
Alkohol niszczy 
więzi rodzinne
Współuzależnienie to choroba, 
która dotyka osoby z najbliższego 
otoczenia alkoholika. Cierpią na nią 
zazwyczaj partnerzy pijących, albo 
ich rodzice. O utracie własnego "ja" 
na rzecz osoby z nałogiem z leka-
rzem psychiatrą Grigorem Szagi-
nianem rozmawia Mira Marecka.
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Ciąża wyklucza 
procenty
Jakie konsekwencje niesie za sobą 
picie alkoholu w ciąży? Jak alko-
hol wpływa na dziecko? Jakie mity 
funkcjonują wokół spożywania na-
pojów procentowych przez ciężar-
ne? O tym z lekarzem ginekologiem 
Karolem Szwabowiczem rozmawia 
Karolina Kamińska-Nowak.
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Boisko dla „czwórki”
Przy ostrowieckiej Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 4 powstaje no-
woczesne boisko wielofunkcyjne. 
Obiekt na miarę czasów ma być 
gotowy z końcem wakacji.
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Zabawa i edukacja
Najmłodsi ostrowczanie będą po-
znawać zasady ruchu drogowego 
poprzez zabawę. Wszystko dzięki 
mobilnemu miasteczku, które gmi-
na przekazała policji do celów edu-
kacyjnych.
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TOKRZYSKIE

ie w służbie urody .
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Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, jako szesnasty obiekt 
z Polski został wpisany na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wyjątkowe wydarze-
nie nie tylko dla powiatu ostrowieckiego, ale całego regionu i kraju.

 str. 3

Fot. Starostwo Powiatowe Ostrowiec Św.

Kolejne wydanie 
„7 Dni” 

– w piątek, 
26 lipca 2019.
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iąte   lipca
  Wywiedzione ze słowa. Dom Spo-
kojnej Książki w Rżuchowie zaprasza na 
X Jubileuszowy Festiwal Wywodzących 
ze Słowa KOT. Impreza będzie idealną 
okazją do zaprezentowania swoich moż-
liwości, zarówno dla doświadczonych, 
jak i początkujących recytatorów. Pod-
czas festiwalu odbędą się dwa konkur-
sy – prezentacji przygotowanych i impro-
wizowanych. Przewidziano też występy 
gościnne i wspominki. Wystąpi Teatr 
STAJNIA z Drawska Pomorskiego oraz 
Teatr Doraźny z Ostrowca Świętokrzy-
skiego. Początek o godz. 18. 

  Mamy w ruchu. Kolejny trening 
BuggyGym rozpocznie się o godz. 
10.30 w Parku Miejskim (zbiórka przy 
amfiteatrze). Chętne do poćwiczenia 
mamy z wózkami powinny zabrać wodę, 
wygodny strój sportowy, matę, koc 
i dużo pozytywnej energii. Koszt udziału 
w zajęciach to 10 zł od osoby. 

o ota   lipca
  Zapłonie Wielki Ogień. Na to 
wydarzenia fani bluesa, rocka i nieco 
mocniejszych brzmień czekają cały rok. 
Mowa o Festiwalu „Wielki Ogień” im. 
Miry Kubasińskiej. Trzynasta edycja 
muzycznego wydarzenia rozpocznie 
się o godz. 15 od przesłuchań zespo-
łów, które zakwalifikowały się do Kon-
kursu Młodych Wykonawców. O godz. 
19.30 na scenie amfiteatru w Parku 
Miejskim pojawią się ubiegłoroczni lau-
reaci – formacja Reggaeside, a godzinę 
później Natalia Sikora z projektem „Tri-
bute to Mira”. Aktorka Teatru Polskie-
go w Warszawie, zwyciężczyni drugiej 
edycji The Voice of Poland wykonana 
kawałki z wydanego w maju 2018 r. al-
bumu, poświęconego pamięci patronki 
ostrowieckiego festiwalu. 

ie iela   lipca
  Na Gutwinie będzie fajnie. Świet-
na zabawa dla najmłodszych, ale nie 
tylko szykuje się w Ośrodku Wypo-
czynkowym Gutwin. O godz. 15 rozpo-
cznie się tam piknik rodzinny, którego 
tematem przewodnim będą bajki i baś-
nie. Na starcie imprezy będzie można 
obejrzeć przedstawienie pt. „Czerwony 
Kapturek” w wykonaniu Studia Form 
Teatralnych „APSIK”, a przez cały czas 
trwania festynu – występy klauna Kulki. 
Dużym wydarzeniem będzie również 
interaktywny spektakl Teatru TAK pt. 
„O Pchle, co manier nie miała”, inspi-
rowany tekstem „Pchły Szachrajki”. Po 
przedstawieniu, młodzi widzowie będą 
mogli wziąć udział w programie anima-
cyjnym „Radocha”, w trakcie którego 
zagrają w magiczne koło wiedzy, na-
uczą się tańca animacyjnego i udadzą 
w podróż ciuchcią, wykonując zadania 
od Pchły Szachrajki. Nie zabraknie też 
innych atrakcji, przygotowanych z myślą 
o najmłodszych. Czekać będą na nich 
darmowe dmuchańce, zjeżdżalnie, gry 
i zabawy ruchowe np. konkurs rodzin-
ny „Wyścigi na letnich nartach”, szachy 
plenerowe oraz dużo animacji rekreacyj-
nych i sportowych. Chętni będą mogli 
wziąć udział w konkursach na sprzęcie 
pływającym (kajaki i rowery), przygoto-
wanych przez Oddział WOPR w Ostro-
wcu Św. Atrakcji nie zabraknie też na 
stoiskach partnerów. Miejska Biblioteka 
Publiczna przygotuje dla maluchów war-
sztaty bajkowe, Ośrodek Szkoleniowy 
Kierowców ZYGZAK – jazdy sprawnoś-
ciowe samochodem, a Dział Społeczno-
-Kulturalny Ostrowieckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – warsztaty plastyczne 
dla dzieci. Będzie też poczęstunek.

  Rowerem do Chocimowa. Stowa-
rzyszenie Ostrower zaprasza wszystkich 
amatorów rowerowych wypraw na kolej-

ną wycieczkę przez powiat ostrowiecki. 
Tym razem organizatorzy proponują 
trasę Ostrowiec Św. – Mychów – Cho-
cimów – Kunów – Ostrowiec Św. Start 
o godz. 10.30 sprzed siedziby stowarzy-
szenia przy ODS "Malwa" na os. Stawki 
45. Uczestnicy zobowiązani są ubezpie-
czyć się od NNW we własnym zakresie. 

  Skiba w amfiteatrze. Gościem 
specjalnym festiwalu „Wielki Ogień” 
będzie Krzysztof Skiba. Znany saty-
ryk, felietonista, showman, radiowiec, 
wokalista rockowy, autor tekstów pio-
senek (m.in. Makumba, Dres, Świat 
według Kiepskich, Berlin Zachodni), 
występujący od ponad 30 lat z zespo-
łem Big Cyc, z którym nagrał 18 płyt 
i z którym wystąpił na ponad trzech 
tysiącach koncertów będzie promował 
swoją książkę „Skiba ciągle na wolno-
ści. Autobiografia łobuza”. Początek 
spotkania o godz. 17 w amfiteatrze 
w Parku Miejskim. 

  Nocny Kochanek na finał. Festi-
wal „Wielki Ogień” zawsze kończy się 
mocnym akcentem. Tym razem gwiaz-
dą imprezy będzie „Nocny Kochanek”. 
Grupa powstała w 2012 r., jako alter 
ego Night Mistress. Wykonują klasycz-
ny heavy metal inspirowany gigantami 
gatunku, łącząc w tekstach humor, dy-
stans do świata, pastisz i gry języko-
we. W 2015 r. ukazała się ich pierwsza 
płyta studyjna„Hewi Metal”. Od tego 
momentu metalowa brać podzieliła się 
na kochających Kochanka i na tych, dla 
których żarty z metalu to żenada i prze-
sada. Dzięki tej drugiej opinii powstał 
przekorny utwór tytułowy, wydanej 
w styczniu 2017 r. drugiej płyty „Zdraj-
cy Metalu”. Stali bywalcy Oficjalnej 
Listy Sprzedaży płyt w Polsce, czy ran-
kingu Turbo Top Antyradia na scenie 
ostrowieckiego amfiteatru pojawią się 
o godz. 20.30.
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Korzystajmy z wakacji

Mimo wakacji, kojarzonych z wycieczkami, czy spotkaniami ze znajomymi zdarza-
ją się momenty, w których zwyczajnie doskwiera nam nuda.

 chłodniejsze dni siedzimy w domach, patrząc pustym wzrokiem w ekran te-
lewizora lub wyświetlacz telefonu komórkowego, natomiast w cieplejsze  leżąc 
na sło cu i popijając zimną lemoniadę, albo wręcz przeciwnie  w zamkniętym 
pomieszczeniu z włączoną klimatyzacją bądź wiatrakiem. oim zdaniem szkoda 
na to lata. Są wakacje, wykorzystajmy je jak najlepiej.  w jaki sposób
Przez dziesięć miesięcy żyliśmy rokiem szkolnym. Poświęcaliśmy czas na naukę, 
zapominając o swoich pasjach i hobby. akacje to doskonały okres, by nadrobić 
te zaległości i powrócić do swoich ulubionych zajęć, czy odkryć nowe zaintereso-
wania.  naszym mieście pozwala na to chociażby kademia Nauki, która pro-
wadzi zajęcia zarówno dla młodszych, jak i dla dorosłych. arsztaty przeprowa-
dzane są w dwóch językach  polskim i angielskim. Dodatkowo organizowane są 
wycieczki, które pozwalają podszlifować umiejętności językowe.
Polecam również sięgnięcie po dobrą książkę.  księgarniach co chwilę pojawia-
ją się nowe bestsellery, więc wybór jest naprawdę duży. To idealny sposób, aby 
zapomnieć chociaż na chwilę o lekturach szkolnych, papierkowych  sprawach, 
codzienności i dać się ponieść wyobraźni. 

