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Handel i usługi pod dachem
Fot. Michał Feledyn

Targowiska Miejskie w Ostrowcu wzbogacą się o nową wiatę handlową. Stanie ona w sąsiedztwie wybudowanego latem
„Mojego Rynku”.
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Niezapomniane walentynki
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NA AFISZU

Piątek, 8 lutego
Znajdźcie się w tłumie. Klub Ziemiańska (ul. Kilińskiego 57) zaprasza na
wyjątkową imprezę dla singli. W programie dużo dobrej muzyki i wiele atrakcji, zwłaszcza dla samotnych. Początek
o godz. 20. Zabawa będzie kontynuowana w sobotę.
Szach mat. Klub Szachowy Hetman
wraz z Miejskim Centrum Kultury zapraszają wszystkich miłośników królewskiej
gry do udziału w Mistrzostwach Ostrowca w Szachach Klasycznych, rozgrywanych w sześciu kategoriach: 8, 10, 14, 18,
Open i Amator. Uroczyste rozpoczęcie
rozgrywek w trzech ostatnich grupach
nastąpi o godz. 16 w PSP nr 1 przy ul.
Trzeciaków 35. Kategorie młodsze będą
rywalizować w tym samym miejscu, w sobotę od godz. 10.
Klasyka w lżejszym wydaniu. Już
można kupować i rezerwować bilety na
wyjątkowy koncert karnawałowy, który
odbędzie się w niedzielę, 3 marca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki. Od godz. 16 rozbrzmiewać
tam będzie muzyka klasyczna w nieco
lżejszym, rozrywkowym wydaniu. Gwiazdą koncertu karnawałowego "Cudowny świat operetki" będą Renata Drozd
i Łukasz Gaj. Towarzyszyć im ma Zespół

Strauss Ensemble w składzie: Ludmiła
Worobec-Witek, Agnieszka Wolska-Ścipniak, Jacek Hodur, Krzysztof Sokołowski, Dariusz Kozieł, Bogusław Olczyk,
Artur Jaroń i konferansjer. Bilety w cenie
35 zł są już do nabycia w kasie muzeum.
Rezerwacji można dokonywać telefonicznie pod nr tel.: 41 330 45 50 lub 669 970
499. Tak dokonaną rezerwację należy
zrealizować, wykupując bilet najpóźniej
do końca lutego.

Sobota, 9 lutego
Zagraj i wygraj. To będzie prawdziwa gratka dla prawdziwych amatorów
siatkówki. O godz. 9, w hali sportowej
szkoły podstawowej w Kunowie rozpoczną się rozgrywki w ramach XIV Środowiskowego Turnieju Piłki Siatkowej.
Uczestnicy powalczą o puchar burmistrza
Lecha Łodeja. Atrakcyjne nagrody czekają również na kibiców, zagrzewających
do walki zawodników i zawodniczki.
Baćki na Walentynki. W związku
ze zbliżającym się świętem zakochanych wspaniałą niespodziankę dla par,
ale i dla singli przygotował Klub Milano Baćkowice. O godz. 20, w sali disco
rozpocznie się walentynkowy koncert
zespołu Joker – twórcy hitów "Aparatka",
"Zołza", "Napad na serce", "Dziewczyna
ta", "Z dnia na dzień", czy "Daj mi raj".
R E K L AM A

W sali klubowej z kolei, swoje kolejne
osiemnaste urodziny świętować będzie
DJ Lukertus. Razem z nim za dekami
staną Mr Chezz, DJ Kamilos i #JakeFill.

Niedziela, 10 lutego
Hip hop w Malwie. Ten koncert
z pewnością przejdzie do historii wydarzeń muzycznych w ODS "Malwa".
O godz. 20 na scenie pojawi się idol młodego pokolenia, który potrafi sobie zjednać również dojrzalszych słuchaczy. Mowa
o Słoniu, a właściwie Wojciechu Zawadzkim – jednym z czołowych polskich raperów. W 2009 roku ukazał się jego debiut
solowy zatytułowany "Chore melodie".
Materiał utrzymany w ówcześnie mało
popularnej na krajowym rynku stylistyce
horrorcore'u przysporzył raperowi popularności w podziemiu artystycznym. Na
ostrowieckiej scenie artysta zaprezentuje
materiał z najnowszego albumu MUTYLATOR. Słonia wspierać będzie niezawodny DJ Soina. Co ciekawe, to właśnie
w Ostrowcu artysta po raz pierwszy zaprezentuje nowe utwory na żywo! Na albumie
znalazło się siedemnaście premierowych
tracków, w których gościnnie pojawili się:
Polska Wersja, Opał, Szpaku, King Gordy, G-Mo Skee oraz Reznik. Z pewnością
nie zabraknie też kawałków z poprzednich
krążków rapera.
Gry bez prądu. Klub Tawerna pod
Toporem zaprasza na kolejne spotkania
klubu fantastyki. Wszyscy znudzeni elektroniką i trybem online, będą mogli wyciszyć się i pograć – w miłej atmosferze
i z pełnymi pasji młodymi ludźmi – w gry
planszowe i karciane. Istnieje możliwość
przyjścia z własną planszówką. Na pewno
znajdą się chętni do zagrania. Początek
spotkania o godz. 15 w budynku kina
"Etiuda".

