
Dzieci cierpią 
najbardziej
O dzieciach alkoholików z psycho-
log Anną Mitoraj-Brodą rozmawia 
Paulina Kopeć.
 str. 4

Przymusowy odwyk 
– czy ma sens?
O tym, kiedy alkoholika można 
skierować na przymusowe lecze-
nie odwykowe i czy takie leczenie 
ma sens z Aleksandrą Jaworską 
– psychologiem, dyplomowanym 
psychoterapeutą, terapeutą uzależ-
nień, biegłą sądową w dziedzinie 
uzależnienia od alkoholu rozmawia 
Klaudia Fałdrowicz.
 str. 4

Historie na weekend
Jasne, ciemne, z charakterystycz-
ną goryczką i białą pianą, najlepiej 
smakuje schłodzone, zwłaszcza 
w upalne dni. O piwie z Pawłem 
Staszczakiem – historykiem, pra-
cownikiem Zespołu Pałacowego 
w Kurozwękach rozmawia Karolina 
Kamińska-Nowak.
 str. 5

„Czternastka” 
w remoncie
PSP nr 14 przechodzi wakacyjną 
metamorfozę. Prace polegają na 
wymianie oświetlenia, podłóg 
i drzwi, kapitalnym remoncie wę-
złów sanitarnych i sali gimnastycz-
nej oraz malowaniu ścian.
 str. 5

Powrócili na boisko
Wszystkie piłkarskie drużyny nasze-
go regionu wznowiły już treningi 
po letniej przerwie, a większość 
z nich w miniony weekend rozgry-
wała spotkania sparingowe.
 str. 11
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Polki najlepsze w Ostrowcu

Pod znakiem wielkich siatkarskich emocji upłynął miniony weekend w Ostrowcu Św. W towarzyskim 
turnieju, rozegranym w hali przy ul. Świętokrzyskiej zmierzyły się żeńskie reprezentacje Polski, Czech 
i Białorusi.

 str. 11

Fot. Piotr Kowalski

row r ro i wr e ie Przekąskowicz
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Pi e   lip a
 Aktywne wakacje. W Ośrodku Wy-
poczynkowym Gutwin organizowane są 
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla ucz-
niów szkół podstawowych. Prowadzą je 
instruktorzy sportu, zapewniając kilka 
rodzajów aktywności – zajęcia biegowe 
w terenie, na sprzęcie pływającym, na 
boiskach piaszczystych, turystykę ro-
werową oraz w parku linowym. Udział 
jest bezpłatny, a zapisać można się bez-
pośrednio przed zajęciami u instruktora 
(zbiórka przy „woprówce”) lub w Dziale 
Organizacji Imprez i Marketingu MO-
SiR (ul. Świętokrzyska 11, pok. 2.39). 
Wymagana jest pisemna zgoda rodzica 
lub prawnego opiekuna na udział dzie-
cka w zajęciach. Różne dyscypliny spor-
tu młodzi mogą poznać również w trak-
cie zajęć, organizowanych na Orliku 
w os. Ogrody. Instruktorzy przewidzieli 
też liczne mini turnieje, gry i zabawy 
sportowe.

 Duchowość Indii. Moda na In-
die nie mija. Indyjska filozofia, reli-
gia, kuchnia, demografia i geografia 
tego kraju niezmiennie fascynują wiele 
osób. Ci, którym tematyka ta jest szcze-
gólnie bliska, a zwłaszcza osoby, które 
w najbliższym czasie planują podróż 
do krainy pełnej kontrastów mają oka-
zję dowiedzieć się wielu ciekawostek 
od eksperta – mnicha tradycji gaudija 
Swami Damodar. Spotkanie, któremu 
towarzyszyć będzie degustacja wegeta-
riańskich potraw i relaksacyjna muzyka 
rozpocznie się o godz. 18.30 w budynku 
kina „Etiuda”. Wstęp wolny. 

So o a   lip a
 Dzień Baniek Mydlanych. Park 
Miejski stanie się areną jednego z naj-
weselszych wydarzeń w sezonie letnim. 
O godz. 13 rozpocznie się Festiwal 

Baniek Mydlanych w nowej, ulepszo-
nej odsłonie. Na uczestników czekać 
będzie strefa z darmowym płynem do 
puszczania baniek, pokazy ogromnych 
baniek, fantastyczne zabawy z anima-
torami dla starszych i młodszych, strefa 
relaksu i wypoczynku oraz olbrzymi za-
mek dmuchany, kolorowa wata cukrowa 
i pyszny popcorn na maśle kokosowym. 
Impreza potrwa do godz. 19. 

 Festyn z policjantami. Obcho-
dy Powiatowego Święta Policji w tym 
roku będą miały szczególny charakter. 
Wszystko za sprawą jubileuszu stulecia 
powołania do życia instytucji. Uroczy-
stości rozpoczną się o godz. 10 mszą 
świętą w kolegiacie pw. św. Michała Ar-
chanioła, po której nastąpi przemarsz na 
plac w Parku Miejskim. Tam będzie miał 
miejsce uroczysty apel wraz z ceremonią 
wręczenia awansów na wyższe stopnie 
policyjne. Potem rozpocznie się wielki 
festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. 
Nie zabraknie pokazów, w tym sprzętu, 
używanego na co dzień przez munduro-
wych, występów artystycznych, konkur-
sów z nagrodami i zabaw. 