olejną alternatywą jest aktywność  zyczna  niezwykle ważna dla naszego zdro-
wia i samopoczucia. ożna zacząć biegać, zapisać się na siłownię, wybrać na wy-
cieczkę rowerową ze znajomymi, na przykład do ałtowa nową ścieżką rowero-
wą, albo przetestować jeden z wielu szlaków, jakie ostatnio powstały w naszym 
regionie. To dobry misz masz pożytecznego z przyjemnym. Podziwiamy piękne 
krajobrazy i rzeźbimy sylwetkę, by potem bez kompleksów wskoczyć w kostium 
kąpielowy. ypoczynek nad wodą to bowiem kolejny sposób, by fajnie spędzić 
czas. amy to szczęście, że nie musimy wyjeżdżać poza granice miasta, żeby 
korzystać z tej formy rekreacji. Na Gutwinie czekają kajaki, rowery wodne, pla-
ża i park linowy, z kolei na odkrytych basenach awka od Nowa   zjeżdżalnie 
i mnóstwo innych atrakcji. 
Tak więc cieszcie się wakacjami i twórzcie wspomnienia. Nie pozwólcie, aby asz 
wolny czas minął niewykorzystany.
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ul. Ostrowiecka 21a, Ćmielów
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Jedna z najważniejszych decyzji dla 
ostrowieckiego Muzeum Historyczno-
-Archeologicznego zapadła podczas 
43. Sesji Komitetu Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO w Baku. W trakcie 
dziesięciodniowych obrad, przedsta-
wiciele państw członkowskich podej-

mowali kluczowe decyzje, dotyczące 
ochrony najistotniejszych na świecie 
dóbr kultury i przyrody. Jeden z rozpa-
trywanych wniosków dotyczył „Krze-
mionkowskiego regionu prehistorycz-
nego górnictwa krzemienia pasiastego”, 
obejmującego kopalnie krzemienia pa-
siastego w Krzemionkach, „Borownię” 
i „Koryciznę” oraz neolityczną osadę 
na wzgórzu „Gawroniec” w Ćmielowie. 

Głosowanie o wpisie regionu na listę 
UNESCO odbyło się w minioną sobotę 
i zakończyło sukcesem.

Neolityczne kopalnie krzemienia pa-
siastego to niewątpliwie „perła” Ziemi 
Ostrowieckiej i jednocześnie bardzo 
dobrze zachowany ślad naszej historii. 
16 września 1994 roku, zarządzeniem 
prezydenta RP, uznano je za pomnik 
pomnik historii Polski. Ale ambicje były 
takie, by pradziejowe kopalnie zostały 
wpisane na listę UNESCO. Dyskusje na 
ten temat prowadzono już w 1998 roku 
na forum Polskiego Komitetu Nauko-
wego. W 2014 roku ponownie powróco-
no do koncepcji. Na początku stycznia 
2016 roku Krzemionki zostały wpisane 
na Listę Informacyjną UNESCO, jako 
polski kandydat. Już wtedy ruszyły prace 
nad wnioskiem umieszczenia kopalni na 
tej prestiżowej liście. W styczniu bieżą-
cego roku wniosek został złożony w Cen-
trum Światowego Dziedzictwa w Paryżu. 

Warto dodać, że na tegorocznej liście 
kandydatów do wpisania na listę, ogło-
szonej przez Komitet Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO były 42 propozycje, 
w tym jedna z Polski.

Co ważne, wkrótce w Krzemionkach 
oraz w Muzeum Historyczno-Arche-
ologicznym rozpocznie się realizacja 
projektu dostosowania infrastruktury 
do potrzeb zwiększonego ruchu tury-
stycznego. Wybudowana zostanie nowa 
winda, by umożliwić dotarcie do kopalni 
osobom niepełnosprawnym, rozszerzo-
na będzie trasa turystyczna, a obiekty na 
powierzchni rezerwatu przejdą moder-
nizację. Umowę na realizację tych zadań 
podpisano w poniedziałek. Dokument 
parafrowany został przez p.o. dyrektor 
muzeum Beatę Kobiałkę i Dariusza 
Żaka, właściciela firmy Darko, która jest 
wykonawcą zadania, w obecności wice-
starosty Andrzeja Jabłońskiego. 

Wykonanie remontów w Krzemion-
kach i Pałacu Wielopolskich w Często-
cicach to wydatek rzędu 11 mln zł. Po-
nadto, w ramach projektu zabezpieczona 
została kwota 2,5 mln zł. na rzecz wysta-
wy stałej.

– Na Krzemionkach powstanie przede 
wszystkim szyb windowy w głąb kopal-
ni. Dokonane zostaną remonty dwóch 
budynków naszybowych, polegające na 
wydrążeniu około 20-metrowego chod-
nika, który usprawni ruch turystyczny. 
Przebudowana zostanie infrastruktura 
zewnętrzna zarówno na polu górniczym, 

jak i kładka, która prowadzi do budynków 
naszybowych – wymienia B. Kobiałka.

W Pałacu Wielopolskich przewidzia-
no m.in. remont dachu oraz instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania i renowację ścian zewnętrz-
nych. Nową jakość otrzymają również 
schody. Uwzględnio również renowa-
cję wnętrz pałacowych. Prace w dwóch 
miejscach będą trwały równolegle. 

– Mamy doświadczenie w takich za-
daniach. Osobiście mam uprawnienia 
konserwatorskie, modernizowaliśmy 
już kilka obiektów, które są pod opieką 
konserwatora zabytków – zapewnia Da-
riusz Żak.

Jak przypomniał wicestarosta A. Ja-
błoński, cały projekt był zagrożony, ale 
po negocjacjach z ministerstwem udało 
się uzyskać zgodę na zmianę terminu za-
kończenia inwestycji. 

– Wynegocjowaliśmy w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego zmianę terminu do 30 czerwca 
2020 roku. Do tego czasu uda się wy-
konać inwestycje, które pozwolą na-
szym obiektom muzealnym wznieść się 
na wyższy poziom. W tym miejscu za 
pomoc dziękuję posłowi Andrzejowi 
Kryjowi, który wspierał nas w tych sta-
raniach – podkreśla A. Jabłoński. 

Na razie nie wiadomo, czy wykonywa-
ne prace wpłyną na utrudnienia w zwie-
dzaniu kopalni. Informacja taka pojawi 
się po przedstawieniu harmonogramu 
prac przez wykonawcę. 

r e io i  i ie 
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Panie pośle, w ubiegłą sobotę, 6 lipca 
podczas 43. Sesji Komitetu Światowe-
go Dziedzictwa w Baku podjęta została 
ostateczna decyzja o wpisaniu kopalni 
krzemienia pasiastego w Krzemionkach 
Opatowskich na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Co ta długo oczekiwana 
decyzja oznacza dla naszego regionu?

Po pierwsze, chciałbym przede wszystkim 
bardzo mocno pogratulować Dyrekcji Muze-
um Archeologicznego i Rezerwatu w Krze-
mionkach. Ten ogromny sukces jest w du-
żej mierze zasługą świetnie przygotowanej 
kandydatury Krzemionek oraz wypełnienia 
wszystkich wymogów formalnych, które mu-
szą być ściśle spełnione po to, aby w ogóle 
można było się ubiegać o wpis. Polska ofi-
cjalnie zgłosiła Krzemionki do wpisania na 
listę w 2018 roku, ale starania o to trwały od 
wielu lat. Należy podkreślić że jest to dopiero 
szesnasty wpis jeśli chodzi o polskie zabytki 
a pierwszy w województwie świętokrzyskim. 
To pokazuje, że Krzemionki znalazły się w ści-
słej elicie. Miejsce na liście UNESCO to nie 
tylko sam prestiż ale i wielkie zobowiązanie. 

Jestem pewien że będzie to również świetna 
promocja dla Krzemionek, jak również dla ca-
łego naszego regionu. Mam nadzieję, że dzię-
ki logo UNESCO Krzemionki odwiedzi jeszcze 
więcej turystów, którzy z zaciekawieniem 
będą chcieli odkryć tajemnice pradziejowych 
kopalni krzemienia pasiastego.
Krzemionki są Panu szczególnie bliskie?

Oczywiście, jest to unikatowa atrakcja tury-
styczna w skali światowej. Jest to z pewnoś-
cią wizytówka naszego regionu i od zawsze 
uważałem, że warto ją promować. Dlatego też 
w czasach swojej pracy w samorządzie lo-
kalnym starałem się wspierać Krzemionki na 
wiele sposobów, wykorzystując często swe 
prywatne kontakty. Przede wszystkim ważne 
było to, aby zapewnić muzeum odpowied-
nią siedzibę, która byłaby jego wizytówką. 
W czasie kiedy byłem wicestarostą ostrowie-
ckim przygotowywana była budowa nowego 
kompleksu muzealnego. Wówczas dzięki mojej 
dobrej współpracy z KGHM przeprowadzili-
śmy remont instalacji elektrycznej na Krze-
mionkach i powstała nowa, energooszczęd-
na sieć. Dzięki wsparciu firmy Signal Iduna 

wydaliśmy bardzo atrakcyjne bilety wstępu 
do muzeum. Żeby wypromować Krzemionki 
Narodowy Bank Polski, z mojej inicjatywy 
wydał srebrne monety kolekcjonerskie i obie-
gową dwuzłotówkę a Poczta Polska wydała 
okolicznościową kartkę pocztową upamiętnia-
jącą Krzemionki. Z mojej inicjatywy prof. Hen-
ryk Samsonowicz, syn odkrywcy Krzemionek 
Jana Samsonowicza i wielki Przyjaciel nasze-
go miasta, został Honorowym Obywatelem 
Ostrowca Świętokrzyskiego.
Również z Pana inicjatywy w Sejmie 
zorganizowana została pod Patronatem 
Marszałka Sejmu wystawa „Kopalnie Krze-
mienia w drodze do UNESCO”. Czy wysta-
wa zainteresowała tematem Krzemionek 
parlamentarzystów i członków rządu?