Środa, 13 lutego

Młode
podkręcają
Miniaturowa skrzynia skarbów
„Dzisiejsza młodzież tylko siedzi z tymi swoimi smartfonami”, „jest dziwna
i żyje wyłącznie w wirtualnym świecie, zapominając o rzeczywistości”, „co z
niej wyrośnie”, „świat się kończy!”. Ile razy każdy z nas słyszał tą opinię na
temat stosunku młodych ludzi do smartfonów. Ludzie uważają smartfony za
zło wcielone, jednak bez nich czujemy się, jak bez ręki.
Smartfony mają zarówno swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Z pewnością ich zaletą jest wielozadaniowość. Są bardzo praktyczne, ponieważ potraﬁą zastąpić wiele urządzeń. Radio, komputer, dyktafon,
odtwarzacz mp3, latarka, encyklopedia, kalkulator, wszystkie te funkcje ma
jedno, stosunkowo małe urządzenie. Posiadając różne aplikacje, możemy
płacić telefonem, a nawet mierzyć sobie temperaturę i ciśnienie. Kiedyś, aby
zrobić dobre zdjęcie, nagrać ﬁlm w wysokiej rozdzielczości, zeskanować dokument, traﬁć do celu bez mapy, czy przeglądać internet potrzebowaliśmy
osobnych sprzętów. Dzisiaj, posiadając smartfona, nie potrzebujemy nic
więcej, wszystko to zostało zamknięte w jednym urządzeniu, które mieści się
do kopertówki i zawsze jest pod ręką.
Nie każdy z nas umie jednak mądrze korzystać z tego dobrodziejstwa. Smartfony są również przyczyną uzależnień wśród ludzi, a nawet choroby cywilizacyjnej XXI wieku – nomofobii. Polega ona na nerwowości i lęku za każdym
razem, gdy nie mamy go pod ręką. Jeśli fakt, że nie jesteś w stałym połączeniu z Facebookiem, Instagramem i innymi portalami społecznościowymi,
wprawia Cię w zdenerwowanie, gdy przekroczysz swój limit transferu danych lub środków na połączenia na dany miesiąc – panikujesz, a możliwość
rozładowania się baterii w twoim smartfonie przyprawia Cię o dreszcz strachu, możesz zacząć się bać, gdyż najprawdopodobniej, ta choroba dotknęła
również Ciebie.
Nie da się ukryć, że pomimo wad, smartfony znacznie ułatwiają codzienne
życie. Nasza cywilizacja idzie do przodu, a wraz z nią technologia. Świat z
każdym rokiem robi krok w przód, jest zupełnie inny, niż za czasów młodości
naszych rodziców. Trudno w obecnej rzeczywistości wyobrazić sobie brak
komputerów, radia, czy nawet elektryczności, a co dopiero smartfonów. Nie
pozostaje nam nic innego, niż płynąć wraz z rwącym nurtem nowoczesności...

AGATA STĘPIEŃ

Seniorzy na parkiet. Po gimnastyce
przy muzyce, ostrowieccy seniorzy mają
okazję wziąć udział w bezpłatnych zajęciach tańca towarzyskiego, prowadzonych przez znanego i lubianego instruktora Grzegorza Podsiadły. Pierwszy w tym
roku kurs rozpocznie się o godz. 16 w hali
widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul.
Świętokrzyskiej. By ruszyć na parkiet,
wystarczy zabrać wygodny strój, obuwie
i dużo dobrego humoru.

MŁODE, czyli Kinga Nowak i Agata Stępień to tegoroczne maturzystki.
Są pełne optymizmu, a swoim pozytywnym myśleniem i dobrym humorem zarażają wszystkich wokół. Mają na każdy temat swoje własne
zdanie, którym pragną podzielić się z innymi.
REKLA MA

Czwartek, 14 lutego
Zakochani w Ostrowcu. W święto
zakochanych, w ostrowieckim Rynku
szykuje się niezwykłe spotkanie walentynkowe. Na przybyłych czekać będzie
mnóstwo atrakcji od koncertu życzeń,
przez liczne konkursy z nagrodami, słodkie niespodzianki, warsztaty taneczne,
po fotobudkę i pokazy laserów. Do udziału we wspólnej zabawie, która rozpocznie
się o godz. 17 zachęca prezydent Jarosław
Górczyński i Miejskie Centrum Kultury.
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AKTUALNOŚCI

Zmiany w starostwie

Targowiska Miejskie w Ostrowcu wzbogacą się o nową wiatę handlową.
Stanie ona w sąsiedztwie wybudowanego latem „Mojego Rynku”.
Warto dodać, że oddana do użytku
latem ubiegłego roku wiata „Mój Rynek”, gdzie odbywa się handel płodami
rolnymi w pełni sprawdziła się. Wszystkie miejsce rezerwacyjne są zajęte, a ich
najemcy bardzo chwalą sobie takie rozwiązanie. Zadowoleni są również klienci, którzy w komfortowych warunkach
mogą zrobić zakupy również w deszczową, czy śnieżną aurę.
Co ciekawe, „Mój Rynek” raz w tygodniu zmienia się w "pchli targ".
– W związku z tym, że w niedzielę
obiekt jest wolny od rolników, zaprosiliśmy wszystkich chętnych do wymiany
towarowej – informuje M. Kosiarz.
Ta forma handlu zyskuje coraz bardziej na popularności, bo za niewielkie pieniądze można kupić dosłownie
wszystko, od sprzętu AGD, rowerów,
części do najróżniejsz ych urządzeń
przez płyty winylowe, porcelanę, po
wszelkie bibeloty, prawdziwe "perełki"
i białe kruki. To "kopalnia skarbów" dla
kolekcjonerów i amatorów oryginalnych
przedmiotów.
Warto pamiętać, że oprócz "pchlego
targu", w każdą niedzielę na targowisku bez problemu można zaopatrzyć
się w owoce, warzywa i inne produkty
spożywcze. Czynne są również stoiska
z ubraniami.
– Ponieważ coraz więcej niedziel jest
wolnych od handlu, nasza oferta stanowi
dobrą alternatywę – dodaje M. Kosiarz.

