
Radni apelują

Z inicjatywy radnych KWW Jaro-
sława Górczyńskiego wystoso-
wano pismo do dyrektora Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad o przyśpieszenie 
budowy tzw. małej obwodnicy 
Ostrowca Św. – jednej z najważ-
niejszych inwestycji, na którą od 
lat czekają mieszkańcy dolnej 
części miasta.
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Rekordowo zaskoczeni 
w styczniu

Rekordowa Niespodzianka – 
jedna ze sztandarowych akcji 
Świętokrzyskiej Grupy Me-
diowej – dzięki niezawodnym 
sponsorom i rekordowej ekipie 
nie zwalnia tempa. W nowym 
roku z taką samą mocą uszczę-
śliwia jubilatów, solenizantów 
i obchodzących różne rocznice. 
Zdziwienie, radość, wzruszenie 
– te emocje zawsze towarzyszą 
świętującym razem z Radiem 
Rekord 89,6 FM.
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Ci, którzy zimową przerwę w nauce spędzają w mieście mogą liczyć na wiele atrakcji. Szczególnie dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży cieszy się oferta na ferie w Ostrowieckim Browarze Kultury. 
Każda z instytucji mieszczących się w OBK proponuje wiele ciekawych zajęć. Uczniowie najchętniej ko-
rzystają z tych, pozwalających wykazać się kreatywnością i rozwijających ich zainteresowania i talenty.

Fot. Justyna Łada

TAXI SUPER - PLUS
SŁ GI CAŁODOBOW
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T Y G O D N I K

Pi tek   stycznia
  Zabawy ze światłem. Ci, którzy 
o fotografii mają już trochę pojęcia 
i posiadają własne lustrzanki mogą 
wziąć udział w bezpłatnych zajęciach ze 
światłem studyjnym, które na czas ferii 
zimowych proponuje Galeria Fotografii 
MCK. Pod okiem jej kustosza – Stanisła-
wa Dunin-Borkowskiego będzie można 
poćwiczyć portretowanie (istnieje moż-
liwość zaproszenia modela/modelkę). 
Warsztaty odbywają się w godzinach 
pracy galerii (od godz. 9 do 18).

  Break dla każdego. Ferie zimowe 
to dobry czas, żeby nauczyć się czegoś 
nowego. Wszyscy amatorzy tańca mogą 
wziąć udział w warsztatach break dance 
prowadzonych przez Adriana Krzystka. 
Dwugodzinne zajęcia rozpoczną się 
o godz. 16.30 w sali koncertowej OBK. .

  Gry bez prądu. To idealna oka-
zja, żeby pobyć trochę w trybie offli-
ne i pograć w planszówki. Spotkanie 
z grami fabularnymi, które poprowadzą 
członkowie Stowarzyszenia „Tawerna 
pod Toporem” rozpocznie się o godz. 
16 w Ostrowieckim Browarze Kultury. 

  Kreatywnie w „Renowatorni”.
Warsztaty z robienia łapaczy snów to 
propozycja zarówno dla osób ze smy-
kałką do prac manualnych, jak i dla 
tych, którzy nigdy wcześniej nie wy-
konywali robótek ręcznych. Z pomocą 
właścicieli Pracowni „Renowatornia” 
w Janiku (ul. Ostrowiecka 3) wszyscy 
stworzą prawdziwe cuda! Zajęcia roz-
poczną się o godz. 17, a koszt udziału 
w nich wynosi 25 zł od osoby. Zgłosze-
nia przyjmowane są przez wiadomość 
prywatną na FB.

  Neolityczna biżuteria. To świet-
na opcja dla tych, którzy chcą połączyć 

przyjemne z pożytecznym. Podczas zajęć 
w Muzeum Archeologicznym i Rezerwa-
cie Krzemionki uczestnicy zapoznają się 
z różnorodnymi ozdobami, jakie tworzyli 
i nosili ludzie w okresie neolitu. Poznają 
teorie i hipotezy, wyjaśniające kiedy i po 
co zaczęto nosić biżuterię oraz różno-
rodne materiały, z jakich mogła być wy-
konywana i sami wykonają oryginalne 
ozdoby. Zajęcia rozpoczną się o godz. 
11. Koszt udziału – 8 zł za osobę. Obo-
wiązują wcześniejsze rezerwacje pod nr 
41 330 45 50, 669 970 499 lub adresem 
email: promocja@krzemionki.info. 

  Koncertowo w „Ptaszku”. Po 
krótkiej przerwie, K lub Muzyczny 
„Ptaszka w klatce” zaprasza na kolej-
ne spotkanie z muzyką „na żywo”. Tym 
razem na klubowej scenie pojawi się 
HOOK. Zespół powstał 10 paździer-
nika 2014 roku z inicjatywy Mateusza 
Salaty. Grupa ma na koncie 2 albumy: 
„Bunt” (2016) oraz „Próchno” (2020) 
i właśnie drugi krążek będzie promo-
wać podczas ostrowieckiego koncertu. 
Początek o godz. 20. Bilety w cenie 
20 zł do nabycia w lokalu. 

So ota   l te o
  Warsztaty tkackie. Sztuka tka-
nia do łatwych nie należy, ale jest do 
opanowania. Wszyscy, którzy chcą 
spróbować swoich sił w tej dziedzinie, 
będą mogli to zrobić w Muzeum Arche-
ologicznym i Rezerwacie Krzemionki. 
Warsztaty rozpoczną się o godz. 11. 
Koszt udziału – 15 zł od osoby. 

ie ziela   l te o
  Ostrowiec dla Hani. Dramatycz-
na walka o życie małej kielczanki Hani 
Terleckiej poruszyła polski Internet! 
Dzięki wielu „pomagaczom”, w trzy ty-
godnie zebrano ponad 5 mln zł, dzięki 

czemu dziewczynka jest już w USA. To 
ostatnia nadzieja na pokonanie nowo-
tworu i ocalenie życia Hani. Wprawdzie 
potrzebną kwotę już udało się zebrać, 
ale nadal trwają licytacje i imprezy 
charytatywne na rzecz kielczanki. Jed-
ną z nich jest koncert w Ostrowcu Św. 
O godz. 16 w hotelu Accademia poja-
wią się: Ak-47, Paweł Mosiołek, Julia 
Tłuczkiewicz, Dominika Bugajska, 
Ego, Rande Vu, Trey Vinter, DJ Drze-
wo, DJ Gregor, ReVers oraz ErgeN 
TSF/ WyverN TSF/XionaiD/Byczy/
Froger/Garbaty. Występom towarzy-
szyć będą licytacje przedmiotów i vou-
cherów przekazanych na aukcję. Bilety-
-cegiełki w cenie 10 zł. 

torek   l te o
  Planszowe pra-granie. Gry wy-
magające planszy, zajmowania pól czy 
zbijania wrogich pionków są z nami od 
tysięcy lat. Wiele pozostaje zagadką, ale 
do niektórych, dzięki wysiłkom różnych 
badaczy, udało się odtworzyć starożytne 
zasady. W ramach warsztatów w Mu-
zeum Archeologicznym i Rezerwacie 
Krzemionki uczestnicy nie tylko poznają 
co ciekawsze „tytuły” wraz z ich historią, 
ale też będą mogli spróbować swoich sił 
w rozgrywkach, z wykorzystaniem bar-
wnych rekonstrukcji. Początek o godz. 
11. Koszt udziału wynosi 8 zł od osoby. 

  Zrób sobie arcydziełko. Na tych 
warsztatach każdy będzie mógł poczuć 
się, jak artysta i stworzyć własne dzieło 
sztuki. O twórczą atmosferę i niezbęd-
ne do pracy materiały zadbają pracow-
nicy Biura Wystaw Artystycznych. Po-
czątek zajęć o godz. 10. Wstęp wolny. 

ro a   l te o 
  Koziołek Matołek na balu. W Os-
trowieckim Browarze Kultury o godz. 
11 rozpocznie się wielki dziecięcy Bal 
Karnawałowy „Witajcie w naszej bajce”, 
organizowany przez Miejskie Centrum 
Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną. 
W programie: zabawy ruchowe, tańce, 
kalambury, quizy bajkowo-plastyczne, 
liczne animacje oraz konkurs na naj-
ciekawsze przebranie. Wyjątkowym 
gościem balu będzie Koziołek Matołek, 
który do Ostrowca przyjedzie prosto 
z Pacanowa.
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Chór „Cantate Domino” pod batutą 
Andrzeja Budzińskiego okres radosnego 
kolędowania rozpoczął już 16 grudnia 
występem w ODK-u na wigilii dla miesz-
kańców osiedla „Spółdzielców”. Następ-
nie kolędował, podczas pasterki w koś-
ciele na Piaskach, przed którą kolędę 
„Cicha noc” na dwoje skrzypiec i organy 
zagrały Magdalena Pałgan – nauczyciel 
PSM w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz 
jej uczennica Aleksandra Budzińska. 
Chór brał również czynny udział śpie-
wając kolędy w trakcie uroczystych eu-
charystii w Święta Bożego Narodzenia 
i Niedzielę Świętej Rodziny.

W nowym roku z kolei chórzyści wy-
ruszyli na Podkarpacie. Na zaproszenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Grę-
bowie kolędowali w kościele pw. św. 
Wojciecha, a następnie w parafii MB 
Królowej Polski w Nowej Dębie – na 
zaproszenie ks. proboszcza Henryka 
Króla. W obu parafiach chór zapewnił 
oprawę muzyczną mszy świętych oraz 
dał wyjątkowe koncerty po skończo-
nych nabożeństwach. Przy akompa-
niamencie skrzypiec Oli Budzińskiej 
oraz organów Andrzeja Budzińskiego 
chórzyści wykonali kolędę „Idzie na zie-
mię”, a wraz z publicznością „Cichą noc”.