 Objazdowe kino plenerowe. Filmy 
„Lessie, wróc!”, „Bambie”, „Casablan-
ca” i „Dyktator” będzie można zoba-
czyć w ramach „Objazdowego Kina Let-
niego ŚCISK-u w stylu retro”. Pierwszy 
plenerowy seans rozpocznie się o godz. 
20 przed Domem Spokojnej Książki 
w Rżuchowie. 

ie iela   lip a
 Zabujaj się w Rzeczniowie! Bar-
dzo atrakcyjnie zapowiada się czwarta 
edycja Festiwalu w Dechę. Koncepcja 
imprezy oraz jej lekka, wakacyjna for-
muła przygotowane zostały z myślą 
o mieszkańcach gminy Rzeczniów oraz 
sąsiednich gmin. W trakcie imprezy 

swoje wyroby zaprezentują lokalni twór-
cy ludowi, będą konkursy, animacje, we-
sołe miasteczko i ogródki gastronomicz-
ne – z pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie. Nie zabraknie też muzyki. Na fe-
stiwalowej scenie zagrają gwiazdy wiel-
kiego formatu m.in. Jacek Stachursky. 
Po koncertach, wspólną zabawę na „de-
chach” rozkręci zespół Młodzi i Piękna.

a e   ie pnia
 Patriotyczny happening. Już po 
raz piąty, z inicjatywy Ostrowieckich Pa-
triotów na ostrowieckim Rynku zostanie 
utworzony Żywy Znak Polski Walczą-
cej. Patriotyczny happening rozpocznie 
się o godz. 16.30. Przybyli w centralny 
plac miasta zaczną wtedy tworzyć znak 
Polski Walczącej tak, by był gotowy na 
godz. 17, czyli w „Godzinę W”. Dokład-
nie o tej porze zostaną odpalone race, 
uczestnicy minutą ciszy uczczą pamięć 
walczących o Warszawę, a potem wspól-
nie odśpiewają hymn narodowy. Happe-
ning poprzedzi zbiórka krwi w ramach 
akcji „Przelej krew w rocznicę Powsta-
nia Warszawskiego”, prowadzona w so-
botę, 27 lipca w Domu Parafialnym „Mi-
chael” (wejście od ul. Okólnej) w godz. 
10-14. 

 Gra z historią w tle. W sierpnio-
we weekendy ostrowiecki Rynek bę-
dzie tętnić życiem. Jak, co roku z myślą 
o amatorach kina przewidziano cykl ple-
nerowych seansów. Na wielkim ekranie 
wyemitowane zostaną filmy dla dzieci 
i dorosłych. Ponadto szykuje się pik-
nik historyczny i koncerty. Wydarzenia 
w centralnym placu miasta zainaugu-
ruje gra miejska i wystawa plenerowa 
poświęcona Akcji Burza w Świętokrzy-
skiem (start o godz. 15). Pięć godzin 
później, w tym samym miejscu wyemito-
wany zostanie zrekonstruowany cyfrowo 
„Kanał” Andrzeja Wajdy.

BEZPŁATNY TYGODNIK ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 12; tel. 41 260 59 99
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM,
CoZaDzień.pl
reklama@radiorekord.pl
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MŁODE, czyli Aleksa dra Ster ik, Ni a Zwierzyk i Kamila Zieli ska to 
ucze ice ostrowieckiego LO r I im. St. Staszica. S  peł e optymizmu, 
a swoim pozytyw ym my le iem i dobrym humorem zara a  wszyst-
kich wokół. Ma  a ka dy temat włas e zda ie, którym prag  podzie-
li  si  z i ymi.
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Młode 
podkręcają

TAXI SUPER - PLUS
USŁUGI CAŁODOBOWE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

515 906 666
515 516 507
41 266 69 96
41 266 58 66

-20%
za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ KARTĄ

ul. Ostrowiecka 21a, Ćmielów
tel. 511 278 064

facebook: Kwiaciarnia-Magia-Kwiatów

 KOPARKO  ŁADOWAREK 
    SPYCHAREK
      WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
        ŻURAWI  PODESTÓW
          KURSY DLA KIEROWCÓW 
           ZAWODOWYCH 
              SZKOLENIA ZAWODOWE
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 KLA IA A ROWI

Ostrowiecki Browar Kultury to niewąt-
pliwie perła architektoniczna miasta i re-
gionu. Odnowiony gmach jednego z naj-
bardziej charakterystycznych budynków 
w Ostrowcu Św. robi wrażenie zarówno 
z zewnątrz, jak i od środka. Wprawdzie 
mieszkańcy imponujące sale będą mogli 
obejrzeć dopiero w połowie września, ale 

już teraz możemy zapewnić, że spełnią 
one oczekiwania najbardziej wymaga-
jących bywalców Biura Wystaw Arty-
stycznych, Miejskiego Centrum Kultury 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej – insty-
tucji, które właśnie przeprowadzają się do 
nowych, przestronnych wnętrz.