Zainteresowanie wystawą było bardzo 
duże. Zwiedzili ją zarówno Marszalek Sejmu 
Marek Kuchciński, wicepremier Piotr Gliński, 
wielu ministrów, posłów i senatorów. Wy-
stawa z pewnością w dużej mierze pomogła 
odpowiednio wypromować pomysł wpisania 
Krzemionek na listę UNESCO. Pamiętajmy, że 
wystawy w Sejmie oglądają nie tylko posłowie 
czy senatorowie, ale również goście, którzy 
przyjeżdżają z różnych stron Polski oraz z za-
granicy. Uważam, że Sejm jest bardzo dobrym 
miejscem do promocji województwa święto-
krzyskiego i jego dziedzictwa kulturowego, jak 
również do skutecznego zabiegania o środki 
na odnowę świętokrzyskich zabytków. 
W ubiegłym tygodniu w Sejmie mia-
ło miejsce otwarcie kolejnej wystawy 
zatytułowanej „U źródeł staropolskiego 
okręgu przemysłowego – w kręgu żelaza”. 
O czym jest ta wystawa? 

Wystawa skupia się na życiu codziennym 
i pracy ówczesnych mieszkańców Ziemi Świę-

tokrzyskiej na przełomie starej i nowej ery. 
Wówczas u podnóża Gór Świętokrzyskich 
znajdował się największy w Europie okręg 
hutniczy. Mówimy tutaj o wydarzeniach, które 
miały miejsce około 2000 lat temu, a więc już 
wtedy okoliczni mieszkańcy mieli odpowied-
nią wiedzę oraz technikę, która umożliwiła im 
produkcję żelaza. Tradycją, która odwołuje się 
do dziedzictwa tamtych czasów jest festyn 
archeologiczny „Dymarki Świętokrzyskie”, or-
ganizowany corocznie w Nowej Słupi, który 
w tym roku rozpocznie się 16 sierpnia. Także 
wystawa o Dymarkach cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Na jej otwarcie przybyli 
liczni posłowie a zwiedziło ją bardzo wiele 
grup wycieczkowych. Patronem Honorowym 
wystawy był Marszałek Sejmu. W otwarciu 
brał udział liczna reprezentacja Nowej Słupi 
z burmistrzem Andrzejem Gąsiorem i ze-
społem „Modrzewianki” na czele. Ich występ 
w Nowym Domu poselskim tak się spodobał, 
że zespół musiał bisować. To była doskonała 

promocja Ziemi Świętokrzyskiej. Relacja z wy-
darzenia znajduje się na stronie internetowej 
Sejmu. Widzę sens organizowania takich wy-
staw i dlatego chciałbym, aby w następnej ka-
dencji Sejmy mogły być tam zaprezentowane 
kolejne – o Świętym Krzyżu i Sandomierzu. 
W takim razie nie pozostaje nam nic inne-
go jak zachęcić naszych czytelników do 
odkrywania naszego regionu

Szanowni Państwo! W czasie wakacji czy 
urlopu koniecznie odwiedzajcie nasze re-
gionalne atrakcje turystyczne. Nasze woje-
wództwo jest naprawdę piękne a Krzemionki, 
Święty Krzyż, Ćmielów, Ujazd, Opatów czy 
Sandomierz to miejsca wyjątkowe, jedne 
z wielu wartych zobaczenia. Tu na każdym 
kroku spotkamy wspaniałe zabytki i zachwy-
cimy się pięknem przyrody. Słowa piosenki 
„Świętokrzyskie, jakie cudne!” najtrafniej 
o tym mówią. 

R . PO ORO

„Dymarki Świętokrzyskie” na wystawie w Sejmie
Kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach trafiły na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym samym, Krzemionki stały się pierwszym obiektem, 
znajdującym się na terenie województwa świętokrzyskiego, który został wpisany na prestiżową listę. Krzemionki nie są jedyną atrakcją turystyczną z nasze-
go regionu, która została w ostatnim czasie doceniona. Z inicjatywy posła Andrzeja Kryja w Sejmie otwarta została wystawa „U źródeł staropolskiego okręgu 
przemysłowego – w kręgu żelaza” poświęcona tradycjom hutniczym w regionie świętokrzyskim. 

R E K L A M A

TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek
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Współuzależnienie to choroba, która 

dotyka osoby z najbliższego otoczenia 

alkoholika. Cierpią na nią zazwyczaj 

partnerzy pijących, albo ich rodzice. 

O utracie własnego "ja" na rzecz osoby 

z nałogiem z lekarzem psychiatrą 

Grigorem Szaginianem rozmawia Mira 

Marecka.

 to praw a  e jeśli w ro i ie jest oso a  
t ra a u wa al o olu cierpią ws sc  jej 

c ło owie
– Bez dwóch zdań. Szczególnie cier-

pienie to dotyka dzieci i partnerów osoby 
uzależnionej. W momencie, gdy w rodzi-
nie jest jeden alkoholik, albo – co gor-
sze – kilku alkoholików, wszyscy przeży-
wają dramat, żyją w piekle.

 to si  o jawia
– Jeśli na alkoholizm choruje kobieta, 

takie rodziny nie są stabilne. Najczęściej 
mężczyźni picie partnerki tolerują bar-
dzo krótko. Są w stanie przetrwać jedną, 
dwie kuracje odwykowe. Zazwyczaj takie 
związki rozpadają się szybko. Natomiast 
w sytuacji, kiedy pije małżonek/partner 
rodziny mogą funkcjonować wiele lat.

Zwłas c a   są to ro i   ie i
– Tak. I to jest prawdziwa katastrofa. 

Nawet, jeśli nie ma przemocy fizycz-
nej – a ta w rodzinach, gdzie jest alkohol 
niestety zdarza się nagminnie – dzieci wi-
dzą, że rodzic wybiera alkohol, zamiast 

poświęcić im czas na wspólną zabawę, 
rozmowy, czy inną aktywność i stopnio-
wo zamykają się w sobie, unikają kontak-
tów z rówieśnikami i w ogóle z otocze-
niem. To prowadzi do wielu dysfunkcji 
społecznych w późniejszym życiu, diag-
nozowanych jako DDA, czyli Dorosłe 
Dzieci Alkoholika. Najczęściej dzieci 
te wymagają psychoterapii, bo cierpią 
na zaniżone poczucie własnej wartości, 
a niejednokrotnie dochodzą to tego róż-
ne nerwice i lęki. Niestety dzieci alkoho-
lików bardzo często budują swoje rodzi-
ny na tych samych zasadach, jak rodziny, 
w których się wychowały, wybierając na 

partnera/partnerkę alkoholika. Tym sa-
mym kolejne pokolenie znów cierpi z po-
wodu alkoholu.

o a wi c wi  o ie ic e iu al o o
li u

– Może to za duże słowo, ale jeśli w ge-
nach jest uzależnienie od alkoholu, to 
prawdopodobieństwo, że zachorują dzie-
ci jest dużo większe. Najgorszy jest przy-
kład, który idzie z góry. Jeśli małe dzie-
cko widzi, że i matka i ojciec codziennie 
spożywają jakieś trunki, że to jest norma, 
to zapewne i ono w późniejszym wieku 
będzie sięgać po procentowe napoje.

a  wi c w pląta  si   te o   w swojej 
pra t ce le ars iej spot ał si  pa  
 c ło a i ro i  t r  c orują ra e  
 al o oli ie  

– Tak. One cierpią na tak zwane współ-
uzależnienie. Objawia się ono podejmo-
waniem różnych działań, zmierzających 
do tego, aby pijący zerwał z nałogiem – od 
prób skierowania na terapię, umawiania 
wizyt, na które alkoholik zazwyczaj nie 
przychodzi, przez ukrywanie jego nałogu, 
wyręczanie z obowiązków, po ułatwianie 
picia i ogólnie całej egzystencji. Stopnio-
wo działania ta determinują życie osoby 
uzależnionej. Ona zwyczajnie zatraca się, 

swoje „ja” na rzecz uzależnionego. Jest 
orbitą krążącą wokół pijącego/pijącej. 
Żeby wyrwać się z tego błędnego koła też 
potrzeba porady specjalisty – psychote-
rapeuty, czy psychiatry, który nauczy ro-
dzinę, jak zachowywać się mając w domu 
alkoholika, jak z nim rozmawiać, jak kie-
rować na leczenie. Często spotykam żony 
alkoholików, które dopiero po dziesięciu, 
dwudziestu latach znęcania się psychicz-
nego, czy fizycznego próbują coś zrobić, 
zaczynają w końcu szukać pomocy już nie 
dla osoby uzależnionej, tylko dla siebie. 
Na szczęście świadomość społeczeństwa 
zmienia się i ten okres trwania w piekle 
skraca się. Kobiety, bo to one najczęściej 
popadają we współuzależnienie stają się 
coraz bardziej odważne i potrafią zawal-
czyć o siebie, o lepsze życie.

iłoś  ro u ie ie  w ac a ie ws st
ie o  to c a ie są ajleps e eto  

w walce  al o oli e  part era
– Wszystko ma swoje granice i nigdy 

nie należy przekraczać własnych dla ko-
goś. W miłości, zwłaszcza do alkoholika 
trzeba być stanowczym, twardym i kon-
sekwentnym. Często myślimy, że osoba 
chora, gdy ją zostawimy stoczy się jeszcze 
niżej, tymczasem takie zachowanie może 
właśnie sprowokować do podjęcia przez 
nią leczenia. Jeśli na przykład dziecko 
ma 40 stopni gorączki i nie chce wziąć 
leków, tylko cukierka, nie damy mu prze-
cież tego cukierka, tylko podamy lekar-
stwo. W podejściu do alkoholika trzeba 
być tak samo konsekwentnym. Osoby 
współuzależnione muszą pamiętać, że nie 
mają mocy, by zmienić uzależnionego. Je-
dyne, co mogą zmienić to swoje podejście 
do takiej osoby.

