
Handel i usługi 
pod dachem
To dobra wiadomość dla handlu-
jących i kupujących. Zakończyła 
się budowa drugiej hali targowej 
przy ul. J. Słowackiego. – Więk-
szość boksów ma już najemców 
– mówi Mariusz Kosiarz, dyrektor 
Targowisk Miejskich w Ostrowcu.
 str. 3

Nie tylko 
świadczenia
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej większości kojarzy się 
z wypłatą świadczeń. Tymczasem 
to tylko jedna z wielu usług.
 str. 4

Młodzi listy piszą
Już po raz kolejny uczniowie 
ostrowieckiego LO nr III im. W. 
Broniewskiego włączyli się w Ma-
raton Pisania Listów Amnesty In-
ternational. – Walczymy o świat, 
w którym każdy człowiek ma pra-
wo korzystać ze swoich praw – 
podkreślają młodzi obrońcy tych, 
którzy spotkali się z niesprawie-
dliwością.
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i ec nie  aro ie

Stroiki, choinki, bombki i wiele innych prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej, pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, uczniów 
szkół specjalnych oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wszystko to można było nabyć na 
Kiermaszu Świątecznym, zorganizowanym w czwartek (12 grudnia) w Starostwie Powiatowym.

Fot. Stanisław Dunin-Borkowski

TAXI SUPER - PLUS
US UGI A ODO OWE

OSTROWIE  WI TOKR
SKI 

515 906 666
515 516 507

-20%
za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ 

KARTĄ

R E K L A M A

e adania ro i  r e a Porażka na koniec rundy
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T Y G O D N I K

i tek   r d ia
  Salon Sztuki. Na drugą ekspozy-
cję w nowych wnętrzach Biura Wystaw 
Artystycznych w Ostrowieckim Browa-
rze Kultury złożą się prace laureatów 
14. Międzynarodowego Jesiennego 
Salonu Sztuki – konkursu, będącego 
przeglądem twórczości artystów pla-
styków z Polski i zagranicy. Każda ko-
lejna edycja cieszy są coraz większym 
zainteresowaniem. Ostrowieckie bien-
nale ma już zasięg globalny. Świadczy 
o tym udział w przeglądzie wielu za-
granicznych artystów m.in. ze Stanów 
Zjednoczonych czy Indii. W tym roku 
wpłynęło 776 zgłoszeń. Spośród nich, 
Komisja Konkursowa w składzie: prof. 
Sławomir Marzec (przewodniczący), 
prof. Stanisław Białogłowicz, prof. 
Ryszard Ługowski, dr Adam Pociecha 
i prof. Tomasz Sikorski do pokonkurso-
wej wystawy zakwalifikowała 210 prac. 
Jury przyznało też trzy nagrody i dwa 
wyróżnienia. Zwyciężczynią okazała 
się Bożena Klimek-Kurowska za zestaw 
„OS” (żużel, ceramika, masa papiero-
wa, trociny). Uroczyste podsumowanie 
konkursu i wręczenie nagród odbędzie 
się podczas wernisażu ekspozycji. Po-
czątek o godz. 17. 

  Kamperem przez Polskę. Stowa-
rzyszenie Ostrower zaprasza na kolej-
ne spotkanie podróżnicze. Tym razem 
Bajkowe Szlaki przecierać będą Mag-
da, Adam i Darek, którzy kamperem 
przejechali Polskę. Jak mówią sami 
o sobie – są zwyczajnymi ludźmi. Lubią 
muzykę, góry, morze, auta, rowery oraz 
podróże mniejsze i większe. Nie twier-
dzą jednak, że są podróżnikami, chyba 
że przez życie. W pracy zawodowej pró-
bują pogłębić u dzieci miłość do muzy-
ki poprzez grę na skrzypcach i gitarze. 
Podczas spotkania w Ostrowieckim 
Browarze Kultury (początek o godz. 

18) opowiedzą o wy-
prawie starym kam-
perem, jakiego mieli 
odwagę kupić i spę-
dzić w nim 4000 km 
snując się po Polsce. 
Nie zabraknie też 
rowerów i muzyki 
„na ż y wo”. Wstęp 
wolny!

  Siłowania świętuje. Mnóstwo 
atrakcji przewidziano z okazji urodzin 
ostrowieckiej siłowni Extreme Fitness. 
Będą konkursy z nagrodami, konsulta-
cje trenerskie (w godz. 10-12 i 16-19), 
konsultacje dietetyczne oraz analiza 
składu ciała (w godz. 16-19), maraton 
zajęć fitness (w godz. 17-20), wspólny 
trening (godz. 19), a także fit poczęstu-
nek i urodzinowy tort. 

So ota   r d ia
  Zrób to sam. Święta tuż, tuż, za-
tem Muzeum Historyczno-Archeolo-
giczne zaprasza na bożonarodzeniowe 
warsztaty do Krzemionek. Głównym 
celem zajęć będzie „wyczarowanie” 
własnej świątecznej ozdoby. Spotkanie 
będzie też doskonałym pretekstem do 
snucia opowieści o bogactwie trady-
cji świątecznych w Polsce i wspólnego 
śpiewania kolęd czy pastorałek. Za-
jęcia rozpoczną się o godz. 11 w Mu-
zeum Archeologicznym i Rezerwacie 
Krzemionki (Sudół 135a). Ich koszt to 
8 zł od osoby. Obowiązują wcześniej-
sze rezerwacje pod nr 41 330 45 50, 
669 970 499 lub adresem e-mail: pro-
mocja@krzemionki.info. 

  Szlakiem Bitwy Bodzechowskiej.
Koło Przewodników Świętokrzyskich 
przy PTTK im. S. Jeżewskiego we 
współpracy z Muzeum Historyczno-
-Archeologicznym organizuje „VII 

Rajd Szlak iem Bitw y Bodzechow-
skiej – 16 grudnia 1863”. To okazja do 
wspomnienia jednej z największych bi-
tew powstania na naszym terenie. Rajd 
rozpocznie się w Gromadzicach, a za-
kończy w Bodzechowie. Poprowadzą go 
Zbigniew Pękala – przewodnik PTTK 
oraz Kamil Kaptur – kustosz muzeum 
(zbiórka o godz. 8.15 przed siedzibą 
PTTK przy alei 3 Maja 5).

  Świątecznie w Ćmielowie. Spotka-
nia wigilijne to dobra tradycja Ćmielo-
wa. Wydarzenie, wprowadzające miesz-
kańców miasta i gminy w świąteczny 
nastrój rozpocznie się o godz. 10 wspól-
ną modlitwą, następnie burmistrz Jo-
anna Suska złoży wszystkim przybyłym 
bożonarodzeniowe życzenia i przełamie 
się z nimi opłatkiem. Potem, w central-
nym placu Ćmielowa zabrzmią kolędy. 
Uczestnicy będą mieli okazję również 
skosztować wigilijnych specjałów, przy-
gotowanych przez panie z Kół Gospo-
dyń Wiejskich i lokalne stowarzysze-
nia, a także zaopatrzyć się w dekoracje 
i ozdoby świąteczne, wykonane m.in. 
przez dzieci i młodzież szkolną.

iedzie a   r d ia
  Jarmark po kunowsku. K ier-
masze i jarmarki bożonarodzenio-
we to idealna okazja, by zaopatrzyć 
się w świąteczne przysmaki i ozdoby, 
a przy okazji wesprzeć jakiś szczytny 
cel. Już po raz piąty takie wydarzenie 
organizuje gmina Kunów. Kunowski 
Jarmark Bożonarodzeniowy rozpo-
cznie się o godz. 10 w Publicznej Szkole 
Podstawowej im. gen. Antoniego Hedy 
„Szarego” w Kunowie. Na licznie usta-
wionych stoiskach pojawią się ozdoby, 
prezenty i potrawy wigilijne wykonane 
własnoręcznie przez uczniów i człon-
ków gminnych stowarzyszeń oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich. Świąteczne zaku-
py umilą występy Strażackiej Orkiestry 
Dętej, Zespołu Śpiewaczego „Kunowia-
nie” i uczniów szkół podstawowych. Do 
udziału w jarmarku zaprasza burmistrz 
miasta i gminy Kunów Lech Łodej. 

torek   r d ia
  „Ogrody” razem na święta. Czas 
oczekiwania na święta to nie tylko za-
kupy prezentów i przygotowywanie tra-
dycyjnych potraw. To również czas in-
tegracji. I właśnie z inicjatywą pobycia 
razem wyszły ostrowieckie organizacje 
i placówki oświatowe, przygotowując 
wyjątkowe wydarzenia dla mieszkań-
ców osiedla Ogrody. Podczas „Magii 
Wigilijnego Wieczoru”, która rozpo-
cznie się o godz. 14 wszyscy będą mogli 
włączyć się w dekorowanie świerku na 
osiedlowym skwerze. Ponadto zapre-
zentują się panie z KGW, przedszkola-
ki i uczniowie. Nie zabraknie ciepłego 
poczęstunku i wspólnego kolędowania. 