W obiekcie znajduje się m.in.: Punkt 
Informacji Turystycznej, biblioteka, czy-
telnie, dwie sale wielofunkcyjne, cztery 

sale wystawiennicze BWA, Galeria Foto-
grafii, sale muzyczne i koncertowa, pra-
cownie MCK: plastyczna, modelarstwa, 
grafiki komputerowej, klubu szachowego, 
pokoje biurowe i administracyjne, po-
mieszczenia gospodarcze. Oprócz placó-
wek kultury będzie też kawiarnia, prowa-
dzona przez pochodzącą z Ostrowca Św. 
aktorkę oraz sala konferencyjna. 

Gmach ma swój niepowtarzalny klimat, 
dzięki zachowaniu pierwotnej architektu-
ry sprzed wielu lat w połączeniu z nowo-
czesnymi rozwiązaniami. Postindustrial-
ne przestrzenie, a także fuzja starej cegły, 
betonu, stali i dużych przeszklonych po-
wierzchni, uzupełniona stonowaną kolo-
rystyką z przewagą szarości, bieli i czerni 
tworzą doskonałe, neutralne tło do orga-
nizacji wielu artystycznych przedsięwzięć. 

A pierwsze z nich już w połowie wrze-
śnia.

– Uroczyste otwarcie Ostrowieckiego 
Browaru Kultury nastąpi w trzech od-

słonach – zapowiada prezydent Jarosław 
Górczyński. – 14 września odbędzie się 
pierwsza i główna uroczystość związana 
z inauguracją. Tego dnia nastąpi otwarcie 
Miejskiego Centrum Kultury. Następnie 
w kolejne dwa weekendy swoje podwoje 
otworzą Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Biuro Wystaw Artystycznych. Na 
inaugurację każda z tych placówek przy-
gotowuje wiele atrakcji.

Jak podkreśla włodarz miasta, obiekt 
ma spełniać wiele zadań oraz być oknem 
na świat w obszarze kultury.

– Wierzę, że wielu utalentowanych, 
młodych ludzi będzie tu stawiać swoje 
pierwsze, artystyczne kroki – przyznaje 

J. Górczyński. – Ostrowiec Świętokrzy-
ski zasługuje na tego typu placówkę. 
Chcemy, aby Browar tętnił życiem i do-
łożymy wszelkich starań, żeby tak było.

– Na pewno z Ostrowieckiego Browa-
ru Kultury będą korzystać mieszkańcy 
całego powiatu – mówi starosta ostro-
wiecki Marzena Dębniak. – Obecnie 
bardzo blisko współpracujemy z mia-
stem, dlatego Ostrowiecki Browar Kul-
tury będzie miejscem organizacji wspól-
nych imprez artystycznych.

Koszt modernizacji placówki wyniósł 
23 mln zł, z czego 17 mln zł stanowią do-
tacje z Unii Europejskiej. 

row r ro i wr e ie
Zakończyły się prace techniczne związane z przebudowę i rozbudową Ostrowieckiego Browaru Kultury. Imponujący obiekt na miarę 
XXI wieku otworzy swoje podwoje w połowie września. Najpierw do zwiedzania nowych wnętrz zaprosi Miejskie Centrum Kultury. 
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TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

Zakład Usług Pogrzebowych
Spółka z o.o.

Ostrowiec Św., ul. Długa 8
CMENTARZ KOMUNALNY

Całodobowy przewóz zwłok
tel. 41 247-84-84

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

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

* NEKROLOGI* NAGROBKI *KRYPTY
R E K L A M A
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Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, 
które ukończyły 18 rok życia w postaci sta-
łego dodatku zapowiedział premier Mateusz 
Morawiecki podczas majowej konwencji 
Prawa i Sprawiedliwości. Comiesięczne 
świadczenie otrzymają dorosłe osoby nie-
pełnosprawne, które ze względu na stopień 
niepełnosprawności są całkowicie zależ-
ne od wsparcia ze strony najbliższych. Do 
kwoty decydującej o przyznaniu wsparcia 
oprócz zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych 
dodatków nie będzie wliczany także dochód 
z emerytur, rent z tytułu niezdolności do 
pracy i rent rodzinnych. Rząd zapowiada, 
że pierwsze wypłaty dodatku trafią do osób 
niepełnosprawnych już od 1 października 
2019 roku.

Inną ważną ustawą, która została zno-
welizowana podczas lipcowego posiedzenia 
Sejmu była ustawa o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę. Główną zmianą, która będzie 
obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku, jest 
wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wpro-
wadzono również definicję prawną „dodatku 
za staż pracy”, która wprost określa go jako 
dodatek do wynagrodzenia przysługujący 
pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego 
okresu zatrudnienia.

- Obie te ustawy są odpowiedzią na zapo-
trzebowanie różnych grup społecznych i obie 
są bardzo potrzebne – mówi poseł Andrzej 
Kryj, który głosował za wprowadzeniem do-
datku dla niepełnosprawnych i wyłączeniem 
dodatku stażowego z kwoty minimalnego 
wynagrodzenia - Stały dodatek w wysokości 

500 złotych miesięcznie oznacza regularne 
wsparcie dla osób, które potrzebują kosztow-
nej pielęgnacji, rehabilitacji i leków. Jeśli cho-
dzi o kwestię dodatku stażowego to zmiany, 
które zostały przegłosowane pozwolą na wy-
eliminowanie niesprawiedliwej sytuacji, kiedy 
pracownicy z długim stażem pracy, otrzymu-

jąc wynagrodzenie, bardzo często zarabiają 
mniej niż osoba nowo zatrudniona bez stażu 
pracy. Jest to więc korzystna zmiana, która 
będzie premiowała osoby z zawodowym do-
świadczeniem.