KF

W ostrowieckim starostwie wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny. Zredukowano liczbę wydziałów i tym samym etatów. To początek
zapowiadanego przez zarząd powiatu programu naprawczego.
 KLAUDIA FAŁDROWICZ
Reg ulamin Organi zac y jny został
przyjęty uchwałą z dn. 30 stycznia 2019
r. Zgodnie z jego zapisami zmianie uległa struktura i nazwa dotychczasowego
Wydziału Organizacyjnego na Wydział
Organizacyjno-Prawny oraz Wydziału
Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw
Społecznych, który obecnie nosi nazwę
Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych. Zlikwidowano Wydział
Rolnictwa i Środowiska oraz Wydział
Gospodarki Nieruchomościami, a w ich
miejsce utworzono nowy Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. W miejsce Wydziału Dróg
i Wydziału Rozwoju Powiatu powołano
nowy Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu. Zmianie uległa struktura
wewnętrzna Wydziału Komunikacji,
gdzie zlikwidowano Referat Transportu – zadania realizowane w referacie do
tej pory przypisano do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu. Bez zmian
organizacyjnych pozostały: Wydział Finansowy, Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru oraz Wydział Architektury
i Budownictwa. W miejsce dotychczasowego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego powstał Zespół ds.
Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego. Likwidacji uległy: Zespół ds. Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Zespół ds.

Zmiany w powiecie podyktowane są
przyjętą przez zarząd
polityką „zaciskania
pasa”. O konieczności
wprowadzenia programu naprawczego
przekonywał podczas
sesji budżetowej wicestarosta A ndrzej
Jabłoński,
– Nie ulegajmy złudzeniu, że mamy jakieś wolne środki do
zagospodarowania,
bo są to pieniądze,
które będą musiały
być wydane na ważne
potrzeby – przyznał
A. Jabłoński. – Racjonalne gospodarowanie finansami w takim samorządzie jak powiat, gdzie pieniądze mają z góry swoje przeznaczenie
oznacza, że środków wolnych nie powinno być. Mamy do wyremontowania
drogi, szkoły, wisi nad nami dług szpitala. Musimy wprowadzić program naprawczy, który będzie narzędziem do
budowania rozwoju powiatu, a nie jego
destrukcji.
Przypomnijmy, ogółem dochody budżetu na 2019 roku ustalano w wysokości ponad 131 mln 241 tys. zł. Wydatki
natomiast pochłoną przeszło 130 mln
841 tys. zł.
Fot. Michał Feledyn

Handel i usługi pod
dachem
– W t y m momencie finali zowany
jest przetarg na to zadanie – wyjaśnia
Mariusz Kosiarz, dyrektor Targowisk
Miejskich, prz ypominając, że wiata
powstanie z udziałem unijnego dofinansowania. – To jeden z elementów
rewitalizacji miasta. Mam nadzieję, że
już niebawem gmina podpiszę umowę
z wykonawcą, a ten przystąpi do właściwych prac.
Będą one polegały na budowie zadaszonej wiaty o powierzchni blisko 1,5
tys. metrów kwadratowych, wyposażonej w trzydzieści zabudowanych boksów z możliwością swobodnej aranżacji
wnętrza, przeznaczonych pod działalność zakładów usługowych i pawilonów
handlowych. Tyle samo nowych miejsc
do handlu ma powstać na utwardzonym
kostką brukową terenie obok wiaty.
– Wiata połączy „Mój Rynek” z tak
zwanymi „pomarańczowymi stołami”,
co stworzy spójny kompleks handlowy
i mam nadzieję w pełni zaspokoi potrzeby handlujących i kupujących oraz
ożywi pierwszy plac targowy – przyznaje
M. Kosiarz.
Dodatkowym udogodnieniem mają
być wyważone ceny wynajmu oraz budowa nowych miejsc parkingowych od
strony ul. Słowackiego.
W planach jest również utworzenie
zatoki autobusowej przy ul. Słowackiego, tuż obok głównego wejścia na targowisko. Najpierw jednak musi dojść do
przebudowy ul. Okólnej i utworzenia
tam ronda.

3

Kontroli Wewnętrznej i Audytu, a ich
zadania przypisano innym komórkom
organizacyjnym starostwa.
Z dniem wejścia w życie nowego regulaminu kilku urzędnikom – z referatu
transportu, zespołu ds. informacji i komunikacji oraz pracownikom ochrony
obiektu wręczono wypowiedzenia. Zatrudnienie straciło w sumie sześć osób.
Dwóm urzędnikom zmieniono warunki
pracy, a siedmiu kolejnych przesunięto
na inne stanowiska. Wypowiedzenie złożyła również skarbnik powiatu Magdalena Zieleń. Zostało ono przyjęte przez
wicestarostę Andrzeja Jabłońskiego.