Kilka dni później, wraz z chórem 
kleryckim Wyższego Seminarium Du-
chownego „Cantate Domino” kolędo-
wał w kościele seminaryjnym pw. Św. 
Michała w Sandomierzu. W styczniowy 
wieczór najpierw wystąpili gospodarze 
pod batutą ks. dr Leszka Chamerskie-
go, a następnie ostrowczanie. Na prośbę 
3,5-letniej słuchaczki chór wykonał mię-
dzy innymi jej ulubioną kolędę „Dzisiaj 
w Betlejem”. Na zakończenie, połączone 
chóry wyśpiewały utwory „Nad Betlejem” 
i „Bracia patrzcie jeno” oraz „Pastorałkę 
góralską”. Brawa i owacje bardzo licznie 
zgromadzonej publiczności skutkowały 
kolejnymi bisami.

Zwieńczeniem wytężonej pracy chó-
ru było spotkanie kolędowe w rodzimej 
parafii na Piaskach. Niedzielny koncert 
(26 stycznia) rozpoczął się organowymi 
improwizacjami na temat kolęd w wyko-
naniu Andrzeja Budzińskiego. Następ-
nie chórzyści z „Cantate Domino” za-
prezentowali polskie kolędy i pastorałki 
oraz ukraińskie, włoskie, niemieckie, 
francuskie i amerykańskie utwory bożo-
narodzeniowe.

Przed chórem jeszcze jeden koncert 
dla pensjonariuszy DPS w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, a potem... zasłużona 
chwila wytchnienia.

– Potrzebujemy troszkę odpocząć, 
jednak nie zamierzamy zwalniać tempa. 
Po feriach zaczniemy przygotowywać re-
pertuar na Wielki Post oraz Wielkanoc. 
W czerwcu z kolei czeka nas kolejna 
diecezjalna uroczystość – msza święta 
z okazji 200-lecia Wyższego Seminarium 
Duchownego w Sandomierzu, na którą 
już zostaliśmy zaproszeni. Trzeba brać 
się do pracy, by podołać muzycznym wy-
zwaniom i licznym zaproszeniom, które 
ciągle otrzymujemy – przyznaje dyrygent 
chóru Andrzej Budziński.
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O prawdziwym kolędowym tournée może mówić Chór „Cantate Domino” 
z sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej na Piaskach. 
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Tadeusz Rekwirowicz, Jan „Ryba” 
Rybkowski, Jerzy Stokłosa, Tadeusz 
Kubiak – wszystko wskazuje na to, że to 
właśnie oni niebawem staną się patro-
nami ostrowieckich ulic. Takie propo-
zycje padły, podczas spotkania zespołu 
nazewnictwa ulic i placów w Ostrowcu 
Św, który obradował w ubiegłym tygo-
dniu. Jak wyjaśnia jego przewodnicząca 
Irena Renduda-Dudek, przyczynkiem 
do nadania nowych nazw są prowadzone 
w mieście inwestycje drogowe i nowa za-
budowa jednorodzinna. I tak, powstające 
właśnie przedłużenie ulicy Rzeczki – od 
skrzyżowania z ulicą Siennieńską do ron-
da na Bałtowskiej – zgodnie z sugestiami 
ma być ulicą Krzemienną. 

– Ponieważ to ulica wyjazdowa w kie-
runku Muzeum Archeologicznego i Re-
zerwatu Krzemionki, taka nazwa jest jak 
najbardziej adekwatna. Chcemy w ten 
sposób podkreślić też rangę obiektu, któ-
ry w 2019 roku został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO – wy-
jaśnia I. Renduda-Dudek, dodając, że 
swoich patronów będzie miało też kilka 
uliczek w rejonie Bałtowskiej, gdzie ak-
tualnie w zawrotnym tempie rozwija się 
budownictwo jednorodzinne.

Wśród proponowanych nazwisk jest 
Tadeusz Rekwirowicz – znany archi-
tekt, który swoje życie zawodowe zwią-
zał z Ostrowcem Św., projektując mię-
dzy innymi osiedla Młodych Hutników 
na Henrykowie, modrzewiowy kościół 
Najświętszego Serca Jezusowego, prze-
budowę drewnianego kościoła w Bo-
dzechowie oraz pomniki przy ulicach 
Okólnej, Kolejowej i obecnej Sando-
mierskiej. 

Kolejnym ulicom patronować mie-
liby Jan Rybkowski – znany ostrowie-
cki reżyser, w którego filmach zagrała 
elita polskiego aktorstwa, Jerzy Sto-
kłosa – dyrektor byłego Zespołu Szkół 
Odzieżowych, nauczyciel w liceum eko-
nomicznym i Liceum Ogólnokształcą-
cym nr I im. Stanisława Staszica, literat, 
wieloletni prezes, a później prezes ho-
norowy Klubu Literackiego „Aspekt” 
oraz Tadeusz Kubiak – poeta, satyryk, 
autor utworów dla dzieci i słuchowisk 
radiowych. 

Propozycje nowego nazewnictwa ulic 
mają zostać przedstawione ostrowieckim 
radnym na najbliższej sesji. 

Nowi patroni ulic
Ostrowieckie ulice będą miały nowe nazwy. Ich patronami mają być 
m.in. znani architekt, reżyser, literat i autor słuchowisk radiowych.

Modła – prawobrzeżny dopływ 
Kamiennej – wielokrotnie występowała 
z brzegów, zalewając znaczne tereny i po-
wodując poważne straty. Stąd też projekt 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe-
go Ostrowca Św. i gminy Bodzechów 
w oparciu o regulację rzeki z wykorzysta-
niem istniejącego zbiornika w Częstoci-
cach, jako polderu zalewowego. Został 
on zgłoszony w 2017 r. przez ówczesny 
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Kielcach do konkursu 
z zakresu przeciwdziałania skutkom 
klęsk żywiołowych do dofinansowania 
w ramach RPO. Drogę do realizacji 
projektu zamknęła jednak negatywna 
opinia Komisji Europejskiej, dotycząca 
aktualizacji Programu Gospodarowa-
nia Wodami w Dorzeczach. W sprawie 
regulacji rzeki Modły nie złożono jednak 
broni – projekt trafił na listę Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, która miały być przedmiotem 
rozmów z Komisją Europejską.

– Informacja o pozytywnej opinii 
JASPERSA to bardzo dobra wiado-
mość. Dzięki unijnemu dofinansowaniu 
będzie można zrealizować projekt, 
zabezpieczający przed zalaniem go-
spodarstwa rolne, obiekty mieszkalne, 
użyteczności publicznej czy przemy-
słowe z Ostrowca Św i gminy Bodze-
chów – mówi Andrzej Bętkowski, mar-
szałek województwa świętokrzyskiego.

Inwestycja, realizowana przez PGW 
Wody Polskie powinna ruszyć jeszcze 
w tym roku. Przedsięwzięcie obejmie 
budowę wzdłuż Modły systemu czterech 
suchych zbiorników przeciwpowodzio-
wych, których zadaniem będzie zreten-
cjonowanie odpływów wywołanych na-
wałnicami. W ramach projektu planuje 
się także regulację rzeki oraz dopływu 
spod Mychowa, przebudowę i remonty 
przepustów na rzece oraz podwyższe-
nie ujściowego odcinka lewego wału 
przeciwpowodziowego. Całkowity koszt 
inwestycji to 18 mln 530 tys. zł, zaś kwo-
ta unijnego dofinansowania – 15 mln 
750 tys. zł.

Ujarzmią rzekę 
Modłę
Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace zwią-
zane z zabezpieczeniem przed zalewaniem 
terenów przez rzekę Modłę.

 I I

„Ostrowiec Świętokrzyski jest spadko-
biercą wielkich tradycji przemysłowych, 
jednak to również ośrodek, który zna-
cząco ucierpiał w trakcie transforma-
cji ustrojowej i zmian gospodarczych, 
w czym został pozbawiony jakiejkolwiek 
pomocy ze strony państwa i nadal jest 
w sposób niezwykle dotkliwy margina-
lizowany. Obecnie nasze miasto posiada 
duży potencjał gospodarczy wymagający 
jedynie wsparcia. Jako samorząd stale 
dokładamy starań w celu pozyskiwania 
inwestycji, które są gwarantem rozwoju. 
Trudno jednak przyciągać inwestorów 
bez właściwego zaplecza logistyczne-
go i dróg o właściwych parametrach. 
W wielu częściach Polski obserwujemy 
imponujący rozwój infrastruktury, ale nie 
dotyczy to niestety północnej części woje-
wództwa świętokrzyskiego. Dokończenie 
małej obwodnicy to inwestycja strategicz-

na dla naszego miasta. Aktualnie miej-
skimi odcinkami DK9 przemieszcza się 
23 tys. samochodów dzienne, co wpływa 
na znaczącą uciążliwość, z którą od lat 
muszą się zmagać mieszkańcy południo-
wo-wschodniej części miasta. Jako radni 
apelujemy o podjęcie zdecydowanych 
kroków i działań w tej w sprawie” – to 
fragment apelu jaki, we wtorek (28 stycz-
nia) przed rozpoczęciem sesji nadzwy-
czajnej odczytała przewodnicząca Rady 
Miasta Irena Renduda-Dudek.

O ile, co do potrzeby powstania małej 
obwodnicy i lobbowania w tej sprawie 
wszyscy ostrowieccy radni nie mają żad-
nych wątpliwość, sam apel zaskoczył, rad-
nych opozycji. Dali temu wyraz w toku, 
momentami bardzo burzliwej dyskusji. 