ART SPO SOROWA

Wsparcie dla niepełnosprawnych, 
ułatwienie dla pracowników

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przegłosowali ustawę, która przyzna doro-
słym osobom niepełnosprawnym świadczenie uzupełniające w wysokości 500 złotych. Sejm 
uchwalił również nowelizację ustawy, zakładającą wyłączenie dodatku stażowego z kwoty 
minimalnego wynagrodzenia.

Na zaproszenie posła Andrzeja Kryja 
do siedziby Sejmu RP przyjechała re-
prezentacja zespołu „Gorzyczany” i Koła 
Gospodyń Wiejskich z Nietuliska Dużego 
oraz z Sarnówka. Wśród gości, którzy 
mieli okazję zajrzeć za kulisy wielkiej po-
lityki i przekonać się jak funkcjonuje Sejm 
i Senat „od kuchni” byli również laureaci 
Mistrzostw Ostrowca Świętokrzyskiego 

w Szachach Klasycznych. Goście z regio-
nu świętokrzyskiego na sejmowych kory-
tarzach spotkali się między innymi z wice-
minister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko 
czy posłem Jarosławem Krajewskim. 
Zwiedzających, podczas trwania obrad, 
powitał wicemarszałek Sejmu.

ART SPO SOROWA

Świętokrzyskie Gospodynie 
odwiedziły Sejm
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O dzieciach alkoholików z psycholog 

Anną Mitoraj-Brodą 

rozmawia Paulina Kopeć.

a  u  ielo o nie po e lali   po
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Po  o o a al o olo a o a 

i  on  o in  u ale nione o  
S e lnie e na  ie pi  ie i

– Niestety. Dzieci wychowujące się 
w rodzinach alkoholowych prezentują 
charakterystyczne wzorce funkcjono-
wania, bo tak naprawdę nie mają zdro-
wego przykładu, jak powinna wyglądać 
rodzina. Bez względu na to, czy pije 
jeden rodzic, czy piją obydwoje dzie-
ci bardzo często przyjmują postawę 
obronną, cały czas są w stanie gotowo-
ści emocjonalnej, czuwania, nie mogą 
się zrelaksować, wielokrotnie też biorą 
na siebie odpowiedzialność za pijącego 
rodzica, czy rodziców. Wprawdzie nie 
ma reguły, ale w znakomitej większości 
rodzin dotkniętych chorobą alkoholo-
wą, o alkoholizmie nie mówi się. Dzie-
cko ma zakaz ujawniania tego, co dzieje 
się w czterech ścianach, a to stanowi 
dla niego spore obciążenie psychiczne. 
Stara się za wszelką cenę chronić swo-
ich opiekunów, robi wszystko, żeby picie 
„nie wypłynęło” na zewnątrz. Wszystko 
oczywiście zależy od tego, jaką postawę 
przyjmie rodzic niepijący. Jeżeli daje 
przyzwolenie dziecku, aby mówiło o tym 
problemie i w ogóle rozmawia się, że to, 
co robi tata lub mama nie jest normalne, 
mamy do czynienia z mniejszym złem. 
Jeżeli jednak alkoholizm pozostaje te-
matem tabu, dzieją się różne przykre 
sytuacje.

a  o e  e inio ać un ono anie 
ie a  o inie al o olo e
– Ogólnie możemy je podzielić na pięć 

głównych ról. Zdarza się, że dzieci wcie-
lają się w rolę bohatera rodziny. Najczęś-
ciej przyjmują taką te najstarsze. Starają 
się nad wszystkim panować, opiekują się 
młodszym rodzeństwem, robią zakupy, 
sprzątają, biorą na siebie obowiązki ro-
dziców. Takie dzieci najczęściej w doro-
słym życiu wchodzą w relację, w której 
muszą się kimś opiekować, zazwyczaj 
wiążą się z osobą uzależnioną. Wchodzą 
w to, co znane im było w dzieciństwie. 
Kolejną rolą jest rola tzw. wspomagacza 
opiekuna, którą można połączyć z syn-
dromem współuzależnienia. Takie dzie-

cko w swoim mniemaniu robi wszystko, 
aby pomóc pijącemu rodzicowi wyjść 
z nałogu, na przykład próbuje kontrolo-
wać jego picie – wylewa lub chowa alko-
hol. Niestety rzadko przynosi to zamie-
rzony skutek. Dzieci wchodzące w takie 
role, w dorosłym życiu bardzo często 
popadają we współuzależnienie. Istnie-
je też rola maskotki. Rodzice bardzo 
często wymagają od dzieci pocieszenia. 
Zazwyczaj oczekują tego matki, w przy-
padku, gdy pije ojciec. Dziecko wówczas 
za wszelką cenę stara się rozładować 
ciężką atmosferę, panującą w domu, za-
zwyczaj niestety robi to swoim kosztem, 
zatracając granicę pomiędzy tym, co jest 
prawdą, a co żartem. Do tego stopnia 