REKLA MA
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Rekordowa Poczta Walentynkowa
Chcesz, aby nadchodzące Walentynki były wyjątkowe i niezapomniane? Zrób
niespodziankę swojej Sympatii i złóż jej życzenia za naszym pośrednictwem.
Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić kupon, zaadresować, wpisując imię swojej
Sympatii i przynieś go do redakcji Świętokrzyskiej Grupy Mediowej przy ulicy
Siennieńskiej 12.
Najciekawsze życzenia zostaną opublikowane na łamach tygodnika Świętokrzyskiego 7 Dni w dniu 15 lutego, a na autorów tych najbardziej kreatywnych czekać
będą atrakcyjne upominki, ufundowane przez Partnerów naszej zabawy.
Razem sprawmy, żeby te Walentynki były NIEZAPOMNIANE.

POCZTA
WALENTYNKOWA
WAL
WA
Świętokrzyskiej Grupy Mediowej
Świ
ej

Treść życzeń

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Adresat;
................................................................................................................................................
...............
...
....
................
........
..
Nadawca:
................................................................................................................................................
..................................
........
.. ...
..
Partnerzy Walentynkowej Poczty:
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Zdjęcia: Michał Feledyn
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NOMINOWANI
80 Aneta Kasprowicz i Cezary Pietrzyk (ZSOMS)
81 Joanna Guz i Dawid Gorgola (ZSOMS)
82 Natalia Kucharska i Kacper Kwietniak (ZSOMS)
83 Zuzanna Stachura i Igor Szląszkiewicz (ZSOMS)
84 Dominika Dubik i Hubert Makuch (ZSOMS)
85 Emilia Gruszka i Patryk Rdzanek (ZSOMS)
86 Maja Urban i Bartłomiej Saracen (ZSOMS)
87 Julia Wybranowska i Oskar Lipka (ZSOMS)
88 Anﬁsa Akulich i Adam Surmański (ZSOMS)
89 Julia Grusza i Jakub Plewa (ZSOMS)
90 Dominika Wąs i Piotr Sojdo (ZSOMS)
91 Monika Sadkowska i Piotr Kurek (ZSOMS)
92 Marta Majewska i Michał Grzywa (ZSOMS)
93 Julia Kolasa i Sebastian Lalewicz (ZSOMS)
94 Karolina Walczak i Karol Gwóźdź (LO nr III im. W. Broniewskiego)
95 Jagoda Gałaczyńska i Kacper Puchała (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
96 Kinga Michałowska i Sebastian Pawlik (LO nr III im. W.
Broniewskiego)

97 Olga Bąbel i Adrian Sitarski (LO nr III im. W. Broniewskiego)
98 Natalia Puka i Dominik Krzos (LO nr III im. W. Broniewskiego)
99 Sylwia Deroń i Sebastian Kutera (LO nr III im. W. Broniewskiego)
100 Wiktoria Kobyłecka i Kamil Cholewa (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
101 Agnieszka Budzeń i Gerard Przyworski (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
102 Kinga Kucharska i Kuba Kozłowski (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
103 Julia Warych i Szymon Różalski (LO nr III im. W. Broniewskiego)
104 Daria Kwiatkowska i Michał Lipiec (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
105 Weronika Kaczmarska i Jakub Zborowski (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
106 Martyna Rutkowska i Jeremiasz Kowalski (LO nr III im. W.
Broniewskiego)
107 Kinga Wielgus i Kornel Kasprzyk (LO nr III im. W. Broniewskiego)
108 Ewelina Pałacha i Kacper Oporski (LO nr III im. W.
Broniewskiego)

Jesteście atrakcyjnymi, pięknymi, inteligentnymi, nietuzinkowymi, wyjątkowymi młodymi ludźmi? A w dodatku w tym roku
zjawicie się na jednej z ostrowieckich studniówek? Mamy dla Was doskonałą wiadomość! Właśnie Wy możecie wziąć udział
w doskonałej zabawie z cennymi nagrodami i zostać Najpopularniejszą Parą Studniówkową 2019.
Pewnie zastanawiacie się, jak to zrobić? Odpowiedź jest banalnie prosta. Wystarczy, że zgłosicie się do naszej zabawy na Najpopularniejszą Parę Studniówkową 2019, której organizatorem jest Świętokrzyska Grupa Mediowa. W jaki sposób się zgłosić? Na każdej
studniówce organizowanej przez ostrowieckie szkoły ponadgimnazjalne stawi się grupa pracowników ŚGM-u - to oni będą poszukiwaczami najfajniejszych par. Wystarczy do nich podejść, pozwolić zrobić sobie zdjęcie i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Potem wszystko
może potoczyć się błyskawicznie!
Zdjęcia na CoZaDzien.pl
Zdjęcia par będą regularnie pojawiać się na portalu CoZaDzien.pl w specjalnie dedykowanej do tego zakładce. Wybór Najpopularniejszej Pary Studniówkowej 2019 będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem będzie głosowanie za pomocą SMS-ów, wysyłanych
pod numer 7148 (koszt jednego SMS to 1,23 zł z VAT). W treści wiadomości należy wpisać PARAREKORD.numerpary. Głosowanie potrwa
do 19 lutego, do godz. 23.59. Wyniki będzie można sprawdzać na bieżąco na portalu CoZaDzien.pl.
Głosowanie SMS i na Facebook'u
Za pomocą głosowania SMS-owego wyłonimy osiem finałowych par, które przejdą do drugiego etapu. A w nim czekają bezpośrednie
pojedynki w mediach społecznościowych. Drugi etap wyborów Najpopularniejszej Pary Studniówkowej 2019 potrwa od 19 lutego
do 2 marca. W tym czasie odbędą się starcia ćwierćfinałowe, półfinały oraz wielki finał. Wybór najpopularniejszych par tegorocznych
studniówek będzie przebiegał za pomocą głosowania na Facebooku Radia Rekord 89,6 FM.
19-21 luty 2019: 1\8 finału
22-24 luty 2019: 1\4 finału
25-27 luty 2019: 1\2 finału
28 luty - 2 marzec- wielki finał.
Cenne nagrody
Para, która zdobędzie największą liczbę głosów w głosowaniach na portalu społecznościowym Facebook, a tym samym wygra plebiscyt otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. Ich wręczenie odbędzie się podczas eventu, organizowanego przez
Galerię Ostrowiec z okazji Dnia Kobiet.
Partnerami plebiscytu są: Galeria Ostrowiec, Polskie Srebro, Villaro i Studio Deco Wings.
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Zrób prezent ukochanej osobie i zarezerwuj romantyczny pobyt
w Hotelu „PANORAMA”
Malownicze położenie w spokojnej okolicy stanowi wymarzone miejsce do wypoczynku,
a kameralna atmosfera gwarantuje,
że chwile spędzone razem będą wyjątkowe.
Wybierz pakiet walentynkowy dla
dwojga:
- nocleg w pokoju Deluxe,
- wino oraz owoce do pokoju,
- ģniadanie serwowanek w
hotelowej restauracji lub podane do
pokoju,
- romantyczna kolacja dla dwojga,
lub
- zarezerwuj stolik na kolacjá przy
ģwiecach ze specjalnym
walentynkowym menu.
Rezerwacje przyjmujemy
pod nr tel.
lub