K
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Nie ma dymu bez ognia...
remier szumnie zapowiadał, że w olsce ruszy produkcja samochodów elektrycz-

nych. a spełnienie obietnic czekamy do dzisiaj, bo łatwo się mówi, a gorzej z wyko-
naniem. A poza granicami produkcja wre  i to seryjnie.
Samochody z niebiesko-białym śmigłem i z gwiazdą w kole. Samochody dla ludu, 
których życie zapoczątkował nieśmiertelny Garbus, a teraz bezkarnie można je -
dzić nimi buspasami. o i Kraj Kwitnącej Wiśni, który jest liderem w produkcji 
pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. Wystarczy wpiąć się przewodem 
w gniazdko elektryczne, odczekać kilka chwil i możemy ruszać samochodem w po-
dróż. W przypadku pojazdów w pełni elektrycznych zasięgi nie są imponujące, ale 
na baterii naładowanej w pełni przejedziemy średnio około  km. W przypadku 
samochodów z jednostką napędową spalinową, łączoną z silnikiem elektrycznym 
sytuacja wygląda nieco inaczej, bo poprzez hamowanie baterie ładują się samo-
istnie. I tak dla przykładu kompaktowym pojazdem średnich rozmiarów z ako-
panego do Sopotu dojedziemy za około  złotych. Tanio  ardzo tanio  aden 
przewo nik nie zagwarantuje nam takiej ceny, biorąc pod uwagę, że samochodem 
może wygodnie podróżować czteroosobowa rodzina, w dodatku z chomikiem 
w klatce.

o i można się cieszyć, wpadać w zachwyt, wydawać z siebie wszelkie „ochy” 
i „achy”, pić kawę z bambusowego kubka wielokrotnego użytku i być EKO. Ale to 
wielka złuda, choć trzeba też przyznać, że pojazdy z napędem elektrycznym i hy-
brydowym są urządzeniami, które albo wcale, albo w niewielkiej ilości emitują do 
atmosfery szkodliwe spaliny. I to ogromny plus, ukłon w stronę Matki iemi, dziury 
ozonowej i EKO lobbystów, ale  Wystarczy przyjrzeć się procesowi produkcji og-
niw elektrycznych, przy których zużywa się dużo energii elektrycznej, a ta nieste-
ty nie pochodzi ze ródeł odnawialnych, tylko ze zwykłych elektrowni, w których 
spalany jest węgiel. o drugie kwesta baterii, które jak wszyscy doskonale wiedzą, 
zużywają się i mówiąc zwyczajnie lądują w śmietniku. atem idąc tym tropem ogni-
wa prądowe, stosowane w samochodach elektrycznych i hybrydowych również za 
jakiś czas będą zużyte. Może nie za rok, czy dwa, ale w ciągu dekady, może dwóch 
wylądują na składowisku. Oczywiście, można zająć się ich regeneracją, ale przy 
dawaniu nowego życia starym akumulatorom również będą powstawać toksyczne 
śmieci, składające się z materiałów, które nie podlegają biodegradacji. 
Można stwierdzić, że diabeł w starym piecu pali ogniem, a dym się wydostaje 
i mimo tego, że jest on niewidzialny, to chcąc nie chcąc będzie zatruwał planetę 
 jeśli nie teraz to za kilkadziesiąt lat. To oczywiście spowolni degradację środo-

wiska, ale aż strach pomyśleć co będzie, kiedy wszyscy kierowcy przesiądą się do 
elektryków, a akumulatory będą wymieniać tak, jak wymienia się olej i rozrząd 
w dotychczas dobrze nam znanych pojazdach użytku codziennego. 
I na koniec taka mała dygresja  dawno, dawno temu twierdzono, że palenie tyto-
niu jest super i nie szkodzi, a prawda jednak okazała się  taka, jaka się okazała. 
Udanego weekendu

PA O

Zapraszamy!
www.pozyczkaokay.pl
ostrowiec-sw@pozyczkaokay.pl

Ostrowiec wi tokrzyski,
ul. Denkowska 8
we cie od ul. łowackiego

tel. 530 245 825

do 1500 zł w 15 minut, na 30 i 60 dni
dla nowyc  Klientów pierwsza po yczka bez kosztów

do 15 000 zł w 24 godziny, na okres
od 3 do 24 miesi cy, bez sprawdzania w BIK

R E K L A M A

W tych trudnych dla Państwa chwilach nasz zakład pogrzebowy 
pragnie Państwa wesprzeć poprzez kompleksowe 

przygotowanie uroczystości pogrzebowej tradycyjnej, bądź z urną.

Paulina Węgłowska

tel. 601 447 250 
ewa.bernisz@gmail.com

fb: /ubezpieczeniawostrowcu

MIKOŁAJKOWE ZNIŻKI
– dla nowych klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych do 75% zniżki

– dla nowych polis rolnych nawet do 30% zniżki
– dla kierowców 60% zniżki już po 2,5 roku bezszkodowej jazdy

*oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.

Rolniku!
Sprawdź naszą ofertę 

ubezpieczeń rolnych 
do 30.12.2019 r

Najtaniej w regionie!

ZAPRASZAMY
Ostrowiec Św.
ul. Siennieńska 94

od pon. do pt. od 9 do 16

Jesteśmy z Wami od 2006 r

MIKOŁAJKOWE ZNIŻKIMIKOŁAJKOWE ZNIŻKI



3PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 GRUDNIA 2019 AKTUALNOŚCI

a ład sł g ogrzebow c
Spół a z o o

Ostrowiec w  l  ł ga 
 O

ałodobow  przewóz zwło
tel   

tel a   
om     

O SO  O S  O   
      I   

S O   O I   O I   
O O I  O I 

UBEZPIECZENIA POCZTOWE
TO O T   M

Ubezpieczenia komunikacyjne, 
domów i mieszka , podró ne

Urząd ocztowy Ostrowiec w. 7
os. łoneczne 14, 27-400 Ostrowiec 

tel. kom. 725 233 362

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

 O IKA ASIO

Budowa wartej ponad trzy miliony 
złotych wiaty została ukończona przed 
czasem. 

– Hala powstała w pięć miesięcy, po-
goda dopisała, więc całość oddajemy 
do użytku z miesięcznym wyprzedze-
niem – mówi Marian Macias, przedsta-
wiciel wykonawcy zadania. 

– Targ w Ostrowcu to potężny zakład 
pracy, tu całe rodziny rozpoczynały swo-
je pierwsze biznesy. To nie tylko miejsce 
do handlu, to też miejsce spotkań – pod-
kreśla prezydent Jarosław Górczyń-
ski. – Budując pierwszą halę wiedzieli-
śmy, że to nie jest nasze ostatnie słowo 
w tym temacie. Teraz możemy również 
zapewnić, że mamy już kolejne plany na 
dalszą modernizację targowiska, by było 
jeszcze bardziej przyjazne.

Nowa hala targowa to 34 boksy 
i 29 miejsc handlowych oraz budynek 
biurowo-socjalny z zapleczem sani-
tarnym, przeznaczony dla inkasentów 
i służb porządkowych zatrudnionych na 
terenie targowiska. 

– Boksy posiadają możliwość swobod-
nej aranżacji – podkreśla dyrektor Ma-
riusz Kosiarz. – W większości dedykuje-
my je pod towary przemysłowe, głównie 
odzież, ale i pod usługi, tak bardzo po-

pularne na targowisku. Zakładam, że 
do 20 grudnia wszystkie boksy i miejsca 
handlowe znajdą najemców. 

Hala przystosowana jest dla osób nie-
pełnosprawnych i wyposażona w odna-
wialne źródła energii. Jej budowa wpi-
sała się w rewitalizację miasta.

W ramach tego projektu, w najbliż-
szym czasie planowane jest utwardzenie 
i odwodnienie placu targowego – obok 
nowej wiaty, budowa łącznika ulic 
Chrzanowskiego i Targowisk Miej-
skich oraz nowych miejsc parkingo-
wych – w sumie ma ich być dwieście.

ande  i u u i 
pod dachem

To dobra wiadomość dla handlujących i kupujących. Zakończyła się budowa 
drugiej hali targowej przy ul. J. Słowackiego. – Większość boksów ma już na-
jemców – mówi Mariusz Kosiarz, dyrektor Targowisk Miejskich w Ostrowcu.
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Głosowanie nad uchwałami podatko-
wymi stanowiło jeden z punktów ponie-
działkowej sesji Rady Miasta Ostrowca 
Św. Wszyscy obecni na sesji radni opo-
wiedzieli się za utrzymaniem dotychcza-
sowych stawek podatku od nieruchomo-
ści i od środków transportowych.

Jak podkreślił prezydent Górczyński 
zamrożenie podatków na kolejny rok to 
spory wysiłek dla gminy, ale zabieg ten 

nie wpłynie na ogólną kondycję budżetu.
– Już piąty rok z rzędu nie podnosimy 

podatków, nawet teraz kiedy wszystko 
drożeje: energia elektryczna, żywność, 
podatki, leki – przyznał J. Górczyń-
ski. – Najłatwiejszym rozwiązaniem by-
łoby sięganie do kieszeni podatników lub 
zadłużanie miasta, ale jest to polityka nie-
zwykle krótkowzroczna. Nasze działanie 
jest racjonalne, a budżet miasta stabilny. 

Możemy bez problemu starać się o środki 
zewnętrzne, które przeznaczamy na inwe-
stycje. Dzięki takim rozwiązaniom tylko 
obecnie na terenie miasta trwa budowa aż 
siedmiu ulic. To o czymś świadczy. Stać 
nas na inwestycje, remonty bez zaciąga-
nia kredytów. Nie robimy problemów dla 
przyszłych pokoleń i jesteśmy atrakcyjni 
dla środowiska przedsiębiorców oraz in-
westorów, o których aktywnie zabiegamy.

I tak stawki podatków od nierucho-
mości kształtują się na poziomie od 
0,22 złotego do 21,07 złotych za metr 
kwadratowy w przypadku budynków 
związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej. Podatek za budynki 
mieszkalne wynosi 0,60 złotego za metr 
kwadratowy, za grunty związane z dzia-
łalnością gospodarczą 0,73 złotego, a za 
budynki związane z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych 4,61 złotych.

 K

Podatki bez zmian
Ostrowczanie nie zapłacą więcej. Obowiązujące od stycznia podatki lokalne zostaną utrzymane na tym 
samym poziomie, co w roku bieżącym. Taką decyzję podjęli jednogłośnie radni miejscy na ostatniej sesji.

R E K L A M A
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Już od rana wielu chętnych czekało 
w długiej kolejce, aby podzielić się życio-
dajną substancją. Po pozytywnym przej-
ściu wstępnych badań, udało się to 58 ucz-
niom. W sumie pozyskano ponad 26 litrów 
krwi. To z pewnością najdroższy prezent 
mikołajkowy, bo krwi w naszym regionie 
nadal brakuje. 