i uj  a ro ow
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Kampania � nansowana z budżetu Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gmin-
nego Programu Pro� laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

  

Jakie konsekwencje niesie za sobą pi-

cie alkoholu w ciąży? Jak alkohol wpły-

wa na dziecko? Jakie mity funkcjonują 

wokół spożywania napojów procento-

wych przez ciężarne? O tym z lekarzem 

ginekologiem Karolem Szwabowiczem 

rozmawia Karolina Kamińska-Nowak.

 w cią  o owią uje cał owit  a a  
spo wa ia al o olu

– Tak. To wydaje się dość oczywiste 
i niby wszyscy o tym wiedzą, natomiast 
statystyki są dosyć niepokojące. I nie 
chodzi o same pacjentki ciężarne. W Pol-
sce pije około 50% kobiet, w większości 
młodych, które są w wieku rozrodczym. 
Nawyki picia przedłużają się na okres 
okołoprokreacyjny i na samą ciążę.

a ie o se we cje o e ieś  a so ą 
picie w cią

– Mówimy o spektrum płodowych 
zaburzeń alkoholowych. Jest to termin 
określający zespół zaburzeń, powsta-
łych w wyniku działania alkoholu ety-
lowego na płód. Nie jest to zaburzenie 
genetyczne, natomiast stanowi jeden 
z najczęstszych powodów opóźnienia in-
telektualnego u dzieci. Objawia się m.in. 
zwężonymi szparami powiekowymi, spły-
coną rynienką podnosową lub jej bra-
kiem, zaburzeniami ośrodkowego układu 
nerwowego. Wszystko zależy oczywiście 
od dawki alkoholu, jaki spożywała cię-
żarna. Jeżeli kobieta dużo piła, zespół 
będzie w pełni rozwinięty, jeśli robiła to 
okazjonalnie dziecko narażone jest na 

zaburzenia rozwojowe, może na przykład 
gorzej uczyć się, wolniej rozwijać.

ojawia si  wiele it w ot c ąc c  picia 
w cią  „ e e  ł c e  ie as o i”  „c er
wo e wi o poprawia trawie ie”  „al o ol 

o e as o i  iec u t l o w pierws  
tr estr e”  „ło s o c ro i pł  pr e  
proce ta i”  ala  je ws st ie

– Jak najbardziej. Nie ma bezpiecznej 
dawki alkoholu w ciąży. Zawsze poja-
wia się ryzyko, że zaszkodzimy dziecku. 
W pierwszym trymestrze może dojść do 
obumarcia zarodka i poronienia, w dru-
gim mogą pojawić się wady wrodzone, 
natomiast w trzecim – zaburzenia wzro-

stu i ogólnorozwojowe. Alkohol etylo-
wy przenika przez barierę, jaką stanowi 
łożysko. Dziecko mamusi, która popija 
sobie jest tak samo upite, jak ona. En-
zymy, które trawią procenty w wątrobie 
płodu mają tylko 25% aktywności w po-
równaniu do aktywności tego enzymu 
u rodzicielki. Jeżeli mamusia wypije 
sobie dwa piwa i cztery godziny jest 
„wesoła”, a potem cztery godziny mę-
czy ją kac, to dzidziuś przez 16 godzin 
wystawiony jest na toksyczne działanie 
alkoholu i 16 godzin na toksyczne dzia-
łanie jego metabolitów.

iestet  c sto sł s  si  e pija a o ieta 

ro i pija e iec o  a i oworo e  a 
ar o tru  start
– Zgadza się. Jeżeli matka przed poro-

dem przychodzi na oddział pijana, może-
my się spodziewać, że nie chodzi o jed-
norazowe upicie się tylko o spożywanie 
alkoholu przez cały okres ciąży i tym 
samym szkodzenie dziecku. Na pewno 
taki noworodek nie będzie miał łatwo 
w późniejszym życiu.

iele o iet si a po proce towe apoje  o 
ie są jes c e świa o e cią  ato iast je

śli ju  ją pla uje  c  powi ś  upeł ie 
w eli i owa  al o ol  „ iet ”  

– Zdecydowanie tak. Kobieta, decydu-

jąc się na macierzyństwo powinna przy-
gotować do tego odpowiednio wcześnie 
swoje ciało, organizm i zachowywać się 
tak, jakby już w ciąży była.

 c  po c as ar ie ia piersią o a 
si ą  po al o ol

– Niekorzystny wpływ alkoholu na 
płód został już bardzo dokładanie udo-
kumentowany i obowiązują tu ścisłe 
restrykcje. Niestety wpływ alkoholu 
na dziecko w trakcie karmienia piersią 
jeszcze nie jest tak szczegółowo przeba-
dany, a literatura dotyczące tego prob-
lemu pozostaje dość uboga. Statystki 
mówią, że w różnych krajach od 30% 
do nawet 80% kobiet w tym czasie spo-
żywa alkohol, który swobodnie przeni-
ka do mleka i ma podobne stężenie, jak 
we krwi. Najwyższe wartości procen-
tów stwierdza się po około godzinie po 
wypiciu trunku. Mimo, że noworodek 
jest bardziej przystosowany do życia 
niż płód, mechanizmy obronne dziecka 
nie są przystosowane do walki z alko-
holem etylowym. Ponadto powoduje on 
rozluźnienie więzi, jakie naturalnie wy-
twarzają się między matką a dzieckiem. 
Najprościej mówiąc, takie bobasy są 
zwyczajnie zaniedbane i emocjonalnie 
i fizycznie. A więc zalecam zero al-
koholu przed, w trakcie i po ciąży, bo 
chwila przyjemności może oznaczać po-
ważne konsekwencje dla nowego życia. 
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 OPR. KF

Okres wakacyjnego odpoczynku dla 
dzieci i młodzieży to zarazem czas re-
montów w ostrowieckich placówkach 
oświatowych. W zeszłym roku sztandaro-
wą inwestycją w infrastrukturę oświatową 
była budowa zupełnie nowego boiska na 
terenie PSP nr 14. Obiekt ze sztuczną 
nawierzchnią, spełniającą najwyższe wy-
magania techniczne, z wysokimi łapacza-
mi, przystosowany do różnych dyscyplin 
sportowych został w ciągu roku szkolne-
go dokładnie przetestowany przez ucz-
niów i zdał egzamin wzorowo.

W związku z tym, podjęto decyzję 
o budowie w te wakacje kolejnego boi-
ska, tym razem na terenie PSP nr 4. Za-
danie obejmuje przebudowę istniejącego 
boiska, poprzez wykonanie nawierzchni 
syntetycznej o wymiarach 26x44 m, ogro-
dzeń panelowych stalowych oraz budowę 
oświetlenia w technologii LED. Obiekt 
wielofunkcyjny przystosowany zostanie 
do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siat-
kówkę oraz tenis ziemny.

– Dla mnie osobiście to jedne z naj-
ważniejszych zadań z racji tego, do kogo 
są one skierowane – podkreśla pre-
zydent Jarosław Górczyński. – Obok 
inwestycj i  w gospodarkę,  budowy 

i rozbudowy ostrowieckiego kompleksu 
inwestycyjnego, poprawa infrastruktury 
szkolnej jest mi szczególnie bliska. Stąd 
też nasze zaangażowanie w pozyskiwa-

nie środków zewnętrznych i zabezpie-
czanie wkładu własnego na tego rodzaju 
przedsięwzięcia.

Budowa boiska jest częścią projektu 
„Nowoczesna szkoła – modernizacja
i wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
publicznych szkół podstawowych w Os-
trowcu Świętokrzyskim wraz z moderni-
zacją infrastruktury sportowej”. Wartość 
wykonywanego na terenie PSP nr 4 zada-
nia to ponad milion złotych.

– Dzieci nie mogą się już doczekać 
sportowych emocji, jakich będą mogli 
doświadczać na lekcjach wychowania 
fizycznego. Jestem przekonana, że dzię-
ki takim inwestycjom, jak nasze boisko 
poziom sprawności fizycznej uczniów na 
pewno się podniesie – mówi Agnieszka 
Batóg, dyrektor PSP nr 4. – Prace postę-
pują w dobrym tempie, pozostaje mieć 
nadzieję, że rozpoczęcie roku szkolnego 
odbędzie się już na nowym obiekcie.

PSP nr 4 to nie jedyna szkoła, w której 
w wakacje trwają intensywne prace re-
montowe i budowlane. Największy zakres 
robót obejmuje PSP nr 14 i PSP nr 1.

Boisko 
dla „czwórki”

Przy ostrowieckiej Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 powstaje nowo-
czesne boisko wielofunkcyjne. Obiekt na miarę czasów ma być gotowy 
z końcem wakacji.

Miasteczko stanowić będzie pomoc 
dydaktyczną podczas akcji edukacyjno-
-profilaktycznych, skierowanych do ostro-
wczan w wieku przedszkolnym i wczesno-
szkolnym organizowanych przez policję. 
Dzięki wykorzystaniu zestawu, w sposób 
atrakcyjny będzie można przekazywać 
dzieciom wiedzę o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym oraz przygotować ich do 
samodzielności w tym zakresie. 

Przekazanie zestawu Miasteczka 
Drogowego Autochodzik związane jest 
również z jubileuszem 100-lecia policji. 
Ostrowieckie obchody zaplanowano na 
27 lipca, w Parku Miejskim, gdzie pod-
czas pikniku rodzinnego odbędą się za-
jęcia z wykorzystaniem zestawu.

– Dzięki temu najmłodsi 
łatwiej dowiedzą się, jak po-
ruszać się po chodnikach i jak 
bezpiecznie przechodzić przez 
przejścia dla pieszych – mówi 
prezydent Jarosław Górczyń-
ski. – Współpracujemy z poli-
cją pod każdym względem i ta 
współpraca jest bardzo dobra 
i z korzyścią dla mieszkańców 
miasta. Czasami są to większe 
inicjatywy, jak dofinansowanie 
zakupu samochodu terenowego, 
czasami mniejsze, jak ta dzisiej-
sza, ale bardzo cenne i ważne 
z punktu widzenia korzyści spo-
łecznych. 