41 265 40 37

recepcja@panorama-hotel.pl
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Kosz pełen słodyczy z dostawą do domu
W Delikatesach u Dzika mogą zaopatrywać się
mieszkańcy Szewny Dolnej, Górnej i okolicznych
miejscowości. Oprócz zakupów stacjonarnych,
z myślą o osobach starszych, schorowanych,
ale też o tych, którym zwyczajnie brakuje czasu, by wybrać się osobiście do sklepu właściciele
delikatesów – Ilona i Łukasz Dzikowie wprowadzili nową, jednocześnie bardzo użyteczną usługę – zakupy na telefon.
Dzwoniąc pod numer tej placówki, można zamówić wybrane przez siebie artykuły spożywcze
i przemysłowe, które za dopłatą 3 zł (na terenie
miasta i od 10 zł poza jego granicami), niezwłocznie trafią do naszych domów.
Propozycja jest tym bardziej zachęcająca, że
Delikatesy u Dzika oferują szeroki wybór produktów regionalnych. Można tu nabyć między
innymi znane w całym województwie wędliny
z Kr ynek i Włostowa, cenione przez odbiorców miody z Pętkowic, pyszne domowe ciasta
z Bałtowa i Starachowic, pieczywo oraz wyroby piekarnicze z Boksycki, Waśniowa, Staszowa
i Denkowa, jajka od kur z wolnego chowu, ekologiczne warzywa od rolników z terenu całego
województwa. W ofercie sprzedaży placówki
są także artykuły przemysłowe, chemia gospodarcza, zabawki, artykuły szkolne, duży wybór
nasion od sprawdzonych producentów, prasa
oraz artykuły alkoholowe i tytoniowe. Ponadto
w Delikatesach można opłacić rachunki, zlecić
przelew, a nawet znaleźć właściwe ubezpieczenie, m.in. OC.
Właściciele placówki zachęcają do zakupów na
telefon i gwarantują szybką dostawę towaru do
domu. Wystarczy zadzwonić pod numer 575 780
402 i podać listę wybranych przez siebie produktów. Wkrótce trafią one na nasz stół.
Delikatesy czynne są w godzinach 5.30-22.30,
a w niedzielę w godz. 8-20. Zakupy na telefon realizowane są w godz. 10-18.

Zyskaj 15 % rabatu na hasło, które znajdziesz
na naszym fanpage Facebook ,,Polskie Srebro Złoto Świata"
– podaj je przy Walentynkowych zakupach i kupuj taniej!
Promocja trwa tylko do 14 lutego
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Szukasz pomysłu na udaną Walentynkę?
Nie ważne, czy wybierzesz wyjątkowy tort szwardzwaldzki, pięknie dekorowane pierniczki, czy kruche i delikatne tartaletki, ważne że z nimi Twoja
Walentynka będzie pełna smaku, chwil pełnych radości, a także uznania za
wybór prezentu.
Bo liczy się smak, jakość i naturalność – Nasze produkty powstają z naturalnych surowców, dodajemy do nich kunszt naszych cukierników, by uświetnić
ważne dla Ciebie chwile.

Zapraszamy do naszych cukierni
Liczy się smak... Nie tylko na Walentynki.