– Nie negujemy tego, że obwodnica 
Ostrowca jest inwestycją niezbędną. Ży-
czylibyśmy sobie jednak, żeby wcześniej 
zapoznawano nas z treścią takich pism, 
które nas też dotyczą. Tymczasem żaden 

z radnych klubu PiS przed posiedzeniem 
nie dostał tego apelu do wglądu – pod-
kreślał radny Dariusz Kaszuba. 

Swojego zdziwienia nie krył też radny 
niezależny Marcin Marzec. 

– Reprezentuję interesy mieszkańców, 
więc apel podpiszę, ale wolałbym nie być 
więcej zaskakiwany takimi pismami. To 
nie pierwszy raz, kiedy w trakcie sesji 
dowiadujemy się o czymś, o czym po-
winniśmy być informowani dużo wcześ-
niej – stwierdził M. Marzec.

Z kolei według radnego Mariusza Cze-
remchy pismo jest wręcz niepoważne:

– To nie jest profesjonalnie przygoto-
wany dokument, nie ma na nim ani daty, 
ani miejsca, ani organu, który popiera 
apel, danych kontaktowych. Uważam, że 
przydałaby się uchwała intencyjna – to 
byłby oficjalny dokument i mocniejszy 
akcent – zaproponował M. Czeremcha.

Co do konstrukcji apelu, sekretarz 
miasta Anna Niedbała uspokoiła rad-

nych, informując, że przyjmie ono formę 
pisma formalnego urzędowego.

– Trwa druga procedura przetargowa 
na inwestycję, a więc to idealny moment 
na taki apel. Jeśli apel nie dojdzie do 
skutku, zainicjuję zbieranie podpisów 
mieszkańców za dokończeniem budo-
wy małej obwodnicy. Zwracamy się do 
dyrekcji GDDKiA, aby rozstrzygnęli 
wreszcie przetarg. Wszyscy powinniśmy 
poprzeć ten apel – dodał prezydent Jaro-
sław Górczyński.

Summa summarum, po długiej dysku-
sji wszyscy obecni na sesji radni złożyli 
swój podpis pod apelem. 

Mała obwodnica Ostrowca Święto-
krzyskiego o długości około 2,6 km 
połączyć ma istniejący węzeł Brezelia 
z ulicą Opatowską w ciągu drogi krajo-
wej nr 9. 

W ramach inwestycji planowana jest 
budowa włączenia do węzła, wiaduk-
tu nad drogą powiatową, dwóch mo-
stów, przepustów oraz ronda w miejscu 
włączenia nowego przebiegu drogi nr 
9 w istniejącą trasę.

Inwestycja przyczyni się do popra-
wy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia 
komfortu jazdy zarówno dla kierowców 
podróżujących tranzytem, jak i zmoto-
ryzowanych z samego Ostrowca, a także 
do uwolnienia od korków i hałasu miesz-
kańców centrum miasta. Obecnie droga 
nr 9 Radom – Rzeszów przebiega ulica-
mi Ostrowca, na których średnie natę-
żenie ruchu przekraczało w 2015 roku 
liczbę 23 tysięcy pojazdów na dobę.

Warto przypomnieć, że już od pię-
ciu miesięcy trwa analiza możliwości 
sfinansowania zadania. To efekt tego, 
że wszystkie oferty złożone w drugim 
przetargu na zaprojektowanie i wybu-
dowanie obwodnicy, rozstrzygniętym we 
wrześniu 2019 roku przekroczyły kwotę, 
przeznaczoną na tą inwestycję. Podob-
na sytuacja miała miejsce w pierwszym 
przetargu.

a  a u
Z inicjatywy radnych KWW Jarosława Górczyńskiego wystosowano pismo do dyrektora Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przyśpieszenie budowy tzw. małej obwodnicy Ostrowca Św. – 
jednej z najważniejszych inwestycji, na którą od lat czekają mieszkańcy dolnej części miasta. 
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Już w lutym nowe zajęcia dla najmłod-
szych w Gabinecie Terapii PUZZEL
Warto pami ta  e rozwój dziecka przebiega najszybciej w pierwszych trzech latach ycia. Wiedza na temat 
prawidłowego rozwoju dziecka jest szczególnie cennym narz dziem. Bąd my pilnymi obserwatorami naszych 
dzieci i wspierajmy ich potencjał
Rodzice mają ogromny wpływ na to  kim stanie si  ich pociecha  czy b dzie miała i towarzyska czy zbyt za-
mkni ta w sobie  Czy polubi muzyk  kwiaty  a mo e pływanie i gr  w piłk  Czy swój czas b dzie sp dza  wpa-

trując si  w ekran komputera czy ksią k  Czy b dzie sterylnie czysta 
czy dostanie szans  na do wiadczenia sensoryczne w postaci space-
ru boso po trawie lub ubrudzenia buzi sokiem ze wie o wyci ni tej 
w małej rączce pomarańczy  
Drogi Rodzicu  Nie masz ju  wpływu na to  co dziecko otrzymało 
w prezencie genetycznym  ale mo esz w znacznym stopniu kształto-
wa  to kim si  stanie. Przyjd  na zaj cia pokazowe 8 lutego 2020 roku 
o godzinie 11.00 do Gabinetu przy ul. Kochanowskiego 5 25 budynek 
OSM  i zobacz  w jaki sposób mo esz wspiera  rozwój swojego dziecka 
i dba  o wzajemną relacj  w atmosferze zabawy i multisensorycznych 
doznań. Zaj cia dla rodziców z dzie mi w wieku 6 msc – 3 r. .  Za-
dzwoń i zapisz si  ju  dzi  ilo  miejsc ograniczona . Tel.  531924001.
Serdecznie zapraszam
Iwona Strzałkowska-Nowak

Zapraszam serdecznie
Iwona Strzałkowska-Nowak

Gabinet Terapii PUZZEL 
ul. Kochanowskiego 5/25
Ostrowiec Świętokrzyski
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Kobieta to siła. Tak w największym 
skrócie można podsumować to, co 
przekazały uczestniczkom prelegent-
ki piątkowego spotkania. Aleksandra 
Klich - dziennikarka, autorka kilku 
książek, redaktorka naczelna „Wyso-
kich Obcasów” i prezeska Fundacji 
„Wysokich Obcasów” podzieliła się ze 
słuchaczkami wieloma cennymi wska-
zówkami dotyczącymi tego, jak być ko-
bietą spełnioną. Według niej najważ-
niejsze to autentyczność, akceptacja 
i bycie dobrą dla siebie. Trudne, ale do 
osiągnięcia, czego sama jest najlepszym 
przykładem. Z kolei Monika Licho-
ta – pomysłodawczyni, organizatorka 
i właścicielka marki Akademia Ko-
biet – przekonywała, że warto stawiać 
sobie cele – również te z „najwyższej 

półki” i dążyć do ich realizacji, nawet 
jeśli czasami jest mocno „pod górkę”, 
że w kobietach drzemie ogromny poten-
cjał i trzeba go wydobywać, zwłaszcza 
z pomocą innych kobiet. Bo gdyby nie 
marzenia, wiara w ich spełnienie, de-
terminacja i wsparcie babskiego pier-
wiastka w Bałtowie nigdy nie gościłaby 
Dorota Wellman, Katarzyna Cichopek, 
Olivier Janiak i wiele innych celebry-
tów, a setki pań nie odważyłyby się za-
walczyć o coś lepszego, o balans w życiu 
prywatnym i zawodowym.

Dużą dawką pozytywnej, kobiecej 
energii ze zgromadzonymi w sali ka-
meralnej OBK podzieliła się również 
Anna Loranty – obdarzona niebanal-
nym wokalem ostrowczanka, która 
z dużym sukcesem realizuje swoją pasję 

do śpiewania, sprawnie łącząc ją z obo-
wiązkami studentki. 

Jak na babskie spotkanie przystało, 
nie obyło się bez rozmów. Te odbywały 
się w kameralnych wnętrzach restauracji 
„Zmiana Klimatu”, przy lampce wina 
i poczęstunku. 

Ciąg dalszy za miesiąc! 
Celem projektu „W kobiecym klima-

cie” realizowanego przez Świętokrzyską 
Grupę Mediową we współpracy z „Aka-
demią Kobiet”, redakcją „Wysokich Ob-
casów” oraz licznymi partnerami są cy-
kliczne spotkania skierowane dla kobiet 
przedsiębiorczych, ambitnych, chętnych 
do rozwoju i nawiązywania nowych zna-
jomości. 

F

Z kobietami o kobietach
W piątkowy wieczór wnętrza Ostrowieckiego Browaru Kultury wypełniła prawdziwie babska energia. 
W spotkaniu inaugurującym projekt „W kobiecym klimacie” wzięło udział blisko dwieście pań.

 L I F I

Zasady zabawy są bardzo proste. 
Żeby trafić do grona rekordowo zasko-
czonych, na przykład w miejscu pracy 
lub nauki wystarczy wysłać do nas 
zgłoszenie za pomocą: maila na adres 
redakcja@radiorekord.pl, SMS-a na 
numer 71601 z hasłem REKORD lub 
wiadomości na naszym facebookowym 
fanpage’u i uzasadnić w nim, dlaczego 
to właśnie do Waszych bliskich mamy 
udać się, za co chcecie im podziękować 
lub przeprosić. Zgłoszenie powinno 
też zawierać informację, gdzie w da-
nym dniu znajdziemy tą osobą – tak, 
żeby była to prawdziwie medialna nie-
spodzianka. 