Z tą opinią zgadza się zastęp-
ca naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Ostrowcu Św. 
podkom. Łukasz Kołodziejczak. 

– Poza Komendą Miejską Policji 
w Kielcach jesteśmy drugą jednostką 
w województwie wyposażoną w tego 
typu pomoce dydaktyczne. Dzięki temu 
zajęcia z najmłodszymi nie będą ograni-
czać się do pogadanek i prezentacji, ale 
w realistyczny sposób będziemy przeka-
zywać wiedzę o ruchu drogowym. Dzieci 
poprzez zabawę będą zdobywały cenną 
wiedzę – podkreśla Ł. Kołodziejczak. 

Na wyposażenie miasteczka składają 
się różnego rodzaju pojazdy, oznako-
wania, przejścia dla pieszych. Wszystkie 
urządzenia są mobilne i będą wykorzysty-
wane na terenie szkół i przedszkoli.

OPR. KF

Zabawa i edukacja
Najmłodsi ostrowczanie będą poznawać zasady ruchu drogowego 
poprzez zabawę. Wszystko dzięki mobilnemu miasteczku, które gmina 
przekazała policji do celów edukacyjnych.
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O wampirach, strzygach i upiorach 

z Pawłem Staszczykiem – historykiem, 

pracownikiem Zespołu Pałacowego 

w Kurozwękach rozmawia Karolina 

Kamińska-Nowak.

i  al o rac ej c  właściwie jest wa
pir?

– W popkulturze utarło się przekona-
nie, że wampir to istota bardzo szarman-
cka – hrabia, drakula, tak jak opisał go 
Bram Stoker. Idealnie ubrany, nienagan-
nie mówiący, ze świetnymi manierami, 
uwodziciel wręcz. Jednak to zupełnie 
nie przystaje do prawdziwego obrazu 
wampira z kultu i wierzeń słowiańskich. 
U Słowian wampir to istota demoniczna, 
różnie nazywana – wompierz, wampyr, 
strzyga, istota, która chce nam szko-
dzić, wypić ludzką krew, zabić, udusić 
człowieka lub zwierzę. Chociaż samo 
słowo „wampir” pochodzi od południo-
wych Słowian – wampyry straszyły ludzi 
głównie na Podkarpaciu – pojawiały się 
i w świętokrzyskim. W naszym regionie 
jednak częściej posługiwano się określe-
niem „strzyga”, od łacińskiego „strix”, 
oznaczającego również demona, który 
próbuje szkodzić. Co ważne, wampiry nie 
zamieniają się w nietoperze. Dopiero na 
przełomie XIX i XX wieku okazało się, 
że w Ameryce Południowej faktycznie 
występują nietoperze, wypijające krew 
i stąd ten wątek w literaturze, czy filmie, 
natomiast nasze, swojskie demony, strzy-
gi przemieniały się w sowy.

to ł osta  ta i  upiore
– Było wiele przesłanek świadczących 

o tym, kto może stać się strzygą. Mogła 
to być osoba, która umarła bardzo mło-
do, albo bardzo staro, samobójcy, ktoś, 
kto został zamordowany, albo z charak-
terystycznym wyglądem zewnętrznym, 
na przykład z krótszą nogą, podwójną 
linią zębów, zrośniętymi brwiami, czy 
na przykład rudowłosi. Według niektó-
rych apokryfów taki kolor włosów miał 
Judasz, który stał się właśnie wampirem. 
Wierzono, że z całą pewnością stanie się 

nim dziecko, które urodziło się z zębem.

o ro io o  e  ustr ec si  pr e  str a
mi?

– Wszystko to, co mogłoby uniemożli-
wić ich dalszą egzystencję. Dzisiaj, kiedy 
czytamy książki, oglądamy filmy, czy gra-
my w gry o wampirach dowiadujemy się, 
że trzeba wziąć osikowy kołek i przebić 
serce wampira, albo zastrzelić go srebrną 
kulą.

os e  te  iała
– Tak, szczególnie na wampiry, które 

chcą się całować z młodymi kobietami. 
Faktycznie czosnek był używany na 
południu słowiańszczyzny, ale to dlate-
go, że wykazuje działania antyseptycz-
ne. Wierzono, że im więcej człowiek go 
zjadł, tym większą miał szansę uniknąć 
odwampirzej śmierci. Najczęstszym 
sposobem na wampiry było jednak koł-
kowanie. Chodziło o to, żeby po prostu 

przybić go do ziemi i uniemożliwić mu 
wstanie z grobu. Na Podkarpaciu na 
przykład, które jest polskim „zagłę-
biem” wampirów, jeszcze w dwudzie-
stoleciu międzywojennym zwłokom 
przybijano głowy zębem od broni lub 
innym szpiczastym narzędziem, albo 
obcinano głowo i umieszczano je mię-
dzy nogami. Zwłoki osób, które poten-
cjalnie mogły być wampirami chowano 
twarzami do ziemi, wrzucano im do 
trumny coś kłującego, trumny zabija-
no gwoździami, wiązano nogi i ręce 
poświęconym sznurem. O dziwo wiele 
podobieństw do tych obrzędów może-
my odnaleźć w tradycyjnym pochówku 
katolickim, na przykład obwiązywanie 
różańca wokół nadgarstków, czy dary 
grobowe.

 ja i  o resie istorii wa pir  ł  s c e
l ie „a t w e”
– Praktycznie przez cały czas wam-

piry, czy duchy szkodzące były obecne 
w większości kultur. Na słowiańszczyź-
nie ich prawdziwy rozkwit przypada na 
IX-X wiek, co wiąże się z przejściem na 
wiarę chrześcijańską. Wówczas zmarłych 
już nie popielono, a zaczęto chować w ca-
łości.

 świ to r s i  ł  wa pir
– One były wszędzie. Z czasem zaczę-

to utożsamiać je z diabłami, zjawami, 
duchami. Motyw diabła przewija się na 
przykład w podaniach o Kurozwękach. 
Legenda głosi, że kiedy budowano tam 
pierwszy kościół, diabły z Łysej Góry 
zaczęły rzucać kamieniami. Aby ostrzec 
ludzi przed niebezpieczeństwem, zaczę-
ły piać koguty i od tego wzięła się nazwa 
miejscowości.

i uj  a ro ow
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Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 10 08

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

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

Tel. 15 861 20 18, 861 20 80, 861 22 83, 861 22 84
Fax 15 861 20 18

www.cmielow.pl
e-mail: urzad@cmielow.pl 

W dniu 5 lipca 2019 r. Burmistrz 
Ćmielowa  Pani Joanna Suska wraz 
z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Jackiem Bryłą i Radnym Andrzejem 
Bonarkiem, sołtysami: Grażyną Forem-
niak i Justyną Kędziorą  oraz mieszkań-
cami uroczyście dokonali symbolicznego 
przecięcia wstęgi na zmodernizowanych 
drogach gminnych w sołectwach Przeu-
szyn  i  Łysowody.

W miesiącu czerwcu b.r. w gminie 
Ćmielów wykonano przebudowę na-
wierzchni dwóch dróg gminnych, na 
realizację których pozyskano środki fi-
nansowe z rezerwy celowej budżetu pań-
stwa przeznaczone na przeciwdziałanie 
skutkom klęsk żywiołowych, stanowiące 
około 80% wartości kosztów kwalifiko-
wanych zadania. 

W sołectwach Przeuszyn oraz Łyso-
wody wykonano : 

-  droga gminna nr 318044 T Kol. 
Przeuszyn - Kol. Rosochy 

-  droga gminna nr 318097 T  Łysowo-
dy – łącznik nr 1  

W sołectwie Przeuszyn koszt wy-
konanych robót drogowych wyniósł 
288 708,45 zł w tym :

- środki finansowe z budżetu pań-
stwa – 218 185,64 zł.

- środki finansowe z budżetu gmi-
ny – 70 522,81 zł.

W sołectwie Łysowody koszt wy-
konanych robót drogowych wyniósł 
163 241,79  zł w tym :

- środki finansowe z budżetu pań-
stwa – 128 033,35 zł.

- środki finansowe z budżetu gminy - 
35 208,44 zł.

- Każda poprawa stanu techniczne-
go lokalnej infrastruktury drogowej, 
znacząco wpływa na poziom bezpie-

czeństwa użytkowników dróg i stanowi  
poprawę  jakości funkcjonowania miesz-

kańców naszej Gminy a to najważniejsze 
- mówi Burmistrz Joanna Suska.

a o o u t u owe ro i w i ie iel w

W dniu 08 lipca 2019 roku Wójt Gminy Bałtów Hubert 
Żądło wspólnie z Wicewojewodą Świętokrzyskim Bartłomie-
jem Dorywalskim, Posłem na Sejm RP Andrzejem Kryjem, 
Radnymi: Piotrem Pelczarskim i Grzegorzem Nowakiem, 
Sołtysami: Jadwigą Muchalską i Grażyną Muchalską, do-
konali oficjalnego otwarcia dróg gminnych znajdujących się 

w miejscowościach: Wólka Bałtowska oraz Wólka Bałtowska 
Kolonia.

Poprzednia nawierzchnia asfaltowa była wykonana w 1995 
roku. Długość dróg wyniosła 1,229 km oraz 0,924 km. Wartość 
wykonanych prac to 673 870, 09 zł z czego 80% kosztów kwa-
lifikowanych pozyskane zostało z MSWiA. 

OFICJALNE OTWARCIE DRÓG GMINNYCH

W dniu 5 lipca 2019 r. mieszkańcy 
gminy Ćmielów mogli obserwować na 
żywo zmagania uczestników 30. Mię-
dzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Solidarności” i Olimpijczyków. W sa-
mym mieście Ćmielowie znajdowała się 
pierwsza z lotnych premii czwartego 
etapu wyścigu Skarżysko Kamienna - 
Stalowa Wola. Premię wygrał zawodnik 
drużyny Polish National Team - Seba-
stian Matusiak, drugi był Węgier Már-
ton Solymosi z grupy EPRONEX - Bss 
Oil Team, a trzeci Jayde Julius z grupy 
PROTOUCH South Africa. 