– Na ostrowiecką młodzież zawsze moż-
na liczyć. To już kolejna w tym roku akcja, 
organizowana w ostrowieckich szkołach 
przez Rejonowy Oddział Polskiego Czer-
wonego Krzyża i ponownie możemy mó-
wić o sukcesie. Młodzież wie, że każda 
kropla krwi jest cenna, że dzieląc się nią, 
przekazują drugiemu człowiekowi w darze 

życie – podkreśla Zygmunt Tobiasz, hono-
rowy krwiodawca, jeden z koordynatorów 
piątkowego wydarzenia.

– Dziękuję wszystkim uczniom za od-
wagę i poświęcenie, za to, że dali pięknym 
przykład swoim rówieśnikom, ale i nam, 
dorosłym, jak bezinteresownie nieść po-
moc – dodaje Marcin Sitarz, dyrektor 
CKZiU, który dla wszystkich oddających 
krew ufundował poczęstunek.

Mikołajkowa zbiórka krwi w „samocho-
dówce” odbyła się w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „100 litrów krwi na 100-le-
cie PCK” oraz przypadającego w tym roku 
40-lecia klubu HDK w CKZiU. Pierwsze 
grupowe oddawanie krwi na terenie szko-
ły zorganizował w 1979 r. nauczyciel Zdzi-
sław Terpiłowski.

– Był to szok dla społeczności szkolnej. 
Na dziedziniec wjechała karetka pogoto-
wia i długo nie milkła syrena. Wszyscy cis-
nęli się do okien i dopytywali, co się stało. 
Po chwili z samochodu wyszła pani doktor 
Wesołowska i wraz z ekipą, wyposażoną 
w sprzęt udała się do szkolnego gabinetu 
lekarskiego. Tam odbywały się badania, 
a potem oddawanie krwi – wspomina Z. 
Terpiłowski, założyciel klubu i zasłużony 
krwiodawca, odznaczony m.in. „Kryszta-
łowym Sercem”.W kolejnych latach dzia-
łalność klubu była równie intensywna. 
Opiekę nad nim sprawowali Zdzisław Sol-
nica, Henryka Wosik, a obecnie – Magda-
lena Rafalska. 

– Akcje honorowego krwiodawstwa to 
już tradycja życia szkolnego. Co najmniej 
dwa razy w roku nasza młodzież daje przy-
kład bezinteresowności, chętnie oddając 
cząstkę siebie chorym i cierpiącym – przy-
znaje M. Rafalska. – Wpływ na to mają 
z pewnością spotkania z honorowymi 
krwiodawcami, którzy z wielkim zaanga-
żowaniem promują i rozwijają czerwono-
krzyską ideę.

K

odzie i i się tym  co ajce iejsze
W piątek (6 grudnia) młodzież popularnej „samochodówki” i pozostałych ostrowieckich szkół średnich spotkała 
się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na mikołajkowej akcji oddawania krwi.

Budynek „Wólczanki” przy ul. 
Żabiej to już przeszłość. Kilka 
dni temu zniknął z krajobrazu 
Ostrowca. Tuż przed wyburze-
niem, członkom Stowarzyszenia 
Kulturotwórczego „Nie z Tej Baj-
ki” udało się zachować dla po-
tomnych kawałek historii obiek-
tu – podświetlany napis, który 
przez lata był jego wizytówką.

– Ten neon znali chyba wszy-
scy. Gdy zakład dobrze pro-
sperował, świeci ł nad Żabią 
niebieskim, intensywnym świat-
łem. Poczuliśmy potrzebę ocalenia 
go – przyznaje Wojtek Mazan, członek 
stowarzyszenia. – Skontaktowaliśmy 
się z właścicielami firmy, która obecnie 
zarządza budynkiem i dosłownie chwi-
lę przed zburzeniem obiektu udało nam 
się uzyskać zgodę zarządu. W ostatnim 
momencie zdemontowaliśmy napis 
z dachu. Jak się okazało, jest on cał-
kiem dobrze zachowany.

Neon trafił teraz w bezpieczne miej-
sce. Tam poczeka na reaktywację.

– Mamy już pewne pomysły, ale na 
razie nie chciałbym zdradzać szczegó-
łów. Napisy na pewno zyskają nowe ży-
cie – zapewnia W. Mazan.

Warto dodać, że lider stowarzyszenia 
planuje też wydać kolejną książkę foto-
graficzną. Tym razem na tapetę wziął 
pomnik wdzięczności – jeden z najbar-
dziej charakterystycznych obiektów 
w centrum miasta w latach 1956-1991.

Wysoka kolumna, na której sta-
ła kobieta ze sztandarem często była 

uwieczniana w kadrze podczas różnych 
uroczystości na byłym Placu Wolności. 
Na tle pomnika fotografowali się no-
wożeńcy, czy przyjezdni, rodzice robili 
zdjęcia dzieciom. Stanowiło to swego 
rodzaju tradycję. 

– Abstrahując od ideologii, poszu-
kuję zdjęć amatorskich, które przed-
stawiają „życie” pomnika w kontekście 
życia mieszkańców. Bardzo proszę więc 
wszystkich, aby zajrzeli do swoich albu-
mów, domowych archiwów i jeśli znaj-
dą interesujące mnie fotografie, wypo-
życzyli je do zeskanowania – apeluje 
Wojciech Mazan. – Każdy, kto zechce 
podzielić się fotografiami może napisać 
do mnie maila na adres wojtekmazan@
gmail.com lub zadzwonić pod numer 
506269214.

Zdjęcia można składać również w re-
dakcji Świętokrzyskiej Grupy Mediowej 
(ul. Siennieńska 12).

K

Oca i i ostat i 
ostrowiecki eo

Ostatni ostrowiecki neon – napis „Wólczanka” – wieńczący wyburzony 
już budynek szwalni przy ulicy Żabiej doczeka się reaktywacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej większości kojarzy się z wypłatą 

świadczeń. Tymczasem to tylko 

jedna z wielu usług. O różnych formach 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 

samotnych, seniorów, tych, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, 

czy zdrowotnej, a także działaniach 

integrujących lokalną społeczność 

z Joanną Basińską i Katarzyną Kozińską 

z ostrowieckiego MOPS-u rozmawia 

Paulina Kopeć.

iejski O rodek omocy Społecz ej w Ostro
wc  w  jest iderem  je i chodzi o wsparcie 
osó  iepeł ospraw ych  samot ych i se

iorów  Co ko kret ie ro icie d a tej r py 
społecz ej

Joanna Basińska: Ten rok jest szczegól-
ny pod tym względem. Realizowaliśmy 
i realizujemy wiele ciekawych projektów. 
Jednym z nich jest „Lokator”, który na-
dal pozostaje w strukturach zadaniowych 
MOPS i z pewnością będzie kontynuowa-
ny. Projekt polega na „łączeniu” osób ma-
jących problemy mieszkaniowe z osobami 
niepełnosprawnymi lub starszymi, które 
dysponują wolnym pokojem. W tym roku 
mieliśmy dwie takie pary – młode osoby 

zamieszkały z seniorami, zapewniając im 
wsparcie psychiczne i wsparcie w codzien-
nej egzystencji. Kolejne przedsięwzięcie 
nakierowane jest na pomoc sąsiedzką. 
Udało nam się stworzyć dziewięć środo-
wisk, gdzie opiekun – sąsiad, na mocy 
umowy cywilno-prawnej opiekuje się 
starszą, schorowaną osobą. To komforto-
we rozwiązanie dla nas, ale i dla rodziny, 
która mieszka poza Ostrowcem. Bliscy 
mają pewność, że sąsiad w każdej chwili 
zajrzy do seniora. Swoją drogą jestem peł-
na podziwu dla tych ośmiu pań i jednego 
pana, którzy mimo wielu obowiązków 
i swojego życia chcą i świadczą pomoc na 
rzecz innych.

Czy oso y wyma aj ce wsparcia same się 

z łaszaj  do O S  czy to wy docieracie 
do ich

JB: Często jest tak, że nasi pracownicy 
sami podejmują interwencję, współpracu-
jemy z rejonowymi poradniami, poradnią 
zdrowia psychicznego, różne niepokojące 
sytuacje sygnalizują nam również sąsie-
dzi. Na każde takie zgłoszenie reagujemy, 
docieramy do osoby, rozmawiamy, nawią-
zujemy też kontakt z jej rodziną. Co waż-
ne, zatrudniamy dwóch asystentów osób 
niepełnosprawnych, którzy potrafią je 
zmotywować i uspołecznić.

 or a izowa ie oka ej społecz o ci  Co 
kryje się pod t  azw

Katarzyna Kozińska: Jak sama nazwa 
wskazuje organizujemy lokalną społecz-

ność po to, żeby wszystkim żyło się lepiej, 
żebyśmy wspólnie pomagali sobie i wspie-
rali się. Nie skupiamy się na problemach, 
tylko szukamy rozwiązań, działamy, roz-
budzamy pasje i zainteresowania. 

Kto mo e iczy  a pomoc w ramach te o 
działa ia

KK: Dołączyć do nas może dosłownie 
każdy. Zawsze na początku jest kilka 
osób, a później pojawiają się kolejne, gru-
pa w trakcie realizacji projektu powiększa 
się. Działamy na zasadzie kuli śnieżnej, 
wciągamy w nasze przedsięwzięcia lokal-
ną społeczność, by wspólnie robić różne 
fajne rzeczy na rzecz innych społeczno-
ści. Przykładem są warsztaty tworzenia 
w glinie, które odbyły się przedszkolu 

„Promyk”. Inicjatywa wyszła od rodzi-
ców dzieci, a w całość włączyła się cała 
społeczność placówki.

Czy i ka dy mo e z łosi  pomysł
KK: Nasz projekt zakłada aktywizację 

społeczną i zawodową, natomiast nieko-
niecznie trzeba być w projekcie, żeby do 
nas dołączyć i zgłosić jakąś inicjatywę. 
Jest 60-osobowa grupa docelowa, ale też 
wiele osób spoza niej.