W styczniu rekordowa ekipa zaska-
kiwała głównie jubilatów. Z urodzi-
nowymi prezentami od niezawodnych 
sponsorów: Kwiaciarni MAJA, Deli-
katesów u Dzika, Piekarni i Cukierni 
„Skalski” oraz Glass and Graphics 
pojawiliśmy się u aż dwóch Dominik, 
Kamili, Rafała, kapitan siatkarskiej 
drużyny KSZO S.A. – Izabeli Klekot, 
którą zaskoczyliśmy podczas treningu 
na hali przy Świętokrzyskiej oraz pani 
Anety – szefowej, jakich mało.

O to, by jubileusze były wyjątkowe 
i niezapomniane zadbali bliscy, przyja-
ciele i współpracownicy świętujących.

Rekordowo zaskoczeni w styczniu
Rekordowa Niespodzianka – jedna ze sztandarowych akcji Świętokrzyskiej Grupy Mediowej – dzięki niezawodnym spon-
sorom i rekordowej ekipie nie zwalnia tempa. W nowym roku z taką samą mocą uszczęśliwia jubilatów, solenizantów i ob-
chodzących różne rocznice. Zdziwienie, radość, wzruszenie – te emocje zawsze towarzyszą świętującym razem z Radiem 
Rekord 89,6 FM.
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51 52 53

54 55 56

NOMINOWANI
CKZiU

51 –   Małgorzata Pająk i Paweł Kabała
52 –  Milena Kasprzyk 

i Michał Brodnicki
53 –  Klaudia Bis i Rafał Stachurski
54 –  Natalia Zielińska 

i Dawid Rdzanek
55 –  Marta Bystroń i Dawid Działak
56 –  Katarzyna Sekuła 

i Mateusz Gierczak
57 –  Dominika Czerwonka 

i Karol Trela
58 –  Karolina Leszczyńska 

i Krzysztof Dziółko
59 –  Aleksandra Mazurkiewicz 

i Hubert Ryfka
60 -  Paulina Grzeszczak 

i Patryk Kosno
61 –  Kamila Dwojak 

i Wojciech Antonkiewicz
62 –  Amelia Sobczyńska 

i Mateusz Grudzień
63 –  Karolina Nowak i Marcin Wło-

darczyk
64 –  Kamila Połetek

 i Bartosz Prelewski

LO nr II im. J. Chreptowicza

65 –  Julia Nowakowska i Piotr Kaczor
66 –  Martyna Świercz 

i Mikołaj Zawadzki
67 –  Aleksandra Pasternak 

i Sebastian Mikula
68 –  Wiktoria Załuska i Dawid Wosiek
69 –  Julia Kwiecień i Łukasz Lipiński
70 –  Karolina Mazur i Dawid Mizerski
71 –  Anna Zdyb i Filip Strzelec

W sobotę, 11 stycznia rozpoczęły się bale 
studniówkowe w powiecie ostrowieckim i tym 
samym wystartowała druga edycja plebiscytu 
na Najpopularniejszą Parę Studniówek 2020. 
Na każdej studniówce pojawiają się pracownicy 
Świętokrzyskiej Grupy Mediowej. Wystarczy do 
nich podejść, pozwolić zrobić sobie zdjęcie i wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy. Fotografie tych, 
którzy zdecydowali się wziąć udział w zabawie 
z cennymi nagrodami regularnie publikowane 
będą w naszym tygodniku.

Pierwszym etapem plebiscytu jest głosowanie po-
przez SMS-y (od godziny publikacji pierwszych zdjęć 
na portalu swietokrzyskie.cozadzien.pl do 15 lute-
go 2020 do godziny 23.59). Głosujący w konkursie 
może wysłać dowolną ilość SMS-ów. Koszt jednej 
wiadomości SMS to 1 zł + VAT. SMS-y wysyłamy na 
numer 7148. W treści SMS-a należy wpisać prefiks: 
"PARAREKORD", a za nim numer przypisany pa-
rze, np.: PARAREKORD.1.

W wyniku głosowania SMS-owego wybrane zo-
staną cztery pary, przechodzące do finałowej tury. 
II etap plebiscytu odbędzie się za pośrednictwem 
głosowań w ramach ankiety na portalu Facebook 
(na fanpage'u Radia – Rekord Świętokrzyskie).

II TURA TRWA:

• 23 luty – 1 marzec 2020 – 3 i 4 miejsce;
• 2 marzec – 10 marzec 2020 – 1 i 2 miejsce. 

Para, która zdobędzie największą liczbę gło-
sów w głosowaniach na portalu społecznościo-
wym Facebook, a tym samym wygra plebiscyt 
otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów: Salon Mody Męskiej Villaro (os. 
Ogrody 11 A), Galeria Ostrowiec (ul. Mickiewi-
cza 30), Salon Hyundai MiR Prasek (Radom, ul. 
Kozienicka 1) oraz Kwiaciarnia Maja (os. Sło-
neczne 41 E).

Oprócz nagród dla par 1 – 3 przewidziana jest 
jedna nagroda specjalna dedykowana parze, w któ-
rej minimum jedna osoba ma uprawnienia do kie-
rowania pojazdem kat. B.

57 58 59

60 61 62

63 64 65

66 67 68

69 70 71
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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 

et miny miel  na  rok c alony

29 stycznia 2020r. podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej 
Radni Rady Miejskiej w Ćmielowie jednogłośnie uchwa-
lili budżet gminy na 2020 rok. 

Wcześniej Radni zostali zapoznani z projektem budże-
tu, który przedłożyła Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska 
oraz z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obra-
chunkowej.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Skarbnika 
Miasta i Gminy Ćmielów Jarosława Nowaka dochody 
budżetu to 30 348 000zł, a wydatki 33 298 000zł. Po-
wstały deficyt tj. 2 950 000zł zostanie sfinansowany przy-
chodami: 600 000zł z tzw. wolnych środków, pozostałe 
235 000zł będzie pochodziło z kredytów. Zaplanowano 
wiele zadań inwestycyjnych na kwotę 408 0501 zł. 

M A M  POMA A 
S P A O  PO A O M

 OS RO  

Burmistrz Ćmielowa Joanna Su-
ska w trosce o zdrowie mieszkańców 
gminy, którzy korzystają z usług me-
dycznych ostrowieckiego szpitala wy-
stąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej 
o podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ostrowieckiego w celu realizacji zada-
nia pod nazwą „Zakup urządzeń me-
dycznych dla ZOZ w Ostrowcu Święto-

krzyskim”. Zgodnie z umową zawartą 
pomiędzy Gminą Ćmielów a Powiatem 
Ostrowieckim, gmina za zgodą Rady 
Miejskiej przekazała powiatowi 21 
500,00 zł na zakup aparatu do znie-
czuleń o wartości 159 084,00zł. Po raz 
kolejny Gmina Ćmielów udowodniła, 
że chce pomagać innym, umie się dzie-
lić i wspiera wszelkie działania mające 
na celu dobro ludzi.

Inwestycja została podzielona na 
dwa etapy. Pierwszy etap budowy 
kanalizacji sanitarnej obejmie niemal 
całą część sołectwa Okół II, a przewi-
dywane prace rozpoczną się już w 2020 
roku i potrwają do końca grudnia 2021 
roku. Po zakończeniu prac nad eta-
pem I, Gmina Bałtów w następnych 
latach przystąpi do II etapu budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie 
objęte zostaną pozostałe gospodarstwa 
domowe z sołectwa Okół I.

Etap I składać się będzie z wykona-
nia 5 km sieci kanalizacyjnej, w tym 
4 423,8 mb sieci grawitacyjnej i 571,5 
mb sieci tłocznej. Przewidywana ilość 
przyłączy to 89 sztuk. Koszt inwestycji 
opiewa na kwotę 3 860 659,20 zł.

Kanalizacja 
w miejscowości 
Okół coraz bliżej
Gmina Bałtów w bieżącym roku 
przystąpi do realizacji projektu pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami, pom-
powniami ścieków i ich zasilaniem 
energetycznym w miejscowości 
Okół – gmina Bałtów”. 
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SMACZNEGO 

MUFFINKI MARCHEWKOWE

SKŁADNIKI
– 60 g mąki pszennej
– 75 g mąki orkiszowej
– 1 łyżeczka proszku do pieczenia
– 0,5 łyżeczki cynamonu
– 125 g jogurtu naturalnego
– 1 duża marchew
– 1 małe jabłko
– 2 jajka
– 2 łyżki miodu
–  szczypta gałki muszkatołowej 

i kardamonu

PRZYGOTOWANIE
Składniki mokre (jogurt, jajka, miód, 
startą marchewkę) dokładnie wymieszać 
w jednym naczyniu. W drugiej misce 
połączyć mąki, proszek do pieczenia 
i przyprawy. Składniki mokre dodać 
do suchych i wymieszać tylko do 
połączenia. Jabłko obrać i pokroić 
w drobną kostkę. Wymieszać lekko 
z ciastem. Foremki na muffiny napełnić 
do 3/4 wysokości. Piec w 180 st. ok. 
15 minut, do suchego patyczka.