Cały czwarty etap 30. Wyścigu „So-
lidarności” i Olimpijczyków (długości 
178 km) wygrał Stanisław Aniołkow-
ski z CCC Development Team. Tuż 
za nim na metę wjechali Estończyk 
Norman Vahtra z grupy Cycling Tar-
tu i Holender Arvid de Kleijn z grupy 
Metec THK, zwycięzcy poprzednich 
etapów. Uczestników i organizatorów 
wraz z mieszkańcami witała Burmistrz 
Ćmielowa Joanna Suska, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej Krystyna Zdo-
nek i Radny Rady Powiatu Mirosław 
Rogoziński.

olars ie wi owis o
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SMACZNEGO 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM

SKŁADNIKI
– pierś z kurczaka
– pomidorki koktajlowe
– mix sałat
– ogórek zielony
– rzodkiewki
–  dressing Enjoy Malinowy Vinaigrette 

marki Kühne
– sól, pieprz
– szczypiorek

PRZYGOTOWANIE
Warzywa myjemy. Ogórka i rzodkiewkę 
kroimy w plasterki, mieszamy 
z miksem sałat. Dodajemy pomidorki 
w całości. Mięso kroimy na małe 
kawałki, doprawiamy solą i pieprzem, 
smażymy. Łączymy wszystkie składniki 
i polewamy dressingiem. Dekorujemy 
szczypiorkiem.

LEKKA SAŁATKA Z KRE-
WETKAMI I POMIDORKAMI 
KOKTAJLOWYMI

SKŁADNIKI
– 20 krewetek
– 2 łyżki masła klarowanego
– mieszanka sałat z rukolą i roszponką
– 1 łyżka startego imbiru
– sok z 2 limonek

– 200 g pomidorków koktajlowych
– 3 łyżki oliwy z oliwek
– 0,5 łyżeczki syropu klonowego
– sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzewamy na patelni masło 
i smażymy na nim krewetki przez ok. 
2 minuty. Pomidorki myjemy i kroimy 
na ćwiartki. W miseczce mieszamy 
oliwę z sokiem z limonek, imbirem, 
miodem, solą i pieprzem. Myjemy 
sałatę, osuszamy, układamy na 
talerzu, a na nią kładziemy pomidorki 
koktajlowe i krewetki. Całość 
polewamy wcześniej przygotowanym 
w miseczce sosem.

OSTRYGI ZAPIEKANE POD 
KOŁDERKĄ Z PARMEZANU

SKŁADNIKI
– 6 ostryg
– 0,5 cytryny
– 1 ząbek czosnku
– 1 łyżka natki pietruszki
– 0,5 papryczki chili
– 1 cebulka szalotka
– 2 łyżki startego parmezanu
– pieprz, sól

PRZYGOTOWANIE
W rondelku rozpuszczamy masło 
i dodajemy do niego natkę pietruszki, 
przeciśnięty przez praskę czosnek, 
sok z połówki cytryny oraz szalotkę 
i drobno posiekaną papryczkę. 
Doprawiamy solą i pieprzem. Ostrygi 
otwieramy podważając je nożem 
i odcinamy mięsień z górnej muszli. 
Następnie ostrożnie usuwamy 
mięsień z dolnej muszli tak. aby 
nie wylać płynu, który się w niej 
znajduje. Ostrygi skrapiamy sokiem 
z cytryny, a następnie polewamy je 
aromatycznym masłem i posypujemy 
tartym parmezanem. Zapiekamy 
w rozgrzanym do 200 stopni 
piekarniku i pieczemy ok. 10 minut.

R E K L A M A

Węgiel leczniczy. Ma zdolności 
absorpcyjne substancji toksycznych 
i bakterii, co uniemożliwia ich wchła-
nianie. Będzie potrzebny przy proble-
mach pokarmowych i trawiennych (jak 
biegunka czy wymioty), które pojawia-
ją się przy zmianach klimatu i składu 
pokarmu. Sprawdzi się również przy 
zakażeniach spowodowanych brudny-
mi rękami.

Plastry i żel na stłuczenia. Długie 
wędrówki po górach czy niewygodne 
szpilki na wieczorku tanecznym mogą 
być przyczyną pęcherzy i otarć na skó-
rze. Założenie plastra umożliwi nam 
kontynuowanie wycieczki czy zabawy. 
W apteczce warto mieć również pre-
parat, który ukoi ból w przypadku stłu-
czeń, oraz środki odkażające rany.

Żel antybakteryjny do rąk lub chu-
steczki, które w każdej chwili pozwolą 
nam zdezynfekować dłonie. Pamiętajmy, 
żeby czynność powtarzać za każdym 
razem, kiedy będziemy chcieli sięgnąć 
po przekąskę, a nie mamy możliwości 
umycia rąk. Taki żel pozwoli pozbyć się 
bakterii bez użycia wody.

Żel na afty. Bolesne wykwity w po-
staci afty, opryszczki czy owrzodzenia 
w jamie ustnej mogą pojawić się w okre-
sie wypoczynku samoistnie lub być spo-
wodowane przemęczeniem po podróży, 
infekcją wirusową lub bakteryjną oraz 
nadwrażliwością na niektóre składniki 
pokarmu. W takim przypadku warto 
mieć przy sobie apteczny żel, który dzia-
ła przeciwbólowo i przeciwzapalnie, od-
izoluje bolesną zmianę na błonie śluzo-
wej od doraźnie drażniących czynników 
zewnętrznych oraz wspomoże regenera-
cję nabłonka w jamie ustnej.

Środki przeciwbólowe to obowiąz-
kowy element każdej apteczki. Odpo-
wiedni środek, którego skład nie będzie 
dla nas nowością, pomoże pozbyć się 
uporczywego bólu głowy oraz innych 
przypadłości.

Wyjeżdżając na wakacje nie powin-
niśmy zapominać także o lekach, które 
przyjmujemy na stałe, sprayu na koma-
ry, żelu po ukąszeniach oraz kremie 
z filtrem.

F .P

Urlopowa apteczka
Wyjeżdżając na wakacje powinniśmy pomyśleć o przygotowaniu aptecz-
ki, w której znajdą się leki i produkty lecznicze potrzebne przy udzielaniu 
pierwszej pomocy lub uśmierzeniu bólu.

Jeżeli twoja dieta jest uboga w wita-
miny, minerały i inne cenne składniki 
odżywcze, skupianie się jedynie na ze-
wnętrznych aspektach urody może oka-
zać się powierzchowne i niewystarczają-
ce. Włącz do swojej diety pełne wartości 
odżywczych orzechy, ziarna i suszone 
owoce, które odżywią cię od środka 
i sprawią, że będziesz promienieć!

    Z   
Pozbawione blasku, rozdwojone włosy 

i łamliwe paznokcie – to częste przypad-
łości współczesnej kobiety, a co gorsza, 
lubią występować w duecie. Odżywki 
często okazują się być jedynie doraź-
nym rozwiązaniem, które tymczasowo 
poprawia ich stan, zamiast sięgnąć do 
źródła. Znasz ten problem z autopsji? 
Podpowiadamy – prawdopodobnie 
cierpisz na niedobór cynku, dlatego po-
winnaś zadbać o zwiększenie ilości tego 
pierwiastku w twojej codziennej diecie. 
Najwięcej cynku znajdziesz w pestkach 
dyni, siemieniu lnianym i orzechach ner-
kowca. Sięgaj po nie w formie przekąski 
w trakcie dnia – zadbaj o to, aby wrzu-
cić do torebki zdrową przekąskę w por-
cji „na raz”, która nie zajmie w twoim 
podręcznym bagażu dużo miejsca, a bę-
dziesz mogła sięgnąć po nią w chwili na-
głego głodu.

Z Z Z  Z  Z Z
Choć kawa uchodzi za najlepsze re-

medium w walce ze zmęczeniem, czę-
ste sięganie po ten napój powoduje 
wypłukiwanie magnezu z organizmu. 
Skutki odczuwamy szybko – niedobór 

magnezu objawia się m.in. skurczami, 
bólem głowy i paradoksalnie… zmę-
czeniem czy problemami z koncentra-
cją. Dbając, by twoja dieta obfitowała 
w ten składnik, sprawisz, że walka 
z wracającym przemęczeniem będzie 
skuteczniejsza. Dzięk i temu t wo-
ja twarz będzie bardziej wypoczęta, 
a spojrzenie pełne blasku. Zamiast się-
gać po kilka filiżanek kawy dziennie, 
poprzestań na jednej, a do tego postaw 
na przekąskę bogatą w magnez. Szukaj 
tego pierwiastka w orzechach brazylij-
skich, pestkach dyni, maku i sezamie. 
Wybieraj je na przekąskę lub dodawaj 
do swoich dań, a suplementacja będzie 
jeszcze skuteczniejsza.

    
Dbając o odpowiednią ilość miedzi 

w twojej diecie, zatroszczysz się o pięk-
ny kolor twój włosów – jest ona bowiem 
odpowiedzialna za prawidłową pigmen-
tację włosów. Wybierając na przekąskę 
pistacje lub migdały, które są bogate 
w ten pierwiastek, zapewnisz im blask 
i zdrowy wygląd.

Zamiast sięgać po drogeryjne spe-
cyfiki mające poprawić kolor włosów, 
zjedz kilka garści smacznych bakalii, 
które przy okazji uzupełnią twoje zapo-
trzebowanie również na inne składniki 
odżywcze.