pragnie obrócić wszystko w humor, że 
później w dorosłym życiu ciężko jest mu 
rozróżnić sytuacje, w których faktycznie 
potrzebuje pomocy, bo wszelkie prob-
lemy stara się "zamiatać pod dywan". 
Kolejną rolą, o której warto wspomnieć 
jest tzw. "dziecko we mgle". Dzieci, któ-
re ją przybierają starają się nie dokładać 
problemów swoim rodzicom, są grzecz-
ne, ciche, posłuszne i bardzo zamknięte 
w sobie. Skutkuje to w dorosłym życiu 
brakiem umiejętności nawiązywania 
prawidłow ych relac ji ,  wchodzenia 
w zdrowe związki. Ostatnią postawą, 
jaką może przyjąć dziecko w rodzinie 
z problemem alkoholowym jest rola ko-
zła ofiarnego. W tym przypadku rodzice 

próbują obarczyć dziecko winą za ich pi-
cie. To skutkuje ogromną nadodpowie-
dzialnością, z którą bardzo często młody 
człowiek nie jest w stanie poradzić sobie 
i podejmuje ryzykowne zachowania. Za-
zwyczaj, chcąc rozładować wewnętrzne 
napięcie sam sięga po alkohol lub inne 
substancje psychoaktywne. To jedna 
z najniebezpieczniejszych ról.

Ale a  nap a  ie e po a   
a o u ne  o u u  p o le a i 
 un ono anie  a ie o ie a  iu 
o o  
– Zdecydowanie tak. Piętno, którego 

młodzi ludzie doświadczyli w dzieciń-
stwie ciągnie się za nimi latami. Zdarza 
się, że dorosłe dzieci, wywodzące się z ro-
dzin alkoholowych nie spożywają nałogo-
wo trunków, piją jedynie towarzysko albo 
w ogóle nie sięgają po procenty. Problem 
pojawia się jednak, gdy zaczynają wcho-
dzić w relacje. Młode osoby, które w dzie-
ciństwie nie doświadczyły prawidłowego 
funkcjonowania w związkach damsko-
-męskich, zdrowego wzorca wychowania 
dzieci nie będą miały stuprocentowej 
możliwości stworzenia normalnej relacji 
i przekazania dobrego przykładu swoim 
potomkom. Pomijając wymienione wcześ-
niej role, Dorosłe Dzieci Alkoholików na-
uczyły się tego, żeby nie mówić o swoich 
problemach, żeby nie ufać, nie czuć tego, 
co faktycznie się czuję i często taką posta-
wę przyjmują w dorosłym życiu. A to jest 
dużym obciążeniem dla związku.

Do e o  a  po  Do o  D ie io  
Al o oli   pe no i  ie  po a ać 
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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 

P P

O tym, kiedy alkoholika można 

skierować na przymusowe leczenie 

odwykowe i czy takie leczenie ma sens 

z Aleksandrą Jaworską – psychologiem, 

dyplomowanym psychoterapeutą, 

terapeutą uzależnień, biegłą sądową 

w dziedzinie uzależnienia od alkoholu 

rozmawia Klaudia Fałdrowicz.

Al o oli  e  o o   e  o  
o nie a e o ie p a  i a o a a 

i  e  a  po  e  o le eniu  
Za a  ini a  po e u  e o li  

nio u  o le enie p u o e   
e  a ie le enie

– Leczenie przymusowe często bywa 
jedyną formą, dzięki której można po-
móc osobie uzależnionej od alkoholu. 
Jest to forma, która budzi tak napraw-
dę bardzo dużo kontrowersji, zarówno 
wśród osób pijących w sposób chorobowy, 
jak również wśród członków ich rodzin. 
Osoba uzależniona złości się na swoich 
bliskich, zgłoszenie na leczenie traktuje 
nie jako formę pomocy, ale jako akt wy-
mierzony przeciwko niej, jako zamach 
na wolność osobistą, wówczas bliscy dla 
pijącego stają się wrogami numer jeden. 
Na całe szczęście, w trakcie leczenia ta 
postawa zmienia się. To również proble-
matyczna sytuacja dla rodziny, która czę-
sto musi pokonać barierę wstydu, udać 
się do urzędu i prosić o ratunek. Właś-
nie ze względu na wstyd, rodziny latami 
żyją w alkoholowym piekle. Czasem mija 
bardzo dużo czasu, zanim zdecydują się 

zabiegać o wsparcie i zanim zrozumieją, 
że kierując chorego na leczenenie w rze-
czywistości pomagają mu, a nie szkodzą.

Ro ina o e e nie a nio o ać o ie
o anie al o oli a na le enie p u o e  

o a e n  e   e  e ii po e u e 
e na   a  l a a a p o e u a

– Pierwszy krok, jaki należy podjąć to 
zgłoszenie się do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
która funkcjonuje w każdej gminie. Pra-
cownicy tej komisji przyjmują wniosek 
i poddają go ocenie podczas zebrania 
wszystkich członków. Następnie komisja 
zaprasza osobę uzależnioną na rozmowę, 
podczas której jest ona motywowana do 

