-
cie bardzo wskazana. 

Akademia Volley Stars to przede wszystkim 
siatkówka, ale nie tylko. Działacie też w in-
nych obszarach. 

MŚ: Włączamy się w akcje charyta-
tywne, staramy się organizować treningi 
z profesjonalistami. W zeszłym sezonie 
udało nam się zaprosić pierwszoligowy 
zespół siatkarzy z Kielc. Było to fajne 
doświadczenia zarówno dla naszych 

podopiecznych, jak i dla nas. Podobne 
plany mamy na ten sezon.

Podobno szykujecie coś wielkiego na jesień?
BR: Zgadza się. Chcemy, żeby była to 

potężna impreza dla wszystkich dzieci 
i młodzieży w Ostrowcu Św. Niestety 
nie mogę na razie zdradzać szczegółów, 
ale gwarantuję, że nasze miasto odwie-
dzi bardzo znana postać w środowisku 
siatkarskim.

Jak dzieci reagują na spotkania ze sportow-
cami ze świecznika?

BR: Mieliśmy spotkanie z Marcinem 
Prusem – wyjątkowym człowiekiem nie 
tylko pod względem wyników sportowych. 
Było to bardzo pouczające doświadczenie 
dla dzieciaków. Nasz gość wpoił im, że 
sport wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, 
poświęceniem, ale wyrabia wiele pozytyw-
nych cech, uczy bycia w grupie, odpowie-
dzialności, systematyczności.

Kto pomaga wam w treningach?
MŚ: W zeszłym sezonie była z nami 

Ewelina Kowalska, była rozgrywająca 
KSZO S.A. Mamy nadzieję, że pozosta-
nie i na ten sezon. 

Co trzeba zrobić, żeby zapisać się do Akade-
mii Volley Stars?

MŚ: Treningi dla każdej grupy będą 
odbywać się dwa razy w tygodniu i trwać 
będą po półtorej godziny. Żeby do nas 
dołączyć wystarczy przyjść na trening 
lub skontaktować się z nami za pomocą 
fanpage’a na facebooku. Wszystkich ser-
decznie zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę. 

Im wcześniej, tym lepiej
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