F .P

Bakalie
w służbie urody

Na twarz nakładasz liczne maseczki i odżywcze kremy, paznokcie pokrywasz 
multiwitaminową odżywką, a w ciało każdego wieczora wmasowujesz bal-
sam, ale wciąż nie możesz uzyskać pożądanego efektu. Dlaczego?
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Gabinet Terapii ZZ  powstał w w i u pr eo ra e ia 
o il ej erapii s c ope a o ic ej w iałal oś  

o c ara ter e stacjo ar
„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich 
dotychczasowych klientów, którzy z różnych 
przyczyn nie zawsze mogli sobie pozwolić na 
wizyty domowe, stworzyłam miejsce, do którego 
mogę zaprosić wszystkich tych, którzy pragną 
skorzystać z oferty Gabinetu. Z wykształcenia 
jestem psychopedagogiem, oligofrenopeda-
gogiem oraz specjalistą ds. diagnozy i terapii 
zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dodatkowo je-
stem certyfi kowanym Trenerem Treningu Umie-
jętności Społecznych TUS SST i Trenerem Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne (II°).”
Gabinet Terapii PUZZEL Iwona Strzałkowska-
-Nowak udziela pomocy w zakresie diagnozy 

i terapii dzieci i młodzieży mającej trudności rozwojowe, szkolne oraz w zakresie funkcjonowa-
nia społeczno-emocjonalnego. Dodatkowo w ofercie znajdziemy również warsztaty i szkolenia 
zarówno dla rodziców jak i kadr pedagogicznych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i gru-
powo, w zależności od charakteru i potrzeb.  Szczegółową ofertę znaleźć można pod numerem 
tel.: 531924001, w siedzibie Gabinetu (…) przy ul. Kochanowskiego 
5/25 w Ostrowcu Św. lub na facebook.com/gabinetpuzzel.
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AU T O P R O M O C J A

05:15  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

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

Gdzie byłaś, czyli Szekspir
10:15  Komisarz Alex 9

Wiadomość od morderczyni
11:05  Ojciec Mateusz 10

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

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

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

Film dramat
23:15  Koszmar w raju

Film przygodowy

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

Oregano
kulinaria

10:00  W-11 - Wydział Śledczy
Koszmary senne

10:45  W-11 - Wydział Śledczy
Nawrócony

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

Bohun
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Dzieciobójczyni
15:00  Kuchenne rewolucje: Dębica, restauracja Majaga

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:00  Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

Film fantastyczny
23:05  Blade: Mroczna trójca

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

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

Wypadek
06:50  Podróże z historią

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

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

Czas, jaki mamy - część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

Ironia losu
19:35  Rodzinka.pl

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

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

Chełmno, część 1

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

Film komediowy
22:10  Conan Barbarzyńca

Film fantastyczny
00:30  Stoker

Film dramat
02:20  Tajemnice losu

SOBOTA, 13 LIPCA

PIĄTEK, 12 LIPCA

05:15  Klan
05:35  Klan
06:00  Klan
06:25  Sprawa dla reportera
07:20  Rok w ogrodzie
07:45  Rok w ogrodzie extra
08:00  Pełnosprawni
08:25  wojsko-polskie.pl
08:50  Studio Raban
09:20  Rodzinny ekspres
09:50  Sekundy, które zmieniły życie
10:15  Korona królów
10:45  Korona królów
11:25  Janosik

Pierwsze nauki
12:25  Fascynujący świat: Komary atakują

Film dokumentalny
13:25  Powitanie Lata z Jedynką

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

Film dokumentalny
14:50  Ojciec Mateusz 18

Randka
15:40  Powitanie Lata z Jedynką

Film dokumentalny
15:55  Dziewczyny ze Lwowa 2

Nowa lokatorka
16:45  Powitanie Lata z Jedynką

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

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

05:15  Uwaga!
05:40  Mango
07:55  Kobieta na krańcu świata
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  MasterChef Junior
14:25  Top Model
15:25  Efekt Domina
16:00  Kuchenne rewolucje: Wrocław, Kwadratowy Talerz

kulinaria
17:00  Dorota inspiruje
18:00  Weekendowa metamorfoza

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

Film komediowy
22:00  Gra dla dwojga

Film komediowy
00:40  Ziemia żywych trupów

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

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

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

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

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

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

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

Film komediowy
21:45  Kabaretowe lato Dwójki

kabaret
22:50  Kabaretowe lato Dwójki

kabaret
23:40  La La Poland 2

kabaret
00:15  Sugarland Express

Film dramat
02:15  Step Up: Taniec zmysłów

Film muzyczny
04:00  Zakończenie programu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Film komediowy
16:00  Hobbit: Bitwa Pięciu Armii

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

Film sensacyjny
22:05  Ocean's Thirteen

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

kulinaria
01:40  Uwaga!
02:00  Moc magii

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

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

Film dokumentalny
11:45  Gwiazdy w południe: Kuba

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

kultura
16:25  Kocham Cię, Polsko!

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

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

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

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

kiej" - koncert finałowy
23:25  Filadelfia

Film dramat

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

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

Film fantastyczny
13:50  Rodzinka nie z tej ziemi

Film animowany
15:35  Kogel-mogel

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

Film sensacyjny
03:15  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 15 LIPCA

NIEDZIELA, 14 LIPCA

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

kulinaria
10:00  W-11 - Wydział Śledczy

Bohun
10:45  W-11 - Wydział Śledczy

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

Oszust
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Przekręt
15:00  Kuchenne rewolucje: Głogów, tawerna Ellada

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Kofta wołowo-wieprzowa z sałatką 

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

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

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

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

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

Skradzione szczęście - część 1
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

Dla ciebie wszystko
19:35  Rodzinka.pl

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

Film dramat
23:50  Violetta

Film historia/archeologia
01:30  Zakończenie programu

WTOREK, 16 LIPCA

05:15  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

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

Dodo
09:00  Czterdziestolatek

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

Maja przed północą
11:05  Ojciec Mateusz 10

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

Nasz dziwaczny świat
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Jeden z dziesięciu
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

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

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

kulinaria
10:00  W-11 - Wydział Śledczy

Oszust
10:45  W-11 - Wydział Śledczy

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

Willa Sfinks
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

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

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Barszcz ukraiński
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Specjalista

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

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

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

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

Skradzione szczęście - część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

Sekrety i kłamstwa
19:35  Rodzinka.pl

Wakacje w Gdyni
20:10  Randka w ciemno

Film komediowy
21:55  Rodzinka.pl

O miłości i zimniej wodzie

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:40  Trudne sprawy
13:40  Sekrety rodziny
14:40  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:40  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Znaki
21:10  Znaki
22:15  Skazani na Shawshank

Film dramat
01:20  Skazany na śmierć

Ogygia
02:20  Tajemnice losu

05:05  BBC w Jedynce
Błękitna Planeta 2, Głębia

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

Cwana bestia, czyli kryształ
10:15  Komisarz Alex 9

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

ków Ludowych
12:55  Natura w Jedynce
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Lekko i dietetycznie z królikiem
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Jeden z dziesięciu
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Zniewolona
21:35  Rolnik szuka żony 5
22:35  Ekstradycja 2
23:40  Uwięzione
00:40  Uwięzione

04:55  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:40  Trudne sprawy
13:40  Sekrety rodziny
14:40  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:40  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Megahit: Mission: Impossible - Rogue Nation

Film sensacyjny
22:55  7 sekund

Film sensacyjny
01:00  Tajemnice losu



10 PIĄTEK – CZWARTEK 12-25 LIPCA 2019PROGRAM TV

05:10  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

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

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

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

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

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

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

kulinaria
10:00  W-11 – Wydział Śledczy

Willa Sfinks
10:45  W-11 – Wydział Śledczy

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

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

Dziewucha
15:00  Kuchenne rewolucje: Elbląg, restauracja Viki Lektiko
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Polędwica w sosie sojowym
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  60 sekund

Film sensacyjny
00:00  Specjalista

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

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

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

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

Obce serce – część 1
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

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

Nareszcie sami
20:10  Kino relaks: Miłość po francusku

Film komediowy
21:50  Mocne kino: Lwie serce

Film sensacyjny
23:45  Trójkąt bermudzki

Film dramat

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

Film komediowy
22:45  Boski żigolo

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

CZWARTEK, 18 LIPCA

ŚRODA, 17 LIPCA

05:10  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

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

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

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

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

Nasz dziwaczny świat 2
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Jeden z dziesięciu
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 18
15:10  do Skarżyska
21:30  Sprawa dla reportera
22:25  Sekundy, które zmieniły życie

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

Sielska Zagroda
kulinaria

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

10:45  W-11 – Wydział Śledczy
Dziewucha

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

Sąsiadka
14:15  W-11 – Wydział Śledczy

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

gano
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Pilaw z kurczaka
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Czerwionka-Leszczyny, Helios

kulinaria
22:30  Gruby i chudszy

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

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

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

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

Obce serce – część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

Cień podejrzenia
19:35  Rodzinka.pl

Wyścigi
20:10  Za horyzontem

Film przygodowy
22:35  Randka w ciemno

Film komediowy
00:20  Miłość po francusku

Film komediowy
02:00  O mnie się nie martw 10

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

Film komediowy
22:10  Step Up 2

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

AU T O P R O M O C J A

lwia ałupc a
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

Z   
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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Biało-Czerwone w Ostrowcu Św. za-
grały ostatnio niemal równo dwa lata 
temu. W lipcu 2017 r., w hali przy Świę-
tokrzyskiej rozegrały jeden z turniejów 
World Grand Prix, podejmując Peru, 
Argentynę i Koreę. To był udany sezon 
dla podopiecznych trenera Jacka Nawro-
ckiego, które ostatecznie wygrały batalię 
w grupie 2 WGP i wywalczyły awans do 
elity powstałej w miejsce tych rozgry-
wek Ligi Narodów. W 2019 r. spisują się 
w nich znakomicie. Drużyna, przed którą 
postawiono cel utrzymania się w najlep-
szej „szesnastce”, przebojem przeszła 
przez pierwszą fazę i awansowała do 
turnieju Final Six. W chińskim Nankinie 
trafiły na potentatów światowej siatków-
ki – trzecią w rankingu FIVB ekipę USA 
i plasujące się „oczko” niżej Brazylijki. 
W obu spotkaniach 26. w światowym 
rankingu Polki walczyły bez respektu dla 
faworytek, ulegając po wyrównanej walce 
(odpowiednio 1:3 i 2:3). 