Z jakimi i icjatywami wychodz  mieszka cy
KK: Tegoroczna edycja inicjatyw są-

siedzkich cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. W ramach konkursu wyłoniliśmy 
dziewięć projektów integrujących miesz-
kańców poszczególnych dzielnic. Jednym 
z najbliższych mojemu sercu był pomysł 
zgłoszony przez grupę osób niepełno-
sprawnych, dotyczący tworzenia i monta-
żu karmników na terenie miasta. Nasza 
grupa nie tylko pomaga sobie nawzajem, 
ale też wychodzi z inicjatywami do spo-
łeczności lokalnej. Przykładem tego był 
wypiek i dekorowanie świątecznych pier-
niczków, którymi będziemy częstować os-
trowczan, czy wspólne ubieranie choinki 
w Częstocicach. 

Czy projekt doczeka się ko ty acji
KK: Tak. W przyszłym roku też ogło-

simy konkurs na inicjatywy sąsiedzkie. 
Dlatego już dziś zapraszamy do udziału 
w nim wszystkich, którzy chcą coś zro-
bić dla innych. W konkursie może wziąć 
udział każda grupa, licząca co najmniej 
trzy osoby. Regulamin dostępny jest na 
naszej stronie internetowej.

zięk ję za rozmowę  

ie y ko iadc enia

R E K L A M A
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 O IKA ASIO

10 grudnia przypada Dzień Praw 
Człowieka – święto ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocz-
nicę podpisania Powszechnej deklara-
cji praw człowieka w 1948 roku. Z tej 
okazji, we wtorek w LO nr III im. W. 

Broniewskiego odbyła się kolejna edy-
cja Maratonu Pisania Listów w obronie 
praw człowieka. Młodzi ludzie posta-
nowili w ten sposób walczyć z niespra-
wiedliwością i budować bardziej huma-
nitarny świat. 

– Ideę pisania listów Amnesty Inter-
national w liceum rozpoczął nasz kolega 

śp. Szymon Pająk – mówi Marzena Ku-
sal, nauczyciel WOS w „Bronku”. – Mło-
dzież rokrocznie bardzo chętnie bierze 
udział w tej akcji. Piszą listy w obronie 
tych ludzi, którzy zostali niewinnie osa-
dzeni, którzy bronili praw człowieka, 
a obecnie znajdują się w więzieniu. So-
lidaryzują się z nimi i chcą im pomóc.

Tym razem uczniowie pisali listy do 
swoich rówieśników z 10 państw, których 
podstawowe prawa zostały pogwałcone.

– Napisałam do szesnastolatki z Ira-
nu. Dziewczyna została zatrzymana za 
walkę z noszeniem hidżabu przez Iran-
ki. Uważam, że razem możemy pomóc 
w dokonaniu czegoś wielkiego – przy-
znaje Natalia z klasy 2a. 

– Pisałem do chłopaka z Białorusi i do 
dziewczyny, która walczy o prawa kobiet 
na Bliskim Wschodzie. Te historie mnie 
najbardziej poruszyły – dodaje Aleksander.

Formuła listu jest dowolna – można 
pisać po angielsku lub według formula-
rza, jest też słownik najczęściej używa-
nych zwrotów. Listy trafią do ambasad 
państw osób osadzonych. W zeszłym 
roku, w 854 miejscach w całej Polsce 
napisano aż 308 974 listów! 

Maraton Pisania Listów Amnesty 
International po raz pierwszy w Polsce 
został zorganizowany w 2001 roku. Na 
pomysł akcji wpadli aktywiści warszaw-
skiej grupy lokalnej Amnesty. 

Warto dodać, że dzięki listom udało 
się uwolnić niesprawiedliwie skazanych 
np. Muhammada z Uzbekistanu, któ-
ry był jednym z najdłużej więzionych 
dziennikarzy na świecie – został uwol-
niony w lutym 2017 roku po siedemna-
stu latach więzienia. Setki tysięcy osób 
napisało listy domagając się jego unie-
winnienia.

od i i y i
Już po raz kolejny uczniowie ostrowieckiego LO nr III im. W. Broniewskiego włączyli się w Maraton Pi-
sania Listów Amnesty International. – Walczymy o świat, w którym każdy człowiek ma prawo korzystać 
ze swoich praw – podkreślają młodzi obrońcy tych, którzy spotkali się z niesprawiedliwością.

R E K L A M A

W sobotę, we wnętrzach Galerii 
Fotografii MCK odbył się wernisaż 
wystawy „Wektory”. Złożyły się na nią 
prace nowych członków Związku Pol-
skich Artystów Fotografików – ośmiu 
przedstawicieli ostrowieckiego Foto-
klubu Galeria MCK. Najwyższy stopień 
wtajemniczenia, jeśli chodzi o sztukę 
fotografii – bo tak mówi się w środo-
wisku o przynależności do ZPAF osiąg-
nęli: Katarzyna Agapiou, Magdalena 
Wolff, Marcin Gruszka, Andrzej 
Kosikowski, Stanisław Dulny, Maciej 
Strąpoć, Grzegorz Sideł i Stanisław 
Dunin-Borkowski, który już niebawem 
pokieruje Galerią Fotografii MCK.

Prezentacja zdjęć świeżo upieczonych 
ZPAFowców stała się okazją do oficjal-
nego pożegnania dotychczasowego ku-
stosza galerii – odchodzącego z końcem 
grudnia na emeryturę Andrzeja Łady. 
Utytułowany fotografik, członek ZPAF 
od 1988 r. nie tylko założył ostrowiecką 
galerię, w której na przestrzeni blisko 
trzech dekad pokazano prace najwięk-
szych osobowości polskiej fotografii, 
ale i Fotoklub Galeria MCK – jeden 
z najprężniej działających w całym 
kraju. Prezydent Jarosław Górczyński 
podziękował mu za promowanie sztuki 
kadrowania w lokalnym środowisku 
i samego Ostrowca na arenie ogólno-
polskiej. Wiele ciepłych słów popłynęło 
również z ust fotoklubowiczów, którzy 
pod okiem A. Łady od lat zgłębiają 
tajniki pracy z aparatem.

K

Zmiany w Galerii 
Fotografii MCK
Stanisław Dunin-Borkowski z końcem 
grudnia zostanie nowym kustoszem Galerii 
Fotografii MCK.

Innowacje w Spółce w obszarze monitorowania sieci 
wodociągowej oraz rozliczeń z Odbiorcami

Fo
t. M

on
ika
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 Zmiana metody odczytów wo-
domierzy – wodomierze Odbior-
ców naszych usług wyposażone 
są w moduły radiowe do zdal-
nej transmisji odczytów; do tej 

pory stany wodomierzy pobie-
rane były w sposób „obchodzo-
ny”, inkasent musiał przy każdej 
z posesji zatrzymać się i pobrać 
odczyt.

Od nowego roku system ten zosta-
nie zmodyfi kowany na tzw. odczyt 
objeżdżany /system TEMETRA/, co 
znacznie skróci czas pracy pracow-
ników w terenie. Umożliwi to rów-
nież dokładniejsze analizy pod ką-
tem zużyć wody w naszym mieście, 
wydzielanie stref zużyć w naszym 
mieście co znacznie przyspieszy 
lokalizowanie awarii dzięki czemu 
nasi Odbiorcy będą mniej naraże-
ni na niedogodności wynikające 
z braku wody. Dzięki takim strefom 
możemy porównać zużycie na wo-
domierzu głównym z sumą zużyć 
wodomierzy domowych.

 MWiK przygotowuje się do więk-
szej kontroli strat wody na sieci 
wodociągowej; już od kilku lat do 
opomiarowania zużycia wody na 
posesjach montujemy wodomierze 
o zwiększonej dokładności, a teraz 
u naszych głównych Odbiorców 
instalowane będą rejestratory bi-
lingowe GSM z przetwornikami 
ciśnienia, co pomoże w ustaleniu 
stref pomiarowych, umożliwi jed-

noczesność odczytów, jak również 
takie zredukowanie ciśnienia w sie-
ci wodociągowej aby zmniejszyć 
awaryjność tej sieci.
Wszystkie powyższe zabiegi są 
elementami, które przygotowują 
Spółkę do opracowania modelu 
hydraulicznego sieci wodociągo-
wej oraz pełnej integracji z mapą 
cyfrową /geodezja/ i systemem 
GIS. Ma to na celu szybszą reak-
cję na awarie, optymalizację pracy 
sieci wodociągowej i ujęcia wody, 
obniżanie strat a co za tym idzie 
kosztów.

 MWiK przygotowuje się do więk-
szej kontroli strat wody na sieci 
wodociągowej; już od kilku lat do 
opomiarowania zużycia wody na 
posesjach montujemy wodomierze 
o zwiększonej dokładności, a teraz 
u naszych głównych Odbiorców 
instalowane będą rejestratory bi-
lingowe GSM z przetwornikami 
ciśnienia, co pomoże w ustaleniu 
stref pomiarowych, umożliwi jed-
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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 

W dniu 9 grudnia br. Wójt Gminy Bałtów 
Hubert Żądło wraz z księgową budżetową 
Małgorzatą Saracen zawarli umowę z Woje-
wodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniu-
szem na finansowanie zadania „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2019-2020, które polegać będzie na zapew-
nieniu usług asystenta pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności. 
Kwota dofinansowania 108 540,00zł, co 
stanowi 100% kosztów zadania.

Wsparcie dla osób 
iepeł ospraw ych

ROZ O  
W piątek, 6 grudnia Burmistrz Ćmie-

lowa Joanna Suska wraz z najmłodszy-
mi mieszkańcami Gminy Ćmielów roz-
świetlili ćmielowski rynek. 

Tego dnia przed Domem Kultury 
im. W. Gombrowicza na licznie przy-
byłych mieszkańców czekał sam Święty 
Mikołaj z workiem pełnym prezentów. 
Podczas spotkania został również roz-
strzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą 
Gminną Kartkę Bożonarodzeniową”, 
którymi okazały się prace Aleksan-

dry Marzec z Samorządowego Przed-
szkola w Ćmielowie oraz Aleksandry 
Wójcik z przedszkola przy szkole pub-
licznej im. profesora M. Raciborskie-
go w Brzóstowej. „Te dwie wyjątkowe 
kartki zostaną powielone i rozesłane 
z życzeniami w Polskę, do wszystkich 
osób, z którymi Gmina Ćmielów współ-
pracuje.” – wyjaśnia Burmistrz Ćmie-
lowa.