NIEZAPOMNIANE WALENTYNKI
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Walentynkowy „PTASZEK W KLATCE”
Restauracja „PTASZEK
W KLATCE” to urokliwe i nowe
miejsce, zlokalizowane w centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Do dyspozycji
gości przygotowano ponad 600 metrów kwadratowych powierzchni.
To miejsce pełne zagadkowej przestrzeni o zróżnicowanej
wielkości, podzielonej na część restauracyjną na parterze i salę
klubową na piętrze, gdzie po pełnym dniu zajęć nasi goście pragną
spędzić czas w przyjemnej atmosferze, czy zrelaksować się przy
profesjonalnych stołach bilardowych.
Posiadamy do dyspozycji gości dwie wydzielone sale poza część restauracyjną, gdzie organizujemy imprezy zamknięte. W klimacie restauracyjnym proponujemy organizację imprez okolicznościowych, bankietów,
chrzcin, konsolacji czy innego rodzaju eventy.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, indywidualnie dopasowaną do
Państwa potrzeb. Łącząc polskie smaki z kuchnią zachodu oferujemy niezapomniane doznania kulinarne dostępne także w ofercie poza lokalem
w dowozie. Zapewniamy obsługę imprez plenerowych. Obsługujemy
gości na eventach firmowych, imprezach okolicznościowych również
poza lokalem.
Zapraszamy na wyjątkowe chwile w naszej sali młodzieżowej przy
romantycznych stolikach o niekonwencjonalnych nazwach, takich jak „stolik randkowy”, „stolik zwierzeń”, „stolik sekretów”,
a nawet „stolik zaręczynowy”. W dniu Walentynek każda
zakochana para dostanie od nas po lampce szampana oraz będzie miała do wyboru jeden z trzech,
specjalnie przygotowanych na ten dzień,
zestawów walentynkowego menu.

... może warto właśnie w Walentynki zaprosić swoją drugą połowę na zabawę karnawałową? Gościna u Pawła - to rodzinna firma założona w 1981 roku, specjalizująca się w organizacji przyjęć weselnych
i okolicznościowych. Już 16 lutego od godziny 20.00 - zabawa karnawałowa, a w tym 4 dania gorące i premierowy występ zespołu Sukces Band. Kolejne wydarzenia planowane są na 23 lutego i 2 marca.
Więcej informacji na fanpage Facebook restauracja „Gościna u Pawła”.

PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 LUTEGO 2019

INFORMATOR SAMORZĄDOWY

9

GMINA BAŁTÓW

Jak karnawał to i bal...
Jak karnawał to i bal..., a jak bal to również w przedszkolu.
30 stycznia 2019 r. dzieci z Punktu
Przedszkolnego w Bałtowie wzięły
udział w zabawie karnawałowej. W tym
dniu sale zajęć zmieniły się w sale balowe. Maluchu zaprezentowały się
w pięknych strojach. Milusińscu chęt-

nie tańczyli w parach, a także pląsali
w kółeczkach i korowodach, z entuzjazmem brały też udział w konkursach.
Wszyscy bawili się świetnie, bo przecież bale przebierańców sprawiają zawsze wiele radości.

Punkt Pomocy w Urzędzie Gminy
w Bałtowie przy wypełnianiu wniosków
– Program „Czyste Powietrze”
Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło
informuje, że uruchamia w Urzędzie
Gminy w Bałtowie punkt pomocy dla
Mieszkańców Gminy Bałtów przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
z Programu „Czyste Powietrze”.

Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 10 08

Pomoc będzie udzielana bezpłatnie w terminie od 11 lutego 2019r.
w Ur z ę d z ie G m i ny w Ba łtow ie
w pokoju nr 7 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu 7.00 – 15.00 od
poniedziałku do piątku.

fax. 41 264 13 03
www.gminabaltow.pl
e-mail: gmina@gminabaltow.pl

GMINA ĆMIELÓW
BURMISTRZ ĆMIELOWA JOANNA SUSKA
organizuje cykl spotkań z mieszkańcami gminy w poszczególnych miejscowościach dotyczących wsparcia informacyjnego na temat
PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, czyli dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

TERMINY SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI GMINY W/S PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
DLA WSZYSTKICH SPOTKAŃ GODZINA 16.00
1. PODGÓRZE – 07 LUTY 2019r. – SZKOŁA PODSTAWOWA
2. PRZEUSZYN I TRĘBANÓW – 12 LUTY 2019r. – BUDYNEK PO BYŁEJ SZKOLE W PRZEUSZYNIE
3. RUDA KOŚCIELNA – 13 LUTY 2019r. – ŚWIETLICA WIEJSKA
4. WOJNOWIECE – 19 LUTY 2019r. – REMIZA OSP
5. BORIA – 21 LUTY 2019r. – REMIZA OSP
6. WIKTORYN – 26 LUTY 2019r. – ŚWIETLICA WIEJSKA
7. BUSZKOWIECE – 27 LUTY 2019r. – REMIZA OSP
8. GRÓJEC – 04 MARZEC 2019r. – REMIZA OSP
9. STOKI MAŁE, SOKI DUŻE, STOKI STARE – 05 MARZEC 2019r. – ŚWIETLICA WIEJSKA W STOKACH MAŁYCH
10. WÓLKA WOJNOWSKA I ŁYSOWODY – 07 MARZEC 2019r. – REMIZA OSP W WÓLCE WOJNOWSKIEJ
11. BRZÓSTOWA I DRZENKOWICE – 12 MARZEC 2019r. – SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZÓSTOWEJ
12. KRZCZONOWICE – 14 MARZEC 2019r. – ŚWIETLICA WIEJSKA
13. JASTKÓW – 18 MARZEC 2019r. – ŚWIETLICA WIEJSKA
14. PODGRODZIE SMYKÓW I BOROWNIA – 20 MARZEC 2019r. – DOM WESELNY „GOŚCINA”
15. WOLA GRÓJECKA – 25 MARZEC 2019r. – REMIZA OSP
16. ĆMIELÓW, OSIEDLE NR 1 – 27 MARZEC 2019r. – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ĆMIELOWIE
17. ĆMIELÓW, OSIEDLE NR 2
GLINKA – 04 KWIECIEŃ 2019r. – DOM KULTURY IM. W. GOMBROWICZA W ĆMIELOWIE
18. ĆMIELÓW, OSIEDLE NR 3 – 11 KWIECIEŃ 2019r. – REMIZA OSP
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w okresie od 16
lutego 2019r. do 16 marca 2019r.
Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

OSP Buszkowice

16.02.2019r.