MINI SHISH KEBAB Z INDY-
KA Z WARZYWAMI I SOSEM 
JOGURTOWYM

SKŁADNIKI
–  200 g mielonego mięsa z udźca 

indyka
– 1 marchewka
– 0,5 cukinii
– 0,5 suchej bułki (kajzerki)
– 1 jajko
– 0,5 szkl. jogurtu naturalnego
– 1 łyżeczka kminu rzymskiego
– 0,5 łyżeczki mielonej kolendry
– 1 ząbek czosnku
– 1 łyżka posiekanego koperku
– szczypta ziół prowansalskich
– sól sodowo-potasowa, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Bułkę namocz w przegotowanej wodzie, 
aż cała nasiąknie, następnie odciśnij 
ją w dłoniach i włóż do miski. Do tej 
samej miski włóż zmielone mięso, wbij 
jajko i wsyp kmin, kolendrę, sól i pieprz. 
Wyrób mięso, aż całość składników się 
dobrze połączy. Powstałą masę podziel 
na 4 równe porcje i przy pomocy 
dłoni formuj kotleciki w kształcie 
walca. Następnie nabij je na patyczki 
do szaszłyków. Tak przygotowane 
kebaby włóż do rozgrzanego do 180 st 
piekarnika na 15-20 minut. W czasie 
kiedy kebab jest w piecu, wykonaj 
wstążki marchewki i cukinii przy 
pomocy obieraczki do warzyw. Tak 
przygotowane wstążki gotuj ok. 1 minuty 
we wrzątku. Gotowe warzywa ułóż na 
talerzu, posypując delikatnie ziołami 
i solą. Na tym ułóż upieczone kebaby, 
a całość polej jogurtem wymieszanym 
z koperkiem i posiekanym czosnkiem.

Istnieje wiele ćwiczeń, które sukce-
sywnie mogą powiększać zdolności two-
jego umysłu i poprawić pięć jego głów-
nych funkcji: zapamiętywanie, uwagę, 
język oraz umiejętności wizualno-prze-
strzenne i wykonawcze. Bardzo ważne 
jest ćwiczenie wszystkich pięciu dzie-
dzin, by umysł i myślenie były ostre jak 
brzytwa. W szkole i na studiach sprawny 
umysł jest na wagę złota.

Oto pięć ćwiczeń, które pomogą ci 
wytrenować umysł.

PAM
Pamięć pełn i k luczową rolę we 

wszystkich działaniach poznawczych, 
z czytaniem, wyciąganiem wniosków 
i zastanawianiem się włącznie. W obrę-
bie ludzkiego mózgu działa kilka rodza-
jów pamięci. Wszystkie razem składają 
się na system poznawczy, z działania 
którego zdajemy sobie sprawę dopiero 
wtedy, gdy zaczyna zawodzić.

Aby wyćwiczyć pamięć, potrzebne są 
częste treningi. Wbrew pozorom to ła-
twiejsze niż myślisz. Słuchanie muzyki 
to nie tylko sposób na relaks. Starając 
się zapamiętać słowa usłyszanej piosenki 
podnosisz poziom acetylocholiny – sub-
stancji, która pomaga w budowie mózgu 
i poprawia zdolności zapamiętywania.

Możesz też zastosować odrobinę 
trudniejszą technikę. Spróbuj ubierać 
się i myć w kompletnych ciemnościach. 
Myj zęby mniej rozwiniętą ręką. W ten 
sposób powstaną nowe powiązania neu-
ronowe wewnątrz mózgu.

UWAGA
Koncentracja jest niezbędna w więk-

szości codziennych czynności. Odpo-
wiedni jej poziom pozwala skutecznie 
wykonywać kilka czynności jednocześ-
nie, nawet mimo otaczającego nas hała-
su. Możemy poprawić swoją uwagę przez 
zmianę schematów i rozkładów. Co ja-

kiś czas zmieniaj drogę do pracy, prze-
organizuj swoje biurko. Takie działania 
„wybudzą” twój umysł z przyzwyczajeń, 
zmuszając go do większej uwagi.

Wychodząc na poranny lub wieczor-
ny jogging nie zapominaj słuchawek. 
Słuchanie radia lub muzyki w trakcie 
biegu nie pozwala skupić się na jednej 
czynności. Spróbuj też wykonywać dzia-
łania matematyczne podczas jazdy sa-
mochodem (nie tylko obliczenia zużycia 
paliwa). Dzięki takim zabiegom zmusisz 
umysł do większego wysiłku.

Zajęcia językowe sprawdzą twoją 
zdolność do rozpoznawania, zapamię-
tywania i rozumienia słów. Dzięki nim 
poprawisz płynność językową, gramaty-
kę i zwiększysz zasób słownictwa. Jeśli 
będziesz trenował regularnie, twoja wie-
dza będzie powiększać się o nowe słowa 

i zwroty, a te, które już znasz, będzie ci 
łatwiej przywołać z pamięci.

Jeśli jesteś fanem rubryki sportowej, 
postaraj się przeczytać kilka artykułów 
z działu ekonomicznego. Zetkniesz się 
tam z obcym ci słownictwem, którego 
znaczenia trzeba się domyślić. Albo 
sprawdzić w słowniku.

PR S R  A A
Żyjemy w pełnym kolorów, trójwymia-

rowym świecie. Analiza sygnałów wizual-
nych jest niezbędna do interakcji z otocze-
niem. Aby wytrenować tę funkcję, wejdź 
do pokoju, wybierz 5 lub 10 przedmiotów. 
Wyjdź i postaraj się przypomnieć sobie 
przedmioty w tej samej kolejności; wy-
obrazić sobie, gdzie i obok czego leżą. Za 
łatwe? To pomyśl o przedmiotach dwie 
godziny po ich wyborze.

Gdy na kogoś czekasz lub po prostu 
ci się nudzi, rozejrzyj się i w kilka se-

kund zapamiętaj wszystko, co widzisz. 
Odwróć się i przypomnij sobie, co 
i w którym dokładnie miejscu widzia-
łeś. Możesz zapisać to na kartce, by 
potem odwrócić się i sprawdzić liczbę 
błędów i brakujących przedmiotów. To 
proste ćwiczenie uczy zwracać większą 
uwagę na otaczającą cię przestrzeń.

O A
Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, 

bez przerwy używasz logicznego myśle-
nia – wyciągasz wnioski, zakładasz hipo-
tezy i przewidujesz reakcje. Ciągle wy-
tężasz swój umysł, by w jak najkrótszym 
czasie znaleźć rozwiązanie interesują-
cego cię problemu. Nawet tak błahego, 
jak decyzja: jeść czy nie jeść lub wybór 
krzesła, na którym usiąść.

Pomocne w rozwoju tej funkcji są... 
gry komputerowe. Oczywiście nikt 
nie każe ci włączać kolejnej siekanki, 
gdzie jedyną rzeczą, której nie musisz 
używać, jest mózg. Dobrym treningiem 
są gry wymagające od nas przewidy-
wania, wyciągania wniosków i plano-
wania, takie jak strategie czy dobre 
przygodówki. Tym razem na pytanie: 
„znów grasz w te głupie gry?”, możesz 
z czystym sumieniem odpowiedzieć: 
„nie, dziś trenuję funkcje wykonawcze 
mózgu”.

RO A  A O  M S
Podobnie jak w przypadku wizyty 

na siłowni, trening umysłu i rozwijanie 
jego zdolności wymaga czasu. Odrobi-
na cierpliwości, a na pewno zauważysz 
wyraźne efekty. Łatwiej będzie ci zapa-
miętać nowości, a mało popularne słowa 
nie będą dla ciebie tajemnicą. Poprawisz 
zdolność koncentracji, więc roboty dro-
gowe za oknem nie będą przeszkadzać ci 
w pracy. Chyba warto, prawda?

FIT.PL

Jak rozruszać umysł?
Od niepamiętnych czasów ludzie starają się poprawić swoje zdolności fizyczne. Warto jednak pamię-
tać, że oprócz mięśni jest jeszcze umysł, który także powinno się trenować. Na co więc czekasz?

Aby były największą ozdobą, wymaga-
ją systematycznej pielęgnacji.

Co nam szkodzi? Skóra bezustannie 
narażona jest na niekorzystne działanie 
czynników zewnętrznych. Wiatr, mróz czy 
suche powietrze powodują jej wysuszenie 
i podrażnienie. Negatywnie wpływa na 
nią także codzienny kontakt z detergenta-
mi. Nic więc dziwnego, że na rękach skóra 
starzeje się dużo szybciej niż na pozosta-
łych częściach ciała. – Dłonie mają słabą 
warstwę ochronną, ponieważ wyposażone 
są w minimalną ilość gruczołów łojowych 
i cienką tkankę tłuszczową. Dlatego po-
winniśmy szczególnie dbać o skórę rąk 
i regularnie poddawać ją zabiegom nawil-
żającym i natłuszczającym – mówi Mag-
dalena Walkiewicz, właścicielka ośrodka 
szkoleniowo-kosmetycznego. wykładowca 
przedmiotów kosmetycznych.

Okrycie na dłonie. By zabezpieczyć 
się przed zimowym chłodem, warto za-
opatrzyć się w wełniane lub skórzane 
rękawiczki. Natomiast do codziennych 
czynności porządkowych – takich jak 
zmywanie czy pranie, powinniśmy za-
kładać gumowe. Ważne, by miały ba-
wełnianą podszewkę, która chroni przed 
uczuleniami lub odparzeniami.

Codzienna pielęgnacja. – Najsku-
teczniejsze efekty przynosi systema-
tyczna kuracja, dlatego powinniśmy na-

brać kilku zdrowych nawyków dbania 
o skórę dłoni – mówi Magdalena Walkie-
wicz. – Przede wszystkim należy myć ręce 
w letniej, a nie w gorącej wodzie, używa-
jąc delikatnych preparatów myjących 
o obojętnym lub kwaśnym pH. Następnie 
dokładnie wysuszyć ręce, ponieważ woda 
pozostawiona na rękach szybciej odparo-

wuje i odwadnia naskórek.
Po każdym myciu powinniśmy stoso-

wać nawilżające kremy do rąk. Przywra-
cają skórze właściwy odczyn, nawilżają 
i natłuszczają. Dobre kremy do pielęg-
nacji dłoni powinny zawierać m.in. kwas 
hialuronowy, ceramidy i witaminy: A, E, 
C, B5 i H.