podjęcia leczenia. Jeżeli w tym momen-
cie alkoholik zadeklaruje, że zgłosi się na 
leczenie sprawa na tym etapie zostaje za-
trzymana. Niestety najczęściej zdarza się 
tak, że osoby deklarują, że się zgłoszą, ale 
tego nie robią. Wówczas komisja nakazu-
je zgłoszenie się do biegłych sądowych, 
którzy na podstawie badania orzekają, 
czy dana osoba wymaga leczenia ambu-
latoryjnego, czy leczenia w ośrodku za-
mkniętym. Jeżeli uzależniony zgłosi się 
i podejmie terapię na przykład dzienną 
w poradni i będzie raportował to przed 
komisją, procedura kończy się na tym 
etapie. W przypadku, gdy nie ma takiej 
woli ze strony alkoholika, komisja zobo-
wiązana jest do przesłania całej doku-

mentacji do sądu, który ma prawo orzec 
przymusowe doprowadzenie uzależnio-
nego przez policję najpierw na badanie, 
a później na leczenie. Jeżeli leczenie nie 
przynosi efektu lub jeśli osoba – mimo 
orzeczenia sądu – nie zgłasza się, wów-
czas można zwrócić się do sądu z prośbą 
o zmianę formy leczenie z ambulatoryjne-
go na zamknięte. To takie ostanie ogniwo 
całej procedury.

o al o oli  po e u  le enie p
u o e o i o l o la e o  e  uni n ć 
i  on e en i pi ia    p a

n   a ie le enie a en
– Bazując na własnym doświadczeniu 

zawodowym, mogę stwierdzić, że tak 

naprawdę okoliczności zgłoszenia na 
leczenie nie mają znaczenia. Uważa się, 
że osoba przymuszona do tego nigdy nie 
zmieni się, nie przestanie pić, bo na siłę 
nie można nikogo leczyć. To prawda, ale 
weźmy pod uwagę fakt, że gdyby ta oso-
ba nie była zgłoszona, sama nigdy by nie 
przyszła. Natomiast okres leczenia, któ-
ry zazwyczaj trwa od kilku do kilkuna-
stu miesięcy daje choremu przestrzeń na 
przyjrzenie się temu, co dzieje się w jego 
życiu, jaki jest jego stosunek do alkoholu, 
do rodziny, do samego siebie, co zadzia-
ło się z powodu nadużywania procentów. 
Nie jest tak, że jeśli ktoś jest zgłoszony 
to znaczy, że ma gorszy start w drodze 
do zerwania z nałogiem. Tak zwane oso-
by „dobrowolne”, tak naprawdę bardzo 
rzadko same z siebie podejmują decyzję 
o leczeniu. Do poradni zgłaszają się za-
zwyczaj uzależnieni z dużymi problema-
mi w życiu osobistym, zdrowotnymi, czy 
prawnymi. Wszystkich motywują kłopoty. 
Znam kilka przypadków uzależnionych, 
których do leczenia zmusił wyrok sądo-
wy i którzy mimo początkowej wście-
kłości na rodzinę przeszli niesamowitą 
metamorfozę, z czasem ich złość ewolu-
owała w ogromną wdzięczność, a przede 
wszystkim zrozumienie.

O oli o in   le eniu al o oli a ie  
a ać  ole n  o ona  na e  
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Jasne, ciemne, z charakterystyczną 

goryczką i białą pianą, najlepiej smaku-

je schłodzone, zwłaszcza w upalne dni. 

O piwie z Pawłem Staszczakiem 

– historykiem, pracownikiem Zespołu 

Pałacowego w Kurozwękach rozmawia 

Karolina Kamińska-Nowak.

Gdzie odkryto piwo?
– Piwo odkryto praktycznie we wszyst-

kich centrach cywilizacji w różnym czasie. 
Najdawniejsze świadectwa o tym, że pito 
piwo pochodzą z najstarszej świątyni na 
świecie – Gobekli Tepe w Turcji, a więc 
piwo pijemy już od co najmniej 10 tys. lat. 
Co więcej, napój ten uratował ludzkość 
wiele razy. Samo słowo, etymologicznie 
wywodzi się od tego samego członu, co 
pić. Wodę piją zwierzęta, a ludzie piją 
piwo. W procesie produkcji tego napoju 
robi się dwie istotne rzeczy. Po pierwsze 
gotuje się wodę, czyli warzy się od staro-
polskiego „war”. Doprowadzając wodę do 
wrzenia zabijamy drobnoustroje chorobo-
twórcze, poza tym piwo fermentuje. Piwa 
najpowszechniejsze, serwowane dorosłym, 
dzieciom, starcom miały od 0,5 do 4% 
alkoholu. Ciężko było więc upić się tymi 
procentami, ale dzięki ich zawartości 
umierały pozostałe zarazki, występujące 
w wodzie, która i tysiące lat temu była 
skażona. Wszystkie miasta, osiedla w ca-
łej historii ludzkości lokowane były nad 
rzekami, do których trafiały m.in. zwłoki 
zwierząt, padliny, czy odpadki poproduk-
cyjne np. z farbiarni, czy garbarni. Woda 
nie nadawała się więc do picia, piwo jak 
najbardziej.

Kie  po a i  i  pie e ian i o o
warach?