17.00

Remiza OSP Buszkowice

2

OSP Jastków

22.02.2019r.

17.00

Świetlica wiejska Jastków

3

OSP Grójec

23.02.2019r.

17.00

Remiza OSP Grójec

4

OSP Ćmielów

01.03.2019r.

18.00

Remiza OSP Ćmielów

5

OSP Wólka Wojnowska

02.03.2019r.

17.00

Remiza OSP Wólka Wojnowska

6

OSP Wola Grójecka

14.03.2019r.

17.00

Remiza OSP Wola Grójecka

7

OSP Wojnowice

15.03.2019r.

17.00

Remiza OSP Wojnowice

8

OSP Boria

16.03.2019r.

17.00

Remiza OSP Boria

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów
Tel. 15 861 20 18, 861 20 80, 861 22 83, 861 22 84
Fax 15 861 20 18
www.cmielow.pl
e-mail: urzad@cmielow.pl
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SPORT

Debiut Frątczaka
Trzy do zera wygrali piłkarze KSZO 1929 w piątkowym sparingu z IV
ligową Energią Kozienice. W pomarańczowo-czarnych barwach zadebiutował bramkarz Dorian Frątczak.
– Dziś zarówno pierwsza jak i druga
jedenastka bardzo dobrze się zaprezentowały – mówił po meczu trener KSZO
1929 Marcin Wróbel. – Można wymazać
tylko jeden fragment drugiej połowy,
kiedy to przez jakieś 15 minut w nasze
poczynania wkradł się jakiś chaos. Później już wszystko wróciło do normy i dominowaliśmy. Bardzo fajnie to wygląda
na etapie przygotowań i oby tak dalej, no
i bez kontuzji.
Przez większą część spotkania bramki
KSZO strzegł były bramkarz Stali Stalowa Wola i Hutnika Kraków Dorian
Frątczak. 21-letni bramkarz zasili ostro-

wiecki zespół do końca sezonu 2018/19.
– Szukaliśmy od pewnego czasu bramkarza. Testowaliśmy kilku, niestety nie
po drodze nam było. Dzisiaj przyjechał do nas ze Stalowej Woli Dorian
Frątczak, z tego co się orientuję to już
jesteśmy bardzo blisko i zamkniemy
temat z bramkarzami – mówi Marcin
Wróbel. – Teraz będziemy skupiać się
na dalszych przygotowaniach do sezonu.
Kolejne sparingowe spotkanie pomarańczowo – czarni zagrają w sobotę, 9 lutego o godzinie 11 na wyjeździe ze Stalą
Stalowa Wola.
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Legionovia zbyt
silna dla KSZO
Kolejną porażkę 0:3 zanotowały na swoim koncie siatkarki KSZO. Ostrowczanki uległy w poniedziałkowym spotkaniu Ligi Siatkówki Kobiet DPD Legionovii
Legionowo w setach do 12, 15 i 20.

KP

Orzeł najlepszy
Tytuł trenera roku pozostał również
w sekcji bokserskiej KSZO, a prz ypadł Eugeniuszowi Ciochowi. Drużyną roku została ekipa waterpolistów
KSZO do 15 lat. Podopieczni trenera
Mariusza Staweckiego są aktualnymi
mistrzami kraju w swojej kategorii
wiekowej.

WYNIKI PLEBISCYTU
Kategoria ,,Olimpiady specjalne”
Sportowiec 2018 roku: 1. Milena Szwagierczak; 2. Robert Gołyś; 3. Kamil
Podsiadło. Wyróżnienia: Piotr Datka,
Marcin Dunal, Paweł Dunal, Grzegorz
Dwojak, Krzysztof Stan, Norbert Walesic, Marcin Ziewiec (Szansa), Dominika Ślusarz, Natalia Śmieszek (Rywal).
Trener 2018 roku: 1. Przemysław Walczyk (Szansa); 2. Elżbieta Wybranowska (Rywal).
Kategoria ,,Talent 2018 roku”. Tytuł
„Talent 2018 roku”: Wiktor Staniszewski – piłka wodna. Wyróżnienia: Wiktoria Dziekan – boks; Bartosz Michta – pły wanie; Kacper Dereń – piłka
nożna; Mateusz Kaptur – tenis stołowy;
Jan Kwiecień – taekwondo; Kaja Klepacz – siatkówka; Wojciech Okręt, Maria Grudzień – szachy; Wiktor Wołoszyn – judo; Patrycja Szymańska – piłka
nożna; A licja Sulik – fitness; Karol
Chuchała – piłka ręczna.
Kategoria „Mecenas Sportu 2018
roku”: Fundacja Pomocy Dzieciom
„Uśmiech”, Celsa Huta Ostrowiec.
K ategoria „Od k r ycie 2 018 rok u”
Tytuł „Odkrycie 2018 roku”: Natalia
Kaniewska – boks. Wyróżnienia: Ma-