Odżywcze zabiegi. Raz na kilka dni 

powinniśmy poświęcić dłoniom trochę 
więcej uwagi i zastosować odżywczą ką-
piel lub inne czynności pielęgnacyjne. 
Dobre efekty przynosi delikatny peeling 
skóry rąk. Zabieg ten rozjaśnia i wygła-
dza ręce. Skuteczną kuracją jest również 
kąpiel parafinowa. Regeneruje i wygła-
dza suchy naskórek. Przede wszystkim 
jednak chroni dłonie przed wysuszeniem 
i uszkodzeniami. Kąpiel można bezpiecz-
nie wykonać w domu, używając wanien-
ki parafinowej. Zabieg polega na zanu-
rzeniu dłoni w ciepłej parafinie, którą 
rozgrzewamy do 50-55 st. C. Po kąpieli 
dłonie należy zawinąć w rękawiczki i od-
czekać kilka minut. Ma to na celu lepsze 
wchłanianie substancji odżywczych. Skó-
ra dłoni i paznokcie wyglądają świeżo 
i atrakcyjnie. – W przypadku silnie prze-
suszonej, zniszczonej skóry dłoni zabieg 
taki powinno się wykonać w serii 6-10 co 
trzy, cztery dni. Dla podtrzymania efek-
tu zabieg wykonujemy w zależności od 
potrzeb raz na tydzień lub co dwa tygo-
dnie – tłumaczy Magdalena Walkiewicz.

W ramach codziennej pielęgnacji 
z uwagą dbamy o skórę twarzy, zanie-
dbując dłonie. A przecież są one równie 
ważne jak promienna i zdrowa cera. Pa-
miętajmy, że dłonie to nasz wizerunek.

FIT.PL

aj o łonie z łaszcza zim
Dzięki chiromancji potrafimy wyczytać z dłoni nasz los. Nie trzeba jednak znać się na wróżbach, by patrząc 
na ręce rozpoznać wiek, wykonywany zawód czy stan zdrowia. Dłonie są bowiem naszą wizytówką.

Jedz produkty niskoprzetworzone: 
pieczywo z grubego przemiału, makarony 
z pełnego ziarna, warzywa strączkowe 
i kiełki, oleje tłoczone na zimno, orzechy 
i nasiona. Kupuj produkty wytwarzane me-
todami ekologicznymi. Sięgaj jak najczęś-
ciej po owoce i warzywa (także w formie 
świeżo wyciśniętych soków). Wprowadź do 
diety najbardziej odtruwające produkty: 
jabłka, marchew, czosnek, brokuły, kiełki 
fasolki mung, cytryny, komosę ryżową, 
papaję, siemię lniane i natkę pietruszki. Pij 
dużo wody i ziół oczyszczających. Sięgnij 
po specjalne ziołowe toniki detoksykujące. 
W aptekach kupisz je bez recepty.

Na początku oczyszczania odstaw na 
kilka dni, a potem stopniowo wpro-
wadzaj do diety nabiał, zboża i białko 
zwierzęce (w takiej właśnie kolejności). 
Wybieraj produkty chude, unikaj smaże-
nia – odciążysz układ trawienny.

Nie waż się i nie licz kalorii. Twoim 
podstawowym celem nie jest schudnię-
cie. Jedz regularne posiłki; najlepiej pięć 
niedużych porcji co trzy godziny, ostatni 
na kilka godzin przed zaśnięciem.

Zacznij się ruszać. Systematyczne ćwi-
czenia przyspieszają przemianę materii.

FIT.PL

Zdrowy
detoks
Czy detoks można robić na własną rękę? Jeśli 
nie głodzisz się radykalnie i oczyszczasz pod 
okiem specjalistów, jak najbardziej.

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

05:40  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:15  
09:45  Okrasa łamie przepisy: Pięknie zalane potrawy
10:15  Komisarz Alex 7
11:10  Ojciec Mateusz
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  
12:55  Natura w Jedynce
13:30  Lhotse – Góra Bezsilności
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...

Czarne charaktery
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Lublin, Pizzeria Vicenti

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Wołowina po burgundzku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Suwałki

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Katowice, Franc Josef

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  Człowiek ze stali

Film fantastyczny
23:00  Uniwersalny żołnierz

Film fantastyczny
01:15  Kuba Wojewódzki
02:15  Kuchenne rewolucje: Pasłęk, restauracja Perfect Pub

kulinaria
03:15  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:10  Doktor Kleist – lekarz rodzinny

Miłość i cierpienie
06:05  Planeta lasów

Tropikalne lasy suche
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Komunikacja, głupcze
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Kocham cię, Martyna
14:10  Czterdziestolatek

Toast, czyli bliżej niż dalej
15:10  Doktor Kleist – lekarz rodzinny

Dzień za dniem
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Piłka ręczna mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2020 – studio
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Wrota bohaterów

Film przygodowy
22:40  Muzyka na weekend
23:45  Córka prezydenta

Film komediowy
01:40  Do zakochania jeden krok

Film komediowy
03:35  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
20:00  Thor

Film przygodowy
22:25  Resident Evil: Zaświaty

Film horror
00:45  Zmowa

Film fantastyczny
02:40  Tajemnice losu

SOBOTA, 1 LUTEGO

PIĄTEK, 31 STYCZNIA

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
08:55  Studio Raban
09:20  Rodzinny ekspres: Czym jest intencja, intencja mszy 

świętej, modlitwy...?
09:50  Wilki morskie
12:00  Polskie ślady
12:40  Fascynujący świat

Góry i ich mieszkańcy, Góry Półwyspu Koreańskiego
13:45  Okrasa łamie przepisy: Ryby z Zalewu Wiślanego
14:15  Z pamięci: Kajetan Morawski
14:20  Przyrodnik na tropie
15:00  Sanatorium miłości 2
18:30  Młody Piłsudski
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Komisarz Alex 12

Zamach
21:30  Hit na sobotę: Pojedynek na pustyni

Film thriller
23:15  Sunset Park: Gra o wszystko

Film kryminalny
00:55  Jack Hunter i zaginiony skarb Ugaritu

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
12:55  Top Model
14:40  Akademia policyjna 2: Pierwsze zadanie

Film komediowy
16:25  Kobieta na krańcu świata
17:00  Starsza pani musi fiknąć
18:00  Kuchenne rewolucje: Pasłęk, restauracja Perfect Pub

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Na pewno, być może

Film dramat
22:20  Okrucieństwo nie do przyjęcia

Film komediowy
00:25  MasterChef
01:55  Uwaga!
02:15  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:10  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
10:50  Pogoda
10:55  Pytanie na śniadanie
11:20  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
11:55  Pasjonaci

Krzysiek
12:25  Pasjonaci
13:00  "Gwiazdka na plebanii", czyli marzenia Marcina Dańca

kabaret
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
16:25  Rodzinka.pl

Wykładowca na Jajlu
16:55  The Wall. Wygraj marzenia
17:45  Słowo na niedzielę: Cudowny zamek, czyli razem z nim
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:35  Lepsza połowa
19:05  Lepsza połowa
19:35  Lajk!
20:05  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
21:05  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
22:15  Do zakochania jeden krok

Film komediowy
00:15  Wrota bohaterów

Film przygodowy
02:10  Na karuzeli życia
03:55  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:40  Scooby-Doo: Maska Błękitnego Sokoła
10:15  Ewa gotuje
10:45  Faceci w czerni

Film fantastyczny
12:50  Jak rozpętałem II wojnę światową: Ucieczka

Film komediowy
14:45  Cztery wesela
15:45  Sopocki Hit Kabaretowy – Prywatka w Operze Leśnej

kabaret
17:45  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Księga dżungli

Film przygodowy
22:30  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
01:20  Czarny motyl
03:20  Tajemnice losu
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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: Częstochowa
09:05  Ziarno: Piękny świat - Pan Bóg stworzył wszystko!
09:40  Las bliżej nas
10:10  Lalka
11:45  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:50  Misja Bangladesz: Kościół w stawie
13:15  BBC w Jedynce

Ziemia widziana z kosmosu
14:15  Z pamięci: Klemens Szaniawski
14:25  Ojciec Mateusz 17

Igranie z ogniem
15:25  Komisarz Alex 12

Zamach
16:20  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Val di Fiem-

me - studio
16:30  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Val di Fiem-

me - 1. seria
17:30  Teleexpress
17:40  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Val di Fiem-

me - 2. seria
18:45  Jaka to melodia?