– Pierwsze wzmianki o produkcji 

piwa, a nawet przepisy pochodzą z Ży-
znego Półksiężyca. Już sześć tysięcy lat 
temu, w Mezopotamii robiono piwo 
z chleba. Pieczono chleb, najczęściej ze 
słodu wykiełkowanego ziarna, wrzucano 
go do glinianych naczyń, zalewano wodą 
i gotowano. Powstałą brzeczkę wlewa-
no do stągwi i poddawano procesowi 
fermentacji. Gotowy napój pito przez 
słomkę, gdyż miał gęstą konsystencję. 
Pozostałą breję można było zjeść.

a  pi o o i a o i  na p e eni ie
– Bardzo szybko i dynamicznie, bo 

już kilka tysięcy lat później, w Babilonie 
robiono kilka gatunków piwa z różnych 

zbóż: orkiszu, pszenicy, jęczmienia. To 
był tak ważny napój, że każdy obywatel 
dostawał od 3 do 5 litrów przydziałowe-
go piwa, traktowanego jako pożywienie, 
a browarnicy byli zwolnieni ze służby woj-
skowej. Kolejnym miejscem, gdzie piwo 
odgrywało ogromną rolę był Egipt. To 
właśnie tam odkryto pierwszy browar na 
świecie. Powstał on jeszcze przed samym 
Egiptem. Także najpierw było piwo, do-
piero potem egipskie piramidy. Problemy 
zaczęły się w starożytnej Grecji i Rzymie. 
Tam piwo kojarzono z napojem biedoty, 
plebsu i barbarzyńców. Dystyngowani 
Rzymianie i Grecy raczyli się winem. Co 
ciekawe, Grecja i Rzym upadły, ale piwo 

zostało. W czasach chrześcijaństwa, koja-
rzonych z klasztorami piwo znowu powró-
ciło do łask. Mnisi mieli swoje pola i swoje 
browary. Byli zwolnieni z podatku, więc 
to, co wyprodukowali mogli sprzedawać. 
Ich piwo różniło się od tego babilońskie-
go, nie było już tak mętne i traktowane 
było, jako napitek, nie pożywienie. Co 
ciekawe, można było spożywać je również 
w czasie postu, bo napój postu nie łamał. 
Na przykład mnisi w Wielki Piątek mogli 
raczyć się tylko piwem. W okresie wczes-
nonowożytnym piwo nie straciło na po-
pularności, chociaż w renesansie mocno 
konkurowało z winem. Prawdziwy piwny 
regres w Polsce przypadł na czas zabo-

rów, kiedy upadły małe browary, funkcjo-
nujące praktycznie przy każdym dworze. 
Wówczas zaczęto warzyć piwa angielskie, 
w tym portery. Przed I wojną światową 
browarów w Polsce było około pięćset, 
po wojnie niecałe 250, natomiast II wojna 
światowa zniszczyła przemysł browarniczy 
praktycznie całkowicie. 

Za o o e nie au a a  p a i  o i  
o a ni a
– Tak. Jeszcze kilka lat temu Polacy 

pili zwykłe lagery, piwa koncernowe, 
które nie mają w sobie zbyt wiele smaku. 
Natomiast aktualnie mamy do czynienia 
z piwną rewolucją i delektujemy się tym 
trunkiem. Powstają coraz to nowe ga-
tunku piwa i wiele miejsc z tradycjami 
browarniczymi zaczyna kultywować je 
na nowo. Takim miejscem są między 
innymi Kurozwęki. Funkcjonuje tu 
pierwszy i jak na razie jedyny w święto-
krzyskim browar rzemieślniczy. Można 
w nim zaobserwować cały proces wa-
rzenia piwa i degustować je. A smakuje 
wyśmienicie – są gatunki z wyczuwalną 
nutką skórki od chleba, pumpernikiela, 
a piwo pszeniczne pachnie, jak wiosenne 
kwiaty. Naprawdę polecam.

 i nie  a ie  ane o i i ane   
napo e

Jest ich całe mnóstwo. Według jednej 
z nich polskie piwo uratowało od śmierci 
papieża Klemensa VIII, rozmiłowanego 
w produktach browarów z Warki. Leżąc 
już na łożu śmierci – trawił go ogromny 
wrzód w gardle, uniemożliwiający je-
dzenie - poprosił w akcie ostatniej woli 
o „piwo di warka”, czyli piwo z Warki. 
Klerycy słysząc to, padli na kolana i za-
częli modlić się słowami „o święta piwo 
z Warki”. Papieża tak to rozbawiło, że do-
stał ataku śmiechu i wrzód pękł... Także 
piwo może uratować życie (śmiech).

Po  a un ie  e pi e  e  u ia e

D i u  a o o e  

Historie na weekend

– Okres wakacji to bardzo wytężo-
ny okres prac zarówno dla wykonaw-
ców, jak i dla pracowników szkoły. Od 
1 września nasza placówka zmieni obli-
cze, a największe bolączki takie, jak wę-
zły sanitarne zostaną rozwiązane – mówi 
Katarzyna Goworek, dyrektor PSP nr 
14. – W ramach prac remontowych szko-
ła zostanie lepiej przygotowana pod 
potrzeby uczniów poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Dla takich osób 
powstanie specjalna łazienka oraz do-
datkowa winda tak, żeby mogli korzystać 
ze wszystkich sal w szkole. 

– Najlepsze inwestycje to inwestycje 
w oświatę i dzieci. Dzięki prowadzonym 
pracom, uczniowie będą mieli dużo lep-
sze warunki do nauki. Co ważne, remont 
w połowie finansowany jest ze środków 
zewnętrznych – dodaje prezydent Jaro-
sław Górczyński.