Wśród świątecznych iluminacji poja-
wiła się niespodzianka. Jest nią unika-

towa i jedyna w tej części kraju ćmie-
lowska filiżanka, która bez wątpienia 
podbiła serca mieszkańców. 

O świąteczny nastrój swoimi wystę-
pami zadbali podopieczni Domu Kul-
tury w Ćmielowie Zosia Adamczyk 
i Karol Skórski oraz wspaniały zespół 
Champion, który zaśpiewał znane, 
świąteczne piosenki.

Była gorąca czekolada, słodki poczę-
stunek ale przede wszystkim rodzinna, 
przyjazna i świąteczna atmosfera. 

więty ikołaj odwiedził szkoły 
w mi ie ałtów

6 grudnia do Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole przybył dłu-
go oczekiwany Święty Mikołaj. Dzieci przywitały go z  wielką ra-

dością, a sama wizyta wzbudziła w nich ogromne emocje. Miko-
łaj obdarował prezentami wszystkie pociechy, zaś one w ramach 
wdzięczności  zaśpiewały mu piosenki i wyrecytowały wiersze.

W sobotę, 7 grudnia 2019 r. dobiegły 
końca rozgrywki Gminnej Ligi Halowej 
Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Ćmie-
lowa Joanny Suska w kategorii "open" – X 
edycja.

W turnieju wystartowały 4 drużyny, które 
grały systemem „każdy z każdym” mecz 
i rewanż. Rozegrano 12 meczów, a najlep-
szą drużyną okazał się zespół Wybrzeża 
Klatki Schodowej. Kolejne miejsca zajęli: 
Piaskowe Ludki, Anarchia i Guara Guara.

Podczas uroczystości zakończenia zawo-
dów przyznano nagrody i puchary indywi-

dualne oraz drużynowe, które wręczyła 
Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska,  Prze-
wodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego 
Mariusz Pasternak oraz Zastępca Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Ćmielowie 
Aneta Szczygieł. Najlepszym strzelcem oka-
zał się Przemysław Góra z zespołu Piaskowe 
Ludki zdobywając 17 bramek. Najlepszym 
bramkarzem został Damian Glijer z zespołu 
Anarchia. Puchary, dyplomy oraz piłki dla 
wszystkich zespołów ufundował Urząd Mia-
sta i Gminy w Ćmielowie. Zawody sędzio-
wał Krzysztof Przybyciński.

 dycja mi ej i i 
a owej iłki o ej 

w mie owie
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Nie chodzi wyłącznie o liczbę godzin, 
którą przeznaczamy na regenerację, ale 
również o regularność i pewnego rodza-
ju „harmonogram”. Dla większości z nas 
to godziny pracy są czynnikiem, który 
determinuje resztę dnia. Dlatego warto 
przemyśleć, ile dokładnie czasu potrze-
bujemy przed wyjściem z domu oraz to, 
ile czasu możemy poświęcić na różnego 
rodzaju aktywności po pracy. Naukowcy 
wskazują, że z wiekiem nasze zapotrzebo-
wanie na sen zmniejsza się. Jednak wciąż 
na odpoczynek nocą powinniśmy przezna-
czać od 7 do 9 godzin – wszystko zależy 
oczywiście, m.in. od naszych indywidual-
nych uwarunkowań zdrowotnych, czy też 
intensywności stylu życia. Wypracowanie 
pewnej systematyczności oraz stałego 
„rozkładu” dnia i nocy pozwoli nam wpły-
nąć na lepszą regenerację ciała i umysłu.

Wydzielenie i zaaranżowanie strefy od-
poczynku jest tak samo istotne, jak stwo-
rzenie wspomnianego „harmonogramu” 
regeneracji. Tu sprawdzą się stonowane 
kolory. Warto uwzględnić też podstawo-

we zasady feng shui: zachowanie symetrii, 
ustawienie łóżka przy ścianie prostopadłej 
do ściany z oknem oraz do ściany z drzwia-
mi, a także zapewnienie odpowiedniej ilo-
ści miejsca po obu stronach łóżka. Samo 
miejsce do odpoczynku tworzy oczywiście 
posłanie, dlatego równie dużo uwagi po-
winniśmy poświęcić materacowi.

Regeneracja w domu to jedno, ale 
ważną kwestią są również przerwy od 
pracy. Poza 14-dniowym urlopem, war-
to postawić również na kilkudniowe wy-
jazdy – najlepiej łącząc je z weekendami. 
Podczas krótkich urlopów bardzo ważne 
jest zupełne „odcięcie się” od tego, co 
zazwyczaj stanowi naszą rutynę dnia 
oraz oczywiście od pracy. Nie włączajmy 
komputerów, nie sprawdzajmy skrzynek 
mailowych, odpoczywajmy na łonie na-
tury - poświęćmy całą naszą uwagę na 
bycie „tu i teraz”. Dzięki temu uda nam 
się zniwelować poziom zmęczenia i stre-
su do minimum.

IT PL

Sekrety zdrowego 
odpoczynku

Po każdym dniu potrzebujemy odpowiedniej regeneracji. Podpowiada-
my, co ma wpływ na efektywność naszego odpoczynku.

Badania endoskopowe pozwalają na 
odpowiednią profilaktykę chorób ukła-
du pokarmowego (w tym nowotworów), 
a w przypadku ich wykrycia umożliwiają 
wdrożenie skutecznego leczenia już we 
wczesnej fazie ich rozwoju. 

RO  O O R  R O
Rak jelita grubego stanowi drugi 

najczęściej spotykany typ nowotworu. 
W Polsce każdego roku rozpoznawanych 
jest ponad 14 tys. nowych przypadków, 
a każdego dnia z jego powodu umiera aż 
28 osób. Dane są niepokojące, tym bar-
dziej, że wcześnie wykryty rak jelita daje 
100 proc. szans na pokonanie choroby. 
Choroba ta zdecydowanie częściej do-
tyczy mężczyzn (60 proc. przypadków) 
i stanowi wśród nich drugi pod wzglę-
dem umieralności nowotwór w Polsce.

Głównymi czynnikami ryzyka wystą-
pienia raka jelita grubego są: otyłość, 
zbyt duża liczba spożywanych kalorii 
(w tym czerwonego mięsa), małe spoży-
cie błonnika i palenie papierosów. Regu-
larne badania endoskopowe pozwalają 
wykryć wszelkie zmiany chorobowe we 
wczesnej fazie rozwoju i szybko wdrożyć 
niezbędne leczenie.

CZ  S   OSKO O
Gastroskopia i kolonoskopia są naj-

lepszymi badaniami diagnostycznymi 
górnego odcinka (przełyk, żołądek, 
dwunastnica i początkowy fragment 
jelita cienkiego) i dolnego odcinka (je-
lito grube) przewodu pokarmowego. Są 
również wykorzystywane jako badania 
przesiewowe i profilaktyczne w celu wy-
krywania zmian nowotworowych.

Kolonoskopia umożliwia wykonanie 
kompleksowej analizy końcowego od-
cinka jelita cienkiego i całego jelita gru-
bego pod kątem pojawienia się polipów 
lub innych zmian chorobowych (w tym 

nowotworowych). Kolonoskop, czyli dłu-
ga, elastyczna rurka z umocowaną ka-
merą wprowadzana jest przez odbytnicę 
do jelita grubego. Specjalista podczas 
badania może usunąć polipy, a w razie 
potrzeby, pobrać wycinek do badania 
histopatologicznego. Badanie trwa ok. 
20 min. i nie jest całkowicie bezboles-
ne, ale istnieje możliwość znieczulenia 
ogólnego i wówczas badanie wykonuje 
się podczas snu pacjenta. Kolonoskopię 
zaleca się wykonywać co 10 lat wszyst-
kim osobom po 50. rok życia i wszystkim 
po 40 r. życia z tzw. obciążeniem rodzin-
nym (przypadki chorób wśród rodziców, 
dzieci, rodzeństwa). 

Gastroskopia pozwala kompleksowo 
przebadać górny odcinek układu pokar-
mowego, czyli przełyk, żołądek i dwu-
nastnicę. Wykonywana jest za pomocą 
giętkiego przewodu z umocowaną kame-
rą; wprowadza się go do żołądka przez 
przełyk. Badanie trwa 15-30 min. i może 
być wykonywane w znieczuleniu miej-
scowym. Gastroskopia jest bezbolesna 

i nie utrudnia oddychania, ale mogą wy-
stąpić odruchy obronne takie jak torsje 
czy kaszel. Badanie umożliwia wykrycie 
wrzodów żołądka, chłoniaka żołądka 
czy raka dwunastnicy. Badanie powin-
no się wykonywać co 3-5 lat. Nowotwo-
ry górnego odcinka przewodu pokar-
mowego mają zupełnie inną dynamikę 
wzrostu i rozwoju, dlatego gastroskopia 
nie jest w stu procentach pewną metodą 
profilaktyki wykrywania wczesnych sta-
diów nowotworów.