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Projektanci piękna
11:30  Co za tydzień
12:00  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12:30  Naga broń

Film komediowy
14:15  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14:40  Naga broń 2 1/2

Film komediowy
16:25  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
16:50  Naga broń 33 1/3

Film komediowy
18:40  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
20:10  Godziny szczytu 2

Film komediowy
22:10  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
00:00  Nieuchwytny cel

Film sensacyjny
02:00  MasterChef
03:30  NOC Magii

04:35  Słowo na niedzielę: Cudowny zamek, czyli razem z nim
04:40  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
11:50  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
12:45  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Opole 2020
16:25  Rodzinka.pl

Granice miłości
16:55  Najgorszy kucharz

kulinaria
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Na dobre i na złe

Mówię ci: wstań
19:30  Na sygnale

Dwa oblicza Błażeja
20:05  Robbie Williams Christmas Present. Gala piosenek 

świątecznych
21:25  3:10 do Yumy

Film
23:35  Kino bez granic: Wojna Charliego Wilsona

Film biograficzny
01:25  Rollercoaster
03:25  Pograbek

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:25  Zambezia

Film animowany
10:15  Księga dżungli

Film przygodowy
12:30  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
15:15  Thor

Film przygodowy
17:40  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  Kabarety Rybnik 2017
22:10  W rytmie serca
23:10  Ślad
00:10  Inferno
03:00  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 3 LUTEGO

NIEDZIELA, 2 LUTEGO

05:45  Mango
06:50  Nowa Maja w ogrodzie
07:20  Akademia ogrodnika
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
14:00  Ugotowani: Kielce
15:00  Szpital
17:00  Kuchenne rewolucje: Łódź, Impuls
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  Piekielna głębia

Film sensacyjny
00:40  Co za tydzień
01:10  Stylowy projekt
01:45  MasterChef

kulinaria
03:15  Uwaga!
03:35  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:25  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Rodzina w potrzebie
06:20  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

Rodzice na zawsze
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Rodzinka.pl
13:35  Na sygnale

Maszyna do zabijania
14:05  Coś dla ciebie
14:30  Operacja zdrowie!: Mózg
15:05  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Miłość nie jest prosta
15:50  Zainwestuj w marzenia 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl

Nie chcę być babcią
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:50  Lepsza połowa
22:30  Młodzi lekarze 3
23:30  Walc w alejkach

Film obyczajowy
01:45  Głęboka woda 2

WTOREK, 4 LUTEGO

05:40  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 7

Droga na szczyt
10:15  Komisarz Alex 7

Urodzinowa niespodzianka
11:05  Ojciec Mateusz 20

Ufo
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Pierwszy rok życia zwierzęcych 

maluchów
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
20:00  Radio, kamera, akcja!

Ważni i ważniejsi

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Pabianice, Niebo w gębie i na talerzu

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: Trójmiasto

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

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: Langosz z sadzonym jajkiem
20:15  Paszporty "Polityki" 2019
22:00  W morzu ognia

Film sensacyjny
00:10  Kuba Wojewódzki
01:10  Klinika bez tajemnic
02:10  Oszuści
03:10  Uwaga!
03:35  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Za głosem serca
06:15  Plac Pokoju
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:20  Radio, kamera, akcja!

Do dzieła!
11:25  Rodzinka.pl

Słowa, słowa, słowa
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Bestia
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Trudne sprawy
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl

Zarządzanie kryzysowe
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:50  Lepsza połowa
22:20  Zainwestuj w marzenia 2

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  Hitman

Film thriller
22:00  Stan oblężenia

Film thriller
00:30  Nasz nowy dom
01:30  Nasz nowy dom
03:30  Tajemnice losu

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 - taka historia...

Czarne charaktery
09:20  Ranczo 7
10:15  Komisarz Alex 7
11:10  Ojciec Mateusz 20

Vistula Beach
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:55  BBC w Jedynce

Ziemia widziana z kosmosu
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  Radio, kamera, akcja!

Do dzieła!
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka

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  Megahit: Inferno

Film thriller
22:50  Terminator: Ocalenie

Film fantastyczny
01:25  Hitman

Film thriller
02:50  Tajemnice losu
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05:35  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 7

Ciężka ręka prawa
10:20  Komisarz Alex 7

W ostatniej chwili
11:10  Ojciec Mateusz 20
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:55  Natura w Jedynce: Dzieci słońca: Motyle
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  Radio, kamera, akcja!

Gdzie są gwiazdy?
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Brańsk, restauracja Quatro

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Langosz z sadzonym jajkiem
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Poznań

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Toruń, Pod Arsenałem

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: Gulasz węgierski
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Nocny pościg

Film dramat
23:55  Ostatnia rola

Film biograficzny
01:45  Kości
02:45  Uwaga!
03:10  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Impreza
06:15  Jesziwa - Lubelska Szkoła Talmudyczna
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:20  Radio, kamera, akcja!
11:25  Rodzinka.pl

Bratnia dusza
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Póki śmierć nas nie rozłączy
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:15  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i „Na sygnale”
20:55  Na dobre i na złe

Na pierwszy rzut oka
21:55  Na sygnale

Wszystko do stracenia
22:35  Kino relaks: Prada albo nic

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  Jak rozpętałem II wojnę światową: Za bronią
21:45  Faceci w czerni 2

Film fantastyczny
23:25  Święta doskonałe

Film komediowy
01:45  Tajemnice losu

CZWARTEK, 23 STYCZNIA

ŚRODA, 22 STYCZNIA

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 7
10:20  Komisarz Alex 7
11:05  Ojciec Mateusz 20
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:50  Natura w Jedynce: Dzieci słońca: Pszczoły
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  Radio, kamera, akcja!
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 17

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Szklarska Poręba, Kanion

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Gulasz węgierski
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Mazury

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Szczawnica, U Zosi
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: Krem z cukinii z grzankami
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Brenna, Ziołowa Chata

kulinaria
22:30  Truman Show
00:40  MasterChef

kulinaria
02:10  Uwaga!
02:35  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:15  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Marzenia o Wenecji
06:10  Operacja zdrowie!: Wolny oddech
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:20  Radio, kamera, akcja!

Gdzie są gwiazdy?
11:25  Rodzinka.pl
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale
14:10  Na dobre i na złe
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Filmowe czwartki. Wiesław Kot
20:45  Filmowe czwartki: Boska Florence

Film biograficzny
22:50  Sekret niewierności

Film thriller
00:25  Niezapomniany romans

Film dramat

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  Cztery wesela
21:05  Titanic

Film dramat
23:25  Mój przyjaciel Hachiko

Film obyczajowy
01:10  Zakończenie programu (przerwa techniczna)

AU T O P R O M O C J A

Pa lina ope
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

paulina.kopec@radiorekord.pl
+48 507-127-967

O R S A R PA M O A
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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Od 0:6 rozpoczęły grę z Solną Wielicz-
ka siatkarki KSZO, później było już lepiej. 
Do remisu udało się doprowadzić przy 
stanie 17:17 i losy pierwszego seta ważyły 
się do samego końca. Bardziej doświad-
czona drużyna gości w końcówce zacho-
wała więcej zimnej krwi i to przyjezdne 
schodziły po tej części wygrane 22:25.

Początek drugiego seta był wyrówna-
ny, niestety tylko początek. Siatkarką 
z Wieliczki punkty przychodziły z dużą 
łatwością i w całym secie rozgromiły 
pomarańczowo-czarne do dziesięciu.

Trzeci set to istny horror. Przez sporą 
część na prowadzeniu były ostrowczan-
ki, przyjezdnym do remisu udało się 
doprowadzić dopiero przy stanie 10:10. 
Później zespoły grały punkt za punkt, 
efektem były remisy 15:15 i 18:18. Gdy 
spotkanie wchodziło w decydującą 
część, siatkarki z Wieliczki oderwały się 
na 21:24 i wydawało się, że bez proble-
mu zakończą spotkanie. Ostrowczanki 
po niesamowicie ambitnej walce zdoła-
ły wybronić kilka piłek meczowych i po 
bardzo emocjonującej końcówce osta-
tecznie przegrały 28:30.

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Sol-
na Wieliczka 0:3 (22:25, 10:25, 28:30)
Skład KSZO: Klekot, Klepacz, Marcy-
janik (libero), Kobus, Tkaczyk, Kawa, 
Kmuk oraz Dyduła, Błaszczyk, Rdzanek 
(libero). Trener: Marcin Cebo.

– Starałem się popracować nad psy-
chiką dziewczyn, żeby pokazały cha-
rakter, zostawiły wszystko na boisku, 
walczyły o każdą piłkę, nie przejmowały 

się negatywnymi akcjami, tymi gdzie nie 
kończymy – powiedział po spotkaniu 
trener Marcin Cebo. – W drugim secie 
wyszliśmy trochę podłamani, kilka akcji 
nam się nie udało, nie potrafiliśmy wró-
cić na ten odpowiedni tor. Cieszę się, że 
w trzecim nawiązaliśmy walkę i pokaza-
liśmy, że potrafimy walczyć.

– Miałam dużą radość z gry na środku 
ataku, było to dla mnie wyzwanie, jed-
nak czułam się z tym dobrze – przyznała 
kapitan ostrowieckiej drużyny Izabela 
Klekot. – Ten trzeci set był do wygrania 
i trzeba to było zrobić jak najszybciej. 
O przegranej zaważyły nasze głupie błę-
dy, piłki wpadały nam praktycznie pod 

nogi i gdybyśmy podbijały te najprostsze 
to ten set i może nawet cały mecz skoń-
czyłby się inaczej. 

Warto dodać, że przed niedzielnym 
spotkaniem, z inicjatywy siatkarskiego 
klubu KSZO rozwiązano – za porozu-
mieniem stron – kontrakt z Moniką Kac-
przak. Zarówno sztab szkoleniowy, jak 
i zarząd klubu mieli zastrzeżenia do jej 
formy sportowej.

Następny mecz pomarańczowo-czar-
ne rozegrają w sobotę, 1 lutego w Gliwi-
cach z tamtejszą AZS Politechniką Ślą-
ską. W tabeli bez zmian na prowadzeniu 
jest Joker Mekro Energoremont Świecie. 
KSZO plasuje się na pozycji dwunastej.