Do Ostrowca Św. siatkarki Jacka 
Nawrockiego przyjadą wprost z krót-
kiego zgrupowania w Spale, gdzie 
będą przygotowywać się do turnieju 
kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpij-
skich, który w dniach 2-4 sierpnia ro-
zegra się we Wrocławiu. Ostrowiecki 
turniej będzie zatem dla nich jednym 
z ostatnich przystanków na drodze do 
(miejmy nadzieję) Tokio. W Hali Spor-
towo – Widowiskowej MOSiR zmierzą 
się z Czeszkami (24. miejsce w ran-
kingu FIVB) i Białorusinkami (52. 
miejsce). I zwłaszcza udział w turnieju 
naszego wschodniego sąsiada dodaje 
smaczku imprezie, a to w kontekście 
pożegnalnych występów, które w bar-
wach Białorusi ma rozegrać Olga Pav-
lukovskaya. Grająca na pozycji libero 
zawodniczka KSZO to uczestniczka 
finałów mistrzostw Europy w 2013 r., 
2015 r. i 2017 r., reprezentowała Biało-
ruś w rozgrywkach Ligi Europejskiej 
w 2012 r., 2016 r. i 2017 r. (6. miej-
sce) oraz Złotej Lidze Europejskiej 

w 2018 r. (6. miejsce). W Hali Sporto-
wo – Widowiskowej MOSiR powinni-
śmy też zobaczyć w akcji byłą środko-
wą KSZO Kamilę Witkowską (obecnie 
DevelopRes Rzeszów), bardziej znaną 
w Ostrowcu Św. pod panieńskim na-
zwiskiem Ganszczyk.

Bilety na to bardzo ciekawie zapo-
wiadające się siatkarskie widowisko 
będzie można nabyć za pośrednictwem 
platformy sprzedażowej eBilet.pl oraz 
w kasach ostrowieckiej hali. Wejściów-
ki na każdy z trzech spotkań skalkulo-
wane zostały na poziomie 25 i 35 zło-
tych (w zależności od sektora). Będzie 
też możliwość zakupu karnetu na 
wszystk ie trzy spotkania, w cenie 
50 i 70 złotych (jeden mecz gratis).

Harmonogram turnieju:
19.07.2019 (piątek), godz. 20.00 Pol-

ska – Czechy
20.07.2019 (sobota), godz. 17.00 Cze-

chy – Białoruś
21 . 0 7. 2 0 1 9  (n i e d z i e l a) ,  g o d z . 

17.00 Polska – Białoruś

Siatkarskie 
emocje

W dniach 19-21 lipca kibiców piłki siatkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim cze-
ka spora dawka emocji. W Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR rozegrany 
zostanie towarzyski turniej kobiecych reprezentacji Polski, Czech i Białorusi.

R E K L A M A

Pewne jest, że na kolejny sezon przy 
Świętokrzyskiej pozostanie Damian 
Pietrasik, który został wypożyczony 
z sandomierskiej Wisły na kolejny rok. 
Niestety doszło również do osłabienia. 
Mateusz Madej udaję się na operację 
barku i przez dłuższy czas nie pomoże 
kolegom na boisku. Z nowych twarzy 
na treningach mogliśmy zobaczyć min. 
dwóch wychowanków KSZO: Damia-
na Nogaja – ostatnio grającego w Wiśle 
Sandomierz oraz bramkarza Macie-
ja Bąbla, który w minionym sezonie 
bronił barw trzecioligowego Sokoła 
Ostróda.

Na testach w Ostrowcu przebywa-
ją również dwudziestoletni piłkarz 
z Ukrainy Illia Tymoshenko, Kamil 
Uciński z Granatu Skarżysko, Paweł Li-
piec z ŁKS Łomża, Krzysztof Zawiślak 
z Chełmianki Chełm, Bartosz Szydłow-
ski z Juventy Starachowice oraz Kacper 
Majchrowski z Lechii Dzierżoniów.

Tymczasem Lubelski Związek Piłki 
Nożnej, który w sezonie 2019/2020 bę-
dzie zajmował się IV grupą III Ligi Pił-
ki Nożnej opublikował terminarz gier. 
Pierwsza kolejka, tak jak wcześniej usta-
lono odbędzie się w weekend 10-11 sierp-
nia, a piłkarze KSZO 1929 zmagania roz-
poczną na własnym stadionie. Pierwszym 
rywalem będzie Avia Świdnik.

K i lka dn i  późn iej ,  w cz war tek 
15 sierpnia pomarańczowo-czarnych 
czeka kolejne spotkanie, t ym ra-
zem wyjazdowe z Podhalem w No-
wym Targu, a w następny weekend 
17-18 sierpnia ponownie mecz przy 
Świętokrzyskiej. Tym razem przeciw-
nikiem będzie Wólczanka Wólka Peł-
kińska. W następnej kolejce rywalem, 
z którym zmierzą się zawodnicy Mar-
cina Wróbla ma być Wisła Sandomierz, 
a potem Sokół Sieniawa. 

PK

W KSZO 1929 nadal 
testują

Piłkarze KSZO 1929 rozpoczęli kolejny tydzień treningów. Tymczasem 
w zespole ciągle jest jeszcze sporo niewiadomych

K ilometr y będziemy gromadzić 
dzięki wykonanej przez miasto Byd-
goszcz – organizatora sportowej za-
bawy – aplikacji „Rowerowa Stolica 
Polski”. Już teraz wszyscy chętni do 
wzięcia udziału w akcji mogą pobrać 
bezpłatną aplikację na swoje smart-
fony w celu zapoznania się z nią i te-
stowania. Aplikacja działa na terenie 
całego świata, dlatego każdy uczestnik, 
bez względu na miejsce, w którym się 
znajduje może kręcić kilometry dla 
swojej drużyny. Będzie można tak-
że uczestniczyć w rywalizacji grupy 
utworzonej w ramach miasta, np. po-
między szkołami, firmami czy stowa-

rzyszeniami. Wtedy rywalizacja będzie 
rozgrywała się bezpośrednio w danym 
mieście, tworząc niezapomniane spor-
towe emocje.

Wydarzenie rusza 1 września i potrwa 
przez cały miesiąc. Miasto, które wygra 
otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej 
Stolicy Polski”. W przypadku wygranej 
trzy razy z rzędu, puchar zostanie na 
stałe w posiadaniu zwycięskiej miejsco-
wości.

A więc nakręćmy się na rower i wspól-
nie spróbujmy zdobyć to zaszczytne mia-
no dla Ostrowca!!

KF 

Rowerowa stolica
Ostrowiec Św. jest jednym z ponad 20 miast, które przystąpią w tym 
roku do ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 
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Od piątku do niedzieli, na basenie 
Słowianka w Gorzowie odbywał się fina-
łowy turniej XXV Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w piłce wodnej. Na za-
wodach, tak jak i podczas całego sezonu 
świetnie spisali się młodzi waterpoliści 
ostrowieckiego KSZO. Podopieczni tre-
nerów Mariusza Staweckiego i Roberta 
Serwina zdobyli złote medale. przegry-
wając w ciągu całego sezonu zaledwie 
jeden mecz.

Skład KSZO Ostrowiec Świętokrzy-
ski: Jan Skaliński, Igor Ostrowski, 
Kamil Broś, Filip Budzyn, Wiktor Sta-
niszewski, Daniel Idzikowski, Wiktor 
Walczyk, Dariusz Woźniak, Jan Krzow-
ski, Jakub Szwagierczak, Skit, Gromski.

Wyniki finałowego turnieju w piłce 
wodnej

5. 07:
KSZO Ostrowiec Św. (1 Gr.I) – Arko-

nia Szczecin (1 Gr.II) Najlepsi zawodni-
cy: Jan Krzowski (KSZO) i Michał Ra-
koczy (Arkonia). 10:9 (4:2,3:2,1:1,2:4);

6.07:
KSZO Ostrowiec Św. (1 Gr.I) – Alfa 

Gorzów (2 Gr.II) Najlepsi zawodnicy: 
Igor Ostrowski (KSZO) i Szymon Grzyb 
(Alfa). 14:5 (5:3,3:0,4:0,2:2);

K S Z O  O s t r o w i e c  Ś w . 
(1 Gr.I) – Pałac Młodzieży Warszawa 
(3 Gr.I) Najlepsi zawodnicy: Jan Skaliń-
ski (KSZO) i Jakub Sztobryn (Pałac). 
2:3 (2:0,0:0,0:3,0:0);

7.07:
KSZO Ostrowiec Św. (1 Gr.I) – OC-

MER ŁSTW Łódź (4 Gr.I) Najlepsi 
zawodnicy: Jan Krzeszowski (KSZO) 

i  D a m i a n  J a r g i e ł o  ( Ł S T W ) . 
14:6 (4:2,2:3,3:1,5:0);

KSZO Ostrowiec Św. (1 Gr.I) – WTS 
Polonia Bytom (2 Gr.I) Najlepsi zawod-
nicy: Damian Idzikowski (KSZO) i Da-
wid Cziba (WTS). 8:7 (1:0,0:3,4:1,3:3).

Końcowa tabela Mistrzostw Polski Ju-
niorów Młodszych 2018/2019:

1. KSZO Ostrowiec Św. 12:3 48-30 3:0 8:7
2 .  W T S  P o l o n i a  B y t o m 

12:3 55-26 0:3 7:8
3 .  O C M E R  Ł S T W  Ł ó d ź 

7:8 56-59 3:0 10:5
4 .  Pa łac  M ło d z ież y  Wa r s z awa 

7:8 24-30 0:3 5:10
5. Alfa Gorzów 6:9 41-57
6. Arkonia Szczecin 1:14 32-54
7. UKS Neptun Łódź 3:0 9-4
8. GKPW 59 Gorzów 0:3 4-9

„Złoci” waterpoliści
Podopieczni trenerów Mariusza Staweckiego i Roberta Serwina zdobyli złote medale 
w finałowym turniej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce wodnej.
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