CZ O Z R  S  RZ  
– Badania endoskopowe w naszym 

kraju to wciąż temat tabu, a pacjenci 
najczęściej rezygnują z nich z powodu 
wstydu czy strachu przed samym ba-
daniem lub w obawie przed wykryciem 
groźnych chorób układu pokarmowego. 
Chociaż brzmi to paradoksalnie, wiele 
osób woli żyć w nieświadomości, niż 
wybrać się do lekarza i w razie potrzeby 
poddać się leczeniu, które odpowiednio 
wcześnie wdrożone daje stuprocentową 

szansę powrotu do zdrowia. Wiele osób 
rezygnację z badań argumentuje bra-
kiem czasu lub zbyt młodym wiekiem. 
Pacjenci przed 40. rokiem życia, zwłasz-
cza mężczyźni, uważają, że ze względu 
na metrykę, problem nowotworu jelita 
ich nie dotyczy i mają jeszcze czas na wy-
konanie badań. Rak jelita grubego może 
rozwijać się już w młodym wieku i przez 
kilka, a nawet kilkanaście lat, nie dawać 
żadnym widocznych objawów. Zmiany 
następują powoli , od niegroźnego poli-
pa do zaawansowanej formy nowotworu 
złośliwego. Im szybciej przełamiemy 
strach, tym szybciej w przypadku wy-
krycia zmian będziemy mogli poddać 
się ewentualnemu leczeniu i zapobiec 
rozwojowi choroby – mówi lek. med. 
Dariusz Maj, gastroenterolog z Centrum 
Medycznego Damiana

K S  RZ O O  O  
OSKO O C

Gastroskopia i kolonoskopia wymaga-
ją od nas pewnego przygotowania. Sześć 
godzin przed wykonaniem gastroskopii 
nie należy jeść i pić. W przypadku kolo-
noskopii, na kilka dni przed badaniem, 
należy wprowadzić tzw. dietę ubogo-
resztkową, czyli wyeliminować warzy-
wa, owoce (zwłaszcza te z pestkami), 
otręby i nasiona, które przylegając do 
jelita, mogą zaburzyć prawidłowy wynik 
badania. Kilka dni przed kolonoskopią 
powinniśmy wprowadzić dietę płynną, 
a 24 godziny przed badaniem nie spo-
żywać już żadnych pokarmów. Należy 
również dzień przed badaniem zastoso-
wać środek przeczyszczający (wypisze 
go lekarz na receptę lub otrzymamy 
go za darmo w ośrodku badań przesie-
wowych), który pozwoli oczyścić nasze 
jelito. 

IT PL
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JAJECZNE MUFFINY

SKŁADNIKI:
– 8 dużych jaj
– pół szklanki mleka
– 80 g posiekanego świeżego szpinaku
– 5 posiekanych świeżych pomidorów
– 2 szalotki pokrojone w kostkę
– 20 g pokrojonej natki pietruszki
– pół paczki rozdrobnionego sera feta
– 1 pokrojone awokado
– pół szklanki startego sera

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzej piekarnik do 180 st. Posmaruj 
formy na muffiny oliwą z oliwek. 
W dużej misce dokładnie wymieszaj 
jajka i mleko. Ciągle mieszając 
dodawaj szpinak, pietruszkę, pomidory 
i szalotki. Wypełnij masą miseczki 
na muffiny i piecz przez 20 – 25 min. 
Wyjmij muffiny z piekarnika i pozostaw 
do ostygnięcia, a następnie przy 
pomocy noża wyjmij muffiny 
z foremek. Posyp kawałkami awokado, 
sezonowymi pomidorami i serem. 
Smacznego!

Fo
t. f

it.p
l

Gastroskopia, kolonoskopia – na samo brzmienie tych nazw przechodzą nas dreszcze. Wstyd czy strach 
przed badaniem i przed ewentualnym wykryciem groźnych chorób sprawia, że świadomie rezygnuje-
my z wizyty u specjalisty. Jak często należy wykonywać te badania i jak się do nich przygotować? Od-
powiada Dariusz Maj, gastroenterolog z Centrum Medycznego Damiana.

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM

R K
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AU T O P R O M O C J A

05:10  Jeden z dziesięciu
05:40  Jaka to melodia?
06:20  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:45  Okrasa łamie przepisy: Ryby nad Bugiem
10:15  Komisarz Alex 5

Zabójczy sekret
11:05  Ojciec Mateusz 18
15:10  do Skarżyska
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:50  Natura w Jedynce: Dzika przyroda Irlandii
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów - taka historia...

Sól - złoto Wieliczki
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Gala 100-lecia PZPN
21:25  Gala 100-lecia PZPN
22:25  Błękitna głębia 2: Rafa

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Ujsoły, Zajazd w Strażnicy

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Kurczak duszony z figami
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Dziewczyny z wypiekami
11:30  Metamorfozy Doroty Szelągowskiej
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Głogówek, Rammer Jammer

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:00  Jason Bourne

Film thriller
22:30  10 000 lat przed naszą erą

Film przygodowy
00:50  Kuba Wojewódzki
01:50  Kuchenne rewolucje: Gdańsk, Czardasz

kulinaria
02:50  Uwaga!
03:10  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:15  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Zranione dusze - część 2
06:05  Planeta lasów

Na górskich szczytach
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:30  Rodzinka.pl

Jesienny blues
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  O mnie się nie martw 11
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Spotkanie klasowe
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:30  Barwy szczęścia
20:00  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:10  Barwy szczęścia
20:35  Czar par
21:35  Czar par - dogrywka
22:20  Muzyka na weekend
23:25  500 dni miłości

Film komediowy
01:05  Przychodzi facet do lekarza

Film komediowy
02:55  Zapraszamy na ślub

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:35  Na ratunek 112
17:05  Gliniarze
18:05  Pierwsza miłość
18:45  Mikołajkowy blok reklamowy
18:55  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:40  Kraina lodu: przygoda Olafa

Film animowany
20:05  Miss Supranational 2019
23:05  Galerianki

Film dramat
00:50  Gamer

Film fantastyczny
02:50  Tajemnice losu

SOBOTA, 14 GRUDNIA

PIĄTEK, 13 GRUDNIA

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: Miłość do Boga
09:50  Madeline

Film komediowy
11:30  Wojenne dziewczyny 3
12:30  Fascynujący świat: Eksperyment: zabójcza lawina

Film dokumentalny
13:35  Okrasa łamie przepisy: Największe kartacze
14:05  Z pamięci: Bronisław Baczko
14:10  Kulisy "Postaw na milion"
14:25  Rolnik szuka żony 6
15:15  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Niżnym 

Tagile - studio
15:30  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Niżnym Tagile
17:25  Teleexpress
17:35  Jaka to melodia?
18:30  Postaw na milion
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Komisarz Alex 13

Zabójcze tango
21:35  Boks: Walka o pasy WBA Super World, IBF World, WBO 

World i IBO World w Ad-Dirijji - waga ciężka: Andy Ruiz 
Jr. - Anthony Joshua

23:20  Porwana
Film sensacyjny

00:55  Jaka to melodia?
01:45  Błękitna głębia 2: Rafa

Film przygodowy
03:15  Pustynne piekło

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:45  MasterChef

kulinaria
14:15  Szlachetna Paczka 2019

Film dokumentalny
14:20  Top Model
15:45  Szlachetna Paczka 2019

Film dokumentalny
15:50  Domowe rewolucje

lifestyle
16:50  Szlachetna Paczka 2019

Film dokumentalny
16:55  Starsza pani musi fiknąć
17:55  Szlachetna Paczka 2019

Film dokumentalny
18:00  Kuchenne rewolucje: Gdańsk, Czardasz

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Szlachetna Paczka 2019

Film dokumentalny
19:30  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły"

Film przygodowy
23:00  Pitch Perfect

Film komediowy
01:20  Jason Bourne

Film thriller
03:50  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Barwy szczęścia
05:50  Barwy szczęścia
06:25  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
11:05  Pytanie na śniadanie
11:30  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:00  The Wall. Wygraj marzenia
13:00  O mnie się nie martw 11
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Opole 2019
16:15  Rodzinka.pl

Drugi ślub
16:45  Słowo na niedzielę: Poszukiwaczka Słowa
17:00  Piłka nożna: PKO Ekstraklasa - studio
17:20  Piłka nożna: PKO Ekstraklasa - mecz: Lech Poznań - ŁKS 

Łódź
19:35  Lajk!
20:05  The Voice Senior. Przesłuchania w ciemno
21:10  The Voice Senior. Przesłuchania w ciemno
22:20  Szansa na sukces. Opole 2019
23:30  Prosta historia o morderstwie

Film dramat
01:05  22 Jump Street

Film komediowy
02:55  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:40  Scooby-Doo i WWE: Potworny wyścig

Film animowany
10:15  Ewa gotuje
10:45  Moje disco, moje wszystko
11:45  Asterix kontra Cezar

Film animowany
13:25  Ojciec panny młodej

Film komediowy
15:50  Świat według Kiepskich
16:15  Mister Supranational 2019
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa

Film przygodowy
23:00  Speed 2: Wyścig z czasem

Film sensacyjny
01:55  Trener bardzo osobisty

Film komediowy
04:15  Kabarety
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05:15  Klan
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: Pojezierze Drawskie
09:05  Ziarno: Chleb i miłość
09:35  Las bliżej nas
10:00  Polskie drogi

W obronie własnej
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Misja Bangladesz: Bóg nie zapomniał o Bangladeszu
13:15  BBC w Jedynce: Dzikie metropolie: Mieszkańcy

Film dokumentalny
14:15  Z pamięci: Klub Krzywego Koła
14:25  Komisarz Alex 13

Zabójcze tango
15:15  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Niżnym 

Tagile - studio
15:30  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Niżnym Tagile
17:25  Teleexpress
17:35  Dziewczyny ze Lwowa 4

Rozprawa
18:30  Jaka to melodia?
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Domowe rewolucje

lifestyle
12:00  Co za tydzień
12:35  Wehikuł czasu

Film fantastyczny
14:30  Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły"

Film przygodowy
17:30  Big Brother Tydzień 2
18:30  My Way
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef

kulinaria
21:30  Hellboy 2: Złota armia

Film fantastyczny
23:55  Klucz do koszmaru

Film horror
02:05  Big Brother Tydzień 2
03:05  Uwaga!
03:25  NOC Magii

04:35  Słowo na niedzielę: Poszukiwaczka Słowa
04:45  Barwy szczęścia
05:15  Barwy szczęścia
05:50  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
11:40  The Voice Senior. Przesłuchania w ciemno
12:45  The Voice Senior. Przesłuchania w ciemno
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Opole 2020
16:25  Rodzinka.pl

Szalona babcia
16:55  Na dobre i na złe

Nikt nie jest wyspą
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Czar par
19:30  Czar par - dogrywka
20:05  Muzyka, taniec, zabawa
21:00  22 Jump Street

Film komediowy
23:05  Echo serca 2
23:55  Boski porządek

Film dramat
01:35  Seks, miłość i terapia

Film komediowy
03:05  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
07:40  Kraina lodu: przygoda Olafa

Film animowany
08:05  Wędrówki z dinozaurami

Film animowany
09:55  Jak długo jeszcze?