Emocje przy 
okrzysk

Nie żałują ci, którzy przyszli w niedzielne popołudnie na spotkanie I ligi siat-
kówki pomiędzy KSZO a WTS 7R Solna Wieliczka. Wprawdzie ostrowczanki 
przegrały 0:3, ale tylu emocji dawno już nie było na siatkarskim spotkaniu 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

GKS Nowiny – KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski 0:0

KSZO (I połowa): Lipiec – Rząsa, 
Tadrowski, Mężyk, Ziółkowski – Łokieć, 
Imiołek, Mąka, Miłek, Pawlik – Gębalski.

K S Z O  ( I I  p o ł o w a ) :  Z a c h a r -
ski – Dereń, Mężyk, Tadrowski, Kacz-
marek – Chrzanowski (Łokieć), zawod-
nik testowany, Trochim, Kasperkiewicz, 
Bełczowski – Grunt.

W sobotę, 1 lutego pomarańczowo-
-czarni zagrają kolejne dwa mecze 
kontrolne. Spotkania, w których prze-
ciwnikiem będzie występująca w lidze 
okręgowej Kamienna Brody oraz lider 
Świętokrzyskiej IV Ligi ŁKS Łagów ro-
zegrane zostaną na terenie ośrodka tre-
ningowego, przy ulicy Kolejowej w Os-
trowcu, o godzinie 10 i 12.

Co ważne, po półrocznej przerwie do 
KSZO 1929 wraca napastnik Michał 
Grunt. Przed rozpoczęciem obecnego 
sezonu Grunt przeszedł z KSZO do 
Motoru Lublin, tam zaliczył dwanaście 
występów na boiskach grupy IV III ligi 
(w których strzelił dwie bramki) oraz 
jeden w ramach rozgrywek Pucharu 
Polski LZPN. Więcej bramek napastnik 
zdobywał w grających w klasie A rezer-
wach Motoru.

 Jeszcze do końca czerwca Michał 
Grunt jest zawodnikiem Motoru, klub 
zdecydował się jednak wypożyczyć za-
wodnika na ten okres do Ostrowca.

W ostatnich dniach pomarańczowo-
-czarni poznali też swojego przeciwni-
ka w Pucharze Polski. W poniedziałek 
(27 stycznia) w siedzibie Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Nożnej przy ulicy 
Piotra Ściegiennego w Kielcach odbyło 
się losowanie par 1/8 finału Okręgowe-
go Pucharu Polski. Piłkarzom KSZO 
1929 jako rywala los przydzielił lidera 
Świętokrzyskiej IV Ligi – ekipę ŁKS 
Probudex Łagów, natomiast Alit Oża-
rów zagra z Wisłą Sandomierz. Mecze 
odbędą się w niedzielę, 1 marca. 

Oto pełen zestaw par:
Unia Sędziszów – Granat Skarżysko-

-Kamienna
ŁKS Probudex Łagów – KSZO 1929 
GKS Nowiny – Partyzant Radoszyce
Alit Ożarów – Wisła Sandomierz
Samson Samsonów – GKS Rudki
Nida 1946 Pińczów – Korona II Kielce
Lubrzanka Kajetanów – Neptun Koń-

skie
Czarni Połaniec – Korona III Kielce

P

Bez bramek 
w sparingu KSZO 1929

Bezbramkowym remisem zakończył się trzeci sparing trzecioligowego 
KSZO 1929. Przeciwnikiem ostrowczan był IV-ligowy GKS Nowiny.

Spotkanie rozpoczęło się bez więk-
szej niespodzianki. Drużyna z Puław, 
w której kadrze znajdowało się kilku 
reprezentantów Polski, szybko uzyska-
ła przewagę i bez większych problemów 
kontrolowała przebieg boiskowych wy-
darzeń. Kibice zgromadzeni przy Świę-
tokrzyskiej co chwilę mogli oklaskiwać 
widowiskowe zagrania doświadczonej 
drużyny gości, ale reakcja na bram-
ki pomarańczowo-czarnych była dużo 
bardziej żywiołowa. 75 bramek w 60 mi-
nut może świadczyć o tym, jak szybkie 
było tempo tego spotkania. Dla KSZO 
najczęściej do bramki puławian trafiali 
Sebastian Włoskiewicz – 5 razy oraz Ja-
kub Ćwięka, Hubert Skuciński i Maciej 
Jeżyna po cztery bramki. Ten ostatni ze 
stuprocentową skutecznością wykony-
wał rzuty karne. Dla ostrowczan było to 
nie tylko historyczne spotkanie, ale rów-
nież bardzo pożyteczne przetarcie przed 
walką o utrzymanie w gronie pierwszo-
ligowców. Trener Tomasz Strząbała 

w ostatnich minutach skorzystał również 
z młodych wychowanków ostrowieckie-
go klubu, na parkiecie pojawili się Ma-
ciej Dwojak oraz Kacper Granat.

– Wsz yscy wiedziel i śmy, że jest 
ogromna różnica między jednym z ostat-
nich zespołów pierwszej ligi, a zespołem, 
który ma zdobywać medale w Super-
lidze – mówił na pomeczowej konfe-
rencji trener KSZO Odlewnia Tomasz 
Strząbała – Jeżeli chodzi o ambicję, to 
nie mogę mieć żadnego zastrzeżenia do 
zespołu, jestem zadowolony z ich pracy. 

Niestet y prz ygoda wojow ni ków 
w rozgrywkach Pucharu Polski już się 
zakończyła. Teraz czas skupić się na li-
dze. Pierwszy mecz, w którym rywalem 
KSZO będzie drużyna rezerw Azotów 
Puławy, odbędzie się w Puławach w dru-
gi weekend lutego, tydzień później do 
Ostrowca przyjeżdża AZS UW War-
szaw.

P

Azoty pokazały klasę
25:50 przegrali szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. w spot-
kaniu 1/16 finału Pucharu Polski z KS Azoty Puławy.
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W Hali Sportowo -Widowiskowej 
MOSiR w okresie ferii zimowych od-
bywają się tradycyjnie nieodpłatne za-
jęcia pod hasłem „Poznaj różne dyscy-
pliny sportu”. Skorzystać z nich można 
codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11-13. Zajęcia ukierunko-
wane są na wiodące w mieście halowe 
dyscypliny sportowe – piłkę siatkową 
i piłkę ręczną. Zajęcia prowadzą tre-
nerzy Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych Mistrzostwa Sportowego i Klubu 
Sportowego KSZO. W poniedziałki, 
środy i piątki na zajęcia z piłki siatkowej 
zapraszają Iwona Kosiorowska, Iwona 
Błaszkiewicz, Piotr Brodawka, Wojciech 
Gawron i Rafał Dytkowski. We wtorki 
i czwartki na zajęcia ze szczypiorniaka 
zapraszają Tomasz Radowiecki i Ja-
cek Wziątek. Dla chętnych dostępne są 
również stoły do tenisa stołowego oraz 
siłownia. Zapisy odbywają się u instruk-
torów bezpośrednio przed zajęciami.

Podczas zimowych ferii oba ostro-

wieckie Orliki (os. Ogrody i ul. Cho-
pina) otwarte są od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10-20 oraz w soboty 
i niedziele w godzinach 12-20. Stałym 
punktem zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
organizowanych podczas ferii na Orliku 
jest „Zimowy Turniej Piłki Nożnej Or-
lik Ogrody”. Tegoroczny rozpoczął się 
w poniedziałek, 27 stycznia, a zakończy 
dzisiaj (piątek, 31 stycznia). Rozgrywki 
odbywają się w trzech kategoriach wie-
kowych: szkoły średnie, szkoły podsta-
wowe 2005-2006 oraz szkoły podstawo-
we 2007 i młodsi. 

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, na boisku do siatkówki 
planowane jest utworzenie naturalnej 
ślizgawki (z wypożyczalnią łyżew). Śliz-
gawka czynna będzie w godzinach dzia-
łalności Orlika.

Ferie to dobry moment na rozpoczę-
cie przygody z szachami. Wszystkich, 
którzy chcą zgłębić tajniki królewskiej 
gry i zmierzyć się z innymi przy sza-

chownicy Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Ostrowcu Św. i Stowarzyszenie 
Szachowe „Hetman” zaprasza w dniach 
od 3 do 7 lutego do Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 (ul. Trzeciaków 35) na 
„Ferie 2020 z Szachami”. W dniach od 
3 do 6 lutego w godzinach 10-12 odby-
wać się będą zajęcia nauki gry w szachy, 
natomiast w piątek 7 lutego (od godziny 
10) rozegrany zostanie Turniej Szacho-
wy o Puchar Prezydenta Miasta Ostro-
wca Świętokrzyskiego w pięciu grupach 
wiekowych: 8 lat, 10 lat, 12 lat, 14 lat, 
18 lat. Zawody rozgrywane będą syste-
mem szwajcarskim lub kołowym, na dy-
stansie 7 rund (tempo gry: 10 minut na 
zawodnika). Zgłoszenia przyjmowane są 
do dzisiaj (piątek, 31 stycznia) włącznie 
pod numerem telefonu 604-962-690 lub 
mailowo na adres jaroslaw.choina@
op.pl. Udział w zajęciach szachowych 
oraz turnieju jest bezpłatny.

P

Pełne atrakcji ferie z MOSiR-em
Uczniowie mają labę. Na czas zimowej przerwy w nauce, która potrwa do 
9 lutego ostrowiecki MOSiR przygotował wiele atrakcji. Można potrenować 
siatkówkę, piłkę ręczną, pograć w szachy, skorzystać z promocji na „Raw-
szczyźnie” i zajęć na „Orliku”.
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12 PIĄTEK – CZWARTEK 31 STYCZNIA – 6 LUTEGO 2020AUTOPROMOCJA

WŁĄCZ NA 89.6 FM
NAJWIEKSZE TANECZNE HITY