teusz Madej, Piotr Jedlikowski, Patr ycja Wiśnios – piłka nożna; Jakub
Kasprowicz – piłka ręczna; Wiktoria
Rdzanek – piłka siatkowa; Jan Skaliński – piłka wodna; Michał Klimas – pływanie; Blanka Walczyk – fitness; Armando Malesza – taekwondo; Krystian
Ziółkowski – judo; Maciej Kateusz, Julia
Giemza – szachy.
Kategoria „Masters 2018 roku”. Tytuł
Masters 2018 roku: Józef Różalski – pływanie/sportowe, ratownictwo wodne.
Wyróżnienia: Maciej Nowak, Zbigniew
Dąbrowski – tenis.
Kategoria "Impreza Sportowa 2018
roku". Impreza w sporcie profesjonalnym: Polska – Kosowo (piłka ręczna,
mecz eliminacyjny do mistrzostw Europy 2020); Impreza w sporcie amatorskim: Piłkarski Turniej Ogrody
2018.
Kategoria "Drużyna 2018 roku" Tytuł "Drużyna 2018 roku": drużyna piłki wodnej U-15 KS KSZO Specjalne
wyróżnienia: drużyna piłki siatkowej
K SZO S.A. ; dru ż yna piłk i ręcznej
KSZO Odlewnia; drużyna piłki nożnej KP KSZO 1929 Wyróżnienia: Galactikos – piłka nożna, rocznik 2009;
juniorki KP KSZO 1929 – piłka nożna.
Kategoria "Trener 2018 roku" 1. Eugeniusz Cioch – boks 2. Mariusz Stawecki – piłka wodna 3. Wioletta Walerowicz – taekwondo.
Kategoria "Sportowiec 2018 roku"
1. Albert Orzeł – boks 2. Maksymilian
Krakowiak – piłka wodna 3. Maciej Jeżyna – piłka ręczna.

PK

Fot. autor

Pięściarz Albert Orzeł zwyciężył w plebiscycie na najlepszego sportowca
roku 2018 w powiecie ostrowieckim.

 PIOTR KOWALSKI
Naj s k ut e c z n iej s z ą z awo d n ic z k ą
w naszym zespole była świeżo pozyskana Kinga Kasprzak, która zdobyła 11
punktów.
– Przez ostatnie dwa tygodnie byłam
chora, dopiero teraz wróciłam. To był
mój trzeci rozruch z dziewczynami – mówiła po spotkaniu K. Kasprzak. – Dziś
dziewczyny z Legionowa zagrały bardzo dobry mecz, bardzo dobrze broniły,
ciężko nam było skończyć atak. Potrzeba
nam cierpliwości.
– Do dyspozycji mam 13 zawodniczek
z czego dwie są kontuzjowane – tłumaczył trener pomarańczowo-czarnych
Frantisek Bockay. – Myślę, że na początku stycznia zrobiliśmy dobrą pracę
i dziewczyny wytrzymają kondycyjnie.
Przez pier wsze dwa sety szukaliśmy
się na boisku, dziewczyny pierwszy raz
grają w takim składzie, chcieliśmy coś

zmienić, ale nie przynosiło to jakiegoś
efektu. W trzecim secie ta gra wyglądała trochę lepiej, ale potrzebujemy czasu
żeby się zgrać. Kinga myślę że pokazała swoje umiejętności, że to był strzał
w dziesiątkę.
– Na pewno poziom mógł być większy, cieszy mnie to, że wróciliśmy do dobrej gry i cieszę się bardzo z tych trzech
punktów – powiedział Piotr Olenderek,
trener siatkarek Legionovii. – Zespół
KSZO był tak naprawdę dla nas zagadką, nie wiedzieliśmy w jakim zestawieniu
wyjdą, kto będzie grał. Nie wiedzieliśmy
czy będzie grała nowo zakupiona Kinga
Kasprzak. Zagraliśmy dobry mecz, myślę że KSZO też ma sporo zawodniczek,
które mogą pokazać dobrą grę.
K SZO Ostrowiec Świętok rz yski – DPD Legionovia Legionowo 0:3
(12:25, 15:25, 20:25)KSZO Ostrowiec
Św: Justyna Wojtowicz, Olga Geyko,
Koleta Łyszkiewicz, Svitlana Dorsman,

Anastasiia Trach, Kinga Kasprzak – Zuzanna Kucińska(libero) – Emilia Oktaba, Natalia Czapla, Wiktoria Rdzanek,
Olga Pauliukouskaya(libero)DPD Legionovia Legionowo: Zuzanna Górecka, Małgorzata Jasek, Krystyna Kicka,
Beata Olenderek, Ewelina Polak, Małgorzata Skorupa – Adriana Adamek (libero) – Cassidy Pickrell.MVP: Zuzanna
Górecka.
Kolejne sp ot k a n ie o st rowc z a nki zagrają w niedzielę, 10 lutego we
Wrocławiu z tamtejsz ym zespołem
#Volley Wrocław. Dla podopiecznych
Frantiska Bockaya będzie to bardzo
ważny mecz, aktualnie wrocławianki
zajmują w tabeli Ligi Siatkówki Kobiet przedostatnią pozycję z przewagą
4 punktów nad KSZO. Nasz zespół ma
jednak do rozegrania jeszcze dwa zaległe spotkania. W pierwszej rundzie
w Ostrowcu siatkarki KSZO wygrały
z Volley 3:1.
REKLA MA
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