Film komediowy
11:55  Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa

Film przygodowy
14:55  Speed 2: Wyścig z czasem

Film sensacyjny
17:40  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  Miss Polski 2019
23:05  Ślad
00:05  Trans

Film thriller
02:15  Apocalypto

PONIEDZIAŁEK, 16 GRUDNIA

NIEDZIELA, 15 GRUDNIA

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  My Way
06:50  Nowa Maja w ogrodzie 3
07:20  Akademia ogrodnika
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  Kobieta na krańcu świata
14:00  Ugotowani

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Ostrowiec Świętokrzyski, Bar na 

Stawkach
kulinaria

18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Quesadilla z kurczakiem i awokado
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Klinika bez tajemnic
22:30  Osaczeni

Film thriller
00:40  Co za tydzień
01:15  Kobieta na krańcu świata
01:50  Uwaga!
02:15  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Rozterki - część 1
06:15  Coś dla ciebie
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Boscy u doktora
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:05  Coś dla ciebie
14:30  Operacja zdrowie!: Mięśniaki macicy - choroby kobiece
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Grom z jasnego nieba
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:50  O mnie się nie martw 11
22:50  Kino bez granic: Serena

Film dramat
00:50  Głęboka woda

Sekrety rodzinne
01:50  Boski porządek

Film dramat
03:25  Zakończenie programu

WTOREK, 17 GRUDNIA

05:40  Jaka to melodia?
06:20  Przysięga
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 6

Dzieci rewolucji
10:15  Komisarz Alex 6

Okup
11:05  Ojciec Mateusz 18

Mamusia
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:50  Natura w Jedynce: Jajko: cud natury

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Łódź, Szafran

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Quesadilla z kurczakiem i awokado
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Poznań, Lizawka

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Risotto ze szparagami i kurkami
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Podwójne ryzyko

Film sensacyjny
23:45  Superwizjer
00:20  Kuba Wojewódzki
01:20  Oszuści 2
02:20  Uwaga!
02:45  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Rozterki - część 2
06:15  Ołtarz św. Jana
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Golono - strzyżono
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Śmiertelne niebezpieczeństwo
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:50  Echo serca 2
22:50  Ludzkie historie: Jazz na Kalatówkach

Film kultura/sztuka
00:00  O mnie się nie martw 11
00:55  Rodzinka.pl

Szalona babcia

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Wataha
21:05  Wataha
22:10  Jestem Bogiem

Film thriller
00:40  Poznaj moich rodziców

Film komediowy
03:05  Tajemnice losu

05:05  Jeden z dziesięciu
05:40  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów - taka historia...

Sól - złoto Wieliczki
09:20  Ranczo 6

Seks nocy letniej
10:15  Komisarz Alex 5

Ślepa furia
11:05  Ojciec Mateusz 18

Zdrada
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:50  BBC w Jedynce: Dzikie metropolie: Mieszkańcy

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: W małym dworku
22:25  Świat bez fikcji: Syria - atak na Rożawę

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Megahit: Apocalypto

Film dramat
23:00  Oczy smoka

Film sensacyjny
01:00  Uwięziona

Film dramat
03:05  Tajemnice losu
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05:45  Jaka to melodia?
06:20  Przysięga
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 6

Przeciek kontrolowany
10:15  Komisarz Alex 6

Na pełnym gazie
11:05  Ojciec Mateusz 18

Fryzjerka
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:50  Natura w Jedynce: Attenborough i morski smok
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:00  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Leśniczówka
20:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów - mecz: FC Bayern Monachium - 

Tottenham Hotspur FC

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Lubin, Restauracja Rodzinna

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Risotto ze szparagami i kurkami
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Wątróbka gęsia z jabłkami
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  My Way
22:00  Kod Merkury

Film sensacyjny
00:20  Kości
01:20  Superwizjer
01:55  Uwaga!
02:20  NOC Magii

04:40  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Ból fantomowy - część 1
06:10  Pożyteczni.pl
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Kociaki domowe
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Co za dzień!
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:30  Barwy szczęścia
20:05  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i „Na sygnale”
20:50  Na dobre i na złe

Bliscy nieznajomi
21:55  Na sygnale

To wszystko
22:35  Kino relaks: Zawsze tylko ty

Film dramat
00:30  Świat bez tajemnic: Braciszek Karel

Film dokumentalny
01:40  Oficer

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Poznaj moich rodziców

Film komediowy
22:45  Ciacho

Film komediowy
01:10  Scenariusz na miłość

Film komediowy
03:25  Tajemnice losu

CZWARTEK, 19 GRUDNIA

ŚRODA, 18 GRUDNIA

05:40  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 6

Świadek koronny
10:15  Komisarz Alex 6

Uciekinierzy
11:05  Ojciec Mateusz 18

Smażalnia
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Dzika Holandia

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 22
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Iskander
00:50  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat: Czy zbawi 

nas religia multi-kulti?

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Toruń, Italian House

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Wątróbka gęsia z jabłkami
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Ostróda, Fang Youn

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Indyjski dal z soczewicy
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Warszawa, Tbilisi

kulinaria
22:35  Mój biegun

Film biograficzny
00:25  Klinika bez tajemnic
01:25  Klonowanie - sposób na nieśmiertelność

Film dokumentalny
01:55  Uwaga!
02:20  NOC Magii

04:40  Koło fortuny
05:15  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Ból fantomowy - część 2
06:10  Operacja zdrowie!: Mięśniaki macicy - choroby kobiece
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Praca, dom, kanapki
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  Na dobre i na złe

Bliscy nieznajomi
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Matczyna miłość
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:30  Barwy szczęścia
20:00  Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Filmowe czwartki. Wiesław Kot
20:45  Filmowe czwartki: Manchester by the Sea

Film dramat
23:15  Niezwykły dzień panny Pettigrew

Film komediowy
00:55  Jumpin’ Jack Flash

Film komediowy
02:50  Zaginiona
03:45  Art Noc: Scena alternatywna: Stanisław Soyka
04:10  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Inna kobieta

Film komediowy
22:40  Wojna żeńsko-męska

Film komediowy
01:00  Chirurdzy
01:55  Chirurdzy
03:00  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

Sy wia Chał pczak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

OKRZ SK  R  O
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

– Cieszę się, że udało nam się wyrwać 
punkty – mówił po spotkaniu trener dru-
żyny gości Tomasz Błaszkiewicz. – Spo-
dziewaliśmy się, że będzie dosyć ciężko. 
Po ostatnim meczu pucharowym byliśmy 
nieco podrażnieni wynikiem. Udało 
nam się zrealizować wszystkie założenia 
zaplanowane przed meczem. Cieszymy 
się, że punkty wędrują do Kielc.

– Myślę, że to był fajny mecz, do-
brze się go oglądało – przyznał bram-
karz druż yny akademików Ignacy 
Drozd. – Początek był bardzo wyrówna-

ny, bramka za bramkę. Myślę, że z na-
szej strony przeważyła konsekwencja 
i twarda obrona. To przełożyło się na 
punkty. Jako beniaminek cieszymy się 
z każdych punktów.

– My z kolei nie zrealizowaliśmy 
nic z tego, co sobie założyliśmy w tym 
spotkaniu – stwierdził trener poma-
rańczowo-czarnych Tomasz Radowie-
cki. – Wiedzieliśmy z kim gramy, nie 
była to dla nas drużyna anonimowa. 
Chłopaki dobrze się znają, są również 
kolegami poza boiskiem, lecz nie wszy-
scy rozumieją, że kolegów na boisku 
nie ma. Mam przed sobą statystykę dzi-

siejszych zawodów i nie ma co myśleć 
o pozytywnym wyniku, jeżeli popełnia 
się 27 błędów i oddaje się 21 niecelnych 
rzutów. To daje w sumie 48 negatyw-
nych akcji. Nie wiem, skąd to się bierze, 
zadaję sobie wiele pytań, wiele rzeczy 
mnie nurtuje. To, co dziś wyczynialiśmy 
na parkiecie woła o pomstę do nieba. 
Walczyliśmy, jak mogliśmy, ale chłopaki 
głowami byli gdzie indziej, zero koncen-
tracji, nonszalancja. Do 15 minuty mecz 
był wyrównany. Nie wiem, co się stało 
w drugiej połowie. Z tego miejsca prze-
praszam kibiców za naszą postawę. Tak 
nie przystoi grać drużynie wojowników 
przed własną publicznością.

– Kompletnie nic nam nie wychodzi-
ło – skomentował spotkanie rozgrywają-
cy KSZO Odlewnia Sebastian Włoskie-
wicz. – Drużyna z Kielc wszystkie nasze 
błędy kończyła, czy to z kontry, czy 
rzutami z szóstego metra. Mogę z tego 
miejsca przeprosić za wynik, miejmy na-
dzieję, że w następnych meczach będzie 
lepiej.

KSZO Odlewnia Ostrowiec Święto-
krzyski – AZS UJK Kielce 23:34 (14:18)
KSZO Odlewnia: Piątkowski, Baran, 
Kijewski – Grabowski 8, Kogutowicz 4, 
Mehdizadeh 2, Zielonko 2, Rusin 2, Cu-
kierski 2, Dwojak 1, Jagiełło 1, Chmie-
lewski 1, Włoskiewicz, Granat i Jeżyna. 
Trener: Tomasz Radowiecki.

Po rundzie jesiennej, wojownicy zaj-
mują z sześcioma punktami dziewiąte 
miejsce w tabeli grupy C pierwszej ligi. 
Teraz czas na zimową przerwę. Wzno-
wienie rozgrywek planowane jest na 
weekend 8-9 lutego 2020. Wtedy to os-
trowczanie zagrają na wyjeździe z rezer-
wami zespołu Azoty Puławy.

Porażka 
na koniec rundy

W ostatnim spotkaniu pierwszej rundy rozgrywek I ligi grupy C szczypiorni-
ści KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. wysoko , bo aż 23:34 przegrali przy Świę-
tokrzyskiej z AZS UJK Kielce. 

Pierwszy set był chyba najkrót-
szy, jaki grały siatkarki KSZO 
na parkietach w pierwszej lidze. 
Częstochowianki rozbiły zespół 
Marcina Cebo do dziewięciu, nie 
pozostawiając złudzeń, kto w tym 
spotkaniu jest lepszy. W drugiej 
części meczu tylko początek był 
wyrównany, później ponownie go-
spodynie doszły do głosu. Tym ra-
zem ostrowczanki zdołały wywal-
czyć szesnaście punktów. Trzecia 
partia wyglądała już nieco inaczej, 
niż poprzednie – pomarańczowo-
-czarne prowadziły nawet 10:8, 
ale to chyba było wszystko, na co 
było stać tego dnia zespół Marcina Cebo. 
Ostatecznie siatkarki z Częstochowy wy-
grały tą partię do 21 i cały mecz 3:0.

W spotkaniu w pomarańczowo-czar-
nych barwach zadebiutowała wypoży-
czona z DPD Legionovii Legionowo 
21-letnia atakująca Kamila Dyduła. 
Nowa zawodniczka w naszym zespole 
występuje z numerem 9. W przeszłości 
reprezentowała takie kluby, jak UKS 
Szóstka Mielec, MUKS Sparta Warsza-
wa, AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, 
a od lata bieżącego roku zespół z Ligi 
Siatkówki Kobiet DPD Legionovię Le-
gionowo.

Częstochowianka Galeria Jurajska 
Częstochowa – KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski (25:9, 25:16, 25:21)

KSZO : Izabela K lekot , Monika 
Kawa, Julia Marcyjanik, Monika Kac-
przak, Kamila Kobus, Emilia Piotrow-
ska, Wiktoria Rdzanek (libero) oraz: 
Oliwia Błaszczyk (libero), Kamila Dy-
duła, Martyna Kmuk, Kaja Klepacz. 
Trener: Marcin Cebo.MVP: Wioletta 
Lach (Częstochowianka).

Porażką w Częstochowie ostrowczan-
ki zakończyły pierwszą rundę rozgrywek 
z zaledwie siedmioma punktami na kon-
cie. Już w ten weekend rozpoczyna się 
runda rewanżowa. KSZO w najbliższą 
sobotę, 14 grudnia podejmie we własnej 
hali SMS PZPS Szczyrk. Początek me-
czu o godzinie 17.
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Krótki mecz 
w Częstochowie

Siatkarki Częstochowianki Galeria Jurajska Częstochowa nie dały szans 
zawodniczkom KSZO. Podopieczne Marcina Cebo uległy w trzech setach.

W zawodach, oprócz ostrowczanek 
wzięły udział cztery zespoły: Fun Sport 
Kielce, Victoria Kazimierza Wielka, Vi-
deo Ciepielów oraz gospodynie z MKS 
Gala Skarżysko-Kamienna.

Przy okazji turnieju zorganizowano 
również zbiórkę słodyczy na rzecz wy-
chowanków Zespołu Placówek Eduka-
cyjno-Wychowawczych w Skarżysku, 
a same zawody okazały się doskonałą 
okazją do sportowej rywalizacji, zaba-
wy oraz doskonalenia umiejętności gry 
w siatkówkę.

Na zakończenie wszystkie zawodnicz-
ki dostały drobne upominki od Mikołaja 
oraz medale za sportową postawę.

Wyniki Mikołajkowego Turnieju Piłki 
Siatkowej Gala Skarżysko Cup 2019:

Kat. jedynki: 1. Magdalena Zacha-
riasz – Fun Sport Kielce, 2. Amelia 
Barszcz – Gala Skarżysko, 3. Julia Ma-
ckiewicz – Gala Skarżysko, 4. Natalia 
Karczewska – Volley Stars Ostrowiec, 5. 
Wiktoria Karcz – Gala Skarżysko, 6. Na-

dia Zagożdzon – Gala 
S k a r ż y s ko  7.  M a ja 
D u rl i k-  G a la  Sk a r-
żysko, 8. Julia Sikor-
ska – Gala Skarżysko, 
9. Zuzanna Zięba – Vi-
deo Ciepielów, Alicja 
Płucisz – Volley Stars 
Ostrowiec, Magda Pa-
ryż, Jessica Żarnowie-
cka, Asia Klimek, Ni-
kola Bartnicka, Marysia 
Rzepa – Victoria Kazi-
mierza Wielka, Cho-
łojczyk Natalia, Zuzia 
Prokop, Julia Owczar-
czak, Lilianna Bilska, 
Kamila Konkol – MKS 
Gala Skarżysko.

Kat. dwójki: 1.Victo-
ria Kazimierza Wiel-

ka, 2. Fun Sport Kielce, 3. Volley Stars 
Ostrowiec I, 4. Volley Stars Ostrowiec 
II, 5. MKS Gala Skarżysko-Kamienna, 
6. KS Video Ciepielów II, 7. KS Video 
Ciepielów I.

Kat. trójki: 1. Victoria Kazimierza 
Wielka, 2. Fun Sport Kielce I, 3. Fun 
Sport Kielce II, 4. Fun Sport Kielce IV, 
5. Volley Stars Ostrowiec II, 6. Volley 
Stars Ostrowiec I, 7. Fun Sport Kielce 
III, 8. KS Video Ciepielów II, 9. KS Vi-
deo Ciepielów I.

Kat. czwórki: 1.Fun Sport Kielce I, 2. 
Fun Sport Kielce II, 3. Victoria Kazimie-
rza Wielka, 4. Volley Stars Ostrowiec, 
5.MKS Gala Skarżysko-Kamienna.

W niedzielę, 22 grudnia Akademia 
Volley Stars zorganizuje w Ostrowcu 
podobny turniej na hali przy Świętokrzy-
skiej. Podczas drugiej edycji Volley Stars 
Cup, drużyny rywalizować będą w trzech 
kategoriach: dwójek, trójek i czwórek.

PK

Sportowe mikołajki
Siatkarki ostrowieckiej Akademii Volley Stars uczestniczyły w Miko-
łajkowy Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt "Gala Skarżysko Cup 2019".
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Bardzo dobrze w zawodach spisali 
się zawodnicy KSZO: Adrianna Pe-
trykowska, Bartosz Michta, Kajetan 
Radkiewicz, Michał Kesler, Eryk Sojda 
oraz Oskar Karaś. Wszyscy poprawiali 
swoje rekordy życiowe, a Bartosz Michta 
wywalczył srebrny medal w wyścigu na 
200 metrów stylem motylkowym.

Ponadto nasz najlepszy pływak w tej 
kategorii wiekowej pobił rekordy okrę-
gu świętokrzyskiego na 50, 100 i 200 me-
trów stylem motylkowym.

Wyniki pływaków KSZO:
Bartosz Michta: 11. na 50 m motylko-

wym 26:76 (11. w el. 27.02), 8. na 100 m 
motylkowym 59.31 (4. w el. 58.86), 2. na 
200 m motylkowym 2:08.09.

Kajetan Radkiewicz: 6. na 200 m 
dowolnym 2.00.05 (9. w el. 1:59.90), 8. 
na  4 0 0  m dowol ny m 4 :11 . 8 7  (4 . 
w el. 4:13.72), 16. na 50 m grzbietowym 
28.71 (17. w el. 28.59), 15. na 100 m 
grzbietowym 1:01.12 (14. w el. 1:01.52).

Adrianna Petrykowska: 8. na 50 m 
grzbietowym 30.25 (8. w el. 30.66), 12. 
na 100 m grzbietowym 1:05.68 (11. 
w el. 1:06.78), 9. na 200 m grzbietowym 
2:24.54 (9. w el. 2:23.62), 14. na 200 m 

zmiennym 2:29.11 (14. w el. 2:29.93).
Oskar Karaś: 65. na 100 m klasycz-

nym 1:21.62, 100. na 50 m motylkowym 
31.91, 47. na 100 m motylkowym 1:08.93, 
33. na 200 m motylkowym 2:36.71, 88. 
na 100 m zmiennym 1:12.14.

Michał Kesler: 77. na 200 m do-
wolnym 2:15.52, 57. na 400 m dowol-
nym 4:43.03, 27. na 1500 m dowolnym 
18:59.42.

Eryk Sojda: 77. na 50 dowolnym 26.70, 
58. na 100 m dowolnym 58.84, 50. na 
50 m klasycznym 34.92, 79. na 50 m mo-
tylkowym 30.27.

Na ostrowieckiej pływalni padło 
również kilka rekordów Polski wśród 
czternastolatków. Najlepszą z zawod-
niczek okazała się Paulina Cierpia-
łowska z UKS Żabianki Gdańsk, która 
zdobyła cztery złote medale. Wśród 
chłopców trzema złotymi krążkami 
oraz jednym srebrnym i jednym brązo-
wym mógł pochwalić się Kacper Płosz-
ka z MKS Jedynki Łódź. W klasyfika-
cji medalowej triumfowała Żabianka 
Gdańsk, przed Jedynką Łódź oraz 
UKP Polonią Warszawa.

Organizatorami zawodów byli: Polski 
Związek Pływacki, Gmina Ostrowiec 
Świętokrzyski, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ostrowcu Św. oraz Klub 
Sportowy KSZO w Ostrowcu Święto-
krzyskim.

Od 18 do 22 grudnia na Pływalni 
Rawszczyzna rozgrywane będą ko-
lejne, duże zawody. Tym razem będą 
to Zimowe Mistrzostwa Polski Se-
niorów, Młodzieżowców i Juniorów 
17-18 lat. Wstęp na imprezę oczywi-
ście bezpłatny.
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Rekordy pływaków KSZO
Z udziałem 572 zawodników ze 159 klubów odbywały się od piątku do niedzieli na ostrowieckiej pływalni 
Rawszczyzna Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – 14 lat w pływaniu.
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