Prace realizowane są w ramach projek-
tu „Nowoczesna szkoła – modernizacja 
i wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
publicznych szkół podstawowych w Ostro-
wcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją 
infrastruktury sportowej” przewidziane-
go na lata 2018 – 2019 i finansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Koszt całkowity robót 
w „czternastce” to 2,7 mln zł. 

Warto przypomnieć, że projekt objął 
osiem szkół podstawowych, prowadzo-
nych przez gminę Ostrowiec Św. Do tej 

pory zmodernizowano szatnię w PSP nr 
3, boisko przy PSP nr 14 oraz zamonto-
wano platformy przyschodowe i podjazd 
dla osób niepełnosprawnych przy tej 
szkole. Obecnie, oprócz prac w „czter-
nastce” modernizowane jest boisko przy 
PSP nr 4. Zadanie obejmuje przebudowę 
istniejącego boiska, poprzez wykonanie 
nawierzchni syntetycznej o wymiarach 
26x44 m, ogrodzeń panelowych stalo-
wych oraz budowę oświetlenia w tech-
nologii LED. Obiekt wielofunkcyjny 
przystosowany zostanie do gry w piłkę 

ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz te-
nis ziemny. Ponadto projekt objął dosta-
wę pomocy dydaktycznych, w tym m.in. 
wyposażenie pracowni językowych, ma-
tematycznych i przyrodniczych (tablice 
interaktywne, laptopy, mikroskopy, te-
leskopy, wizualizery, rzutniki, aparaty 
fotograficzne). 

Wartość projektu to ponad 6 mln 
760 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwo-
cie blisko 3 mln zł.

OPR  K

e na a   e on ie
PSP nr 14 przechodzi wakacyjną metamorfozę. Prace polegają na wymianie oświetlenia, podłóg i drzwi, 
kapitalnym remoncie węzłów sanitarnych i sali gimnastycznej oraz malowaniu ścian.

Z dotacji, przekazanych przez samo-
rządy udało się pozyskać prawie 302 tys 
zł., które placówka przeznaczy na za-
kup niezbędnego sprzętu. Pieniądze te 
pozwolą podnieść jakość świadczonych 
usług medycznych oraz zwiększyć amor-
tyzację lecznicy.

– Cieszę się, że przekonaliśmy włoda-
rzy i radnych gmin, aby wsparli finanso-
wo szpital. Korzystają z niego przecież 
pacjenci z całego powiatu. Dyrekcja 
będzie mogła przeznaczyć pieniądze na 
zakup niezbędnego sprzętu lub remonty. 
To kolejny krok w stronę poprawy sytua-
cji w lecznicy – podkreśla starosta ostro-
wiecki Marzena Dębniak.

Największą dotację – 210 tys. zł – na 
rzecz szpitala przeznaczyła gmina Os-
trowiec Św. Kwota ta zostanie wykorzy-
stana na remont sanitariatów i zakup 
łóżek dla Oddziału Chirurgii Urazowo-
-Ortopedycznej.

Gmina Bodzechów wyasygnowała po-
nad 40 tys zł., gmina Ćmielów 21,5 tys zł, 
gmina Waśniów 20 tys zł., a gminy Bał-
tów i Kunów po 5 tys zł. Te pieniądze 
zostaną wydane na zakup niezbędnego 
dla szpitala sprzętu medycznego zgodnie 
z zapotrzebowaniem określonym przez 
placówkę.

Kolejne 77,5 tys. zł dotacji celowej 
z przeznaczeniem na remont sali zabie-
gowej na Oddziale Okulistyki, dodat-
kowe prace adaptacyjne na Oddziale 
Neurologii i Sterylizatorni oraz zakup 
bezprzewodowej instalacji przyzywowej 
na Oddział Neurologii pochodzić będzie 
z budżetu powiatu.

Warto podkreślić, że z inicjatywy sta-
rosty Marzeny Dębniak rozesłano do 
największych firm z terenu powiatu listy 
z prośbą o rozważenie pomocy rzeczowej 
bądź finansowej dla ostrowieckiej lecznicy.

Szpital może liczyć również na wsparcie 
ze strony Fundacji „Daj Szansę Innym” 
z Ostrowca Św., która w formie darowi-
zny przekazała niezbędny sprzęt. Oddział 
Neurologii z Pododdziałem Udarowym 
wzbogacił się o stanowisko do pobierania 
krwi oraz pokrowce na materace szpi-
talne. Oddział Chirurgii otrzyma aparat 
EKG, a Dział Diagnostyki Laboratoryjnej 
mikroskop diagnostyczny. W sumie łącz-
na kwota darowizny to ponad 25 tys. zł.

– Cieszymy się, że fundacja widzi po-
trzebę wpierania ostrowieckiego szpi-
tala, bo potrzeb rzeczywiście jest wie-
le – przyznaje M. Dębniak.

OPR  K

Ra e  na e  
pi ala

Wszystkie gminy powiatu ostrowieckiego wyasygnowały środki na funk-
cjonowanie szpitala. Lecznicy pomoże też Fundacja „Daj Szansę Innym”. 
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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 

Przewodnicząca
NSZZ „Solidarność”

Zofia Syta

W dniach 29 - 30 czerwca 2019 roku 
odbył się w Wąchocku XXV Zjazd Soł-
tysów Województwa Świętokrzyskiego 
i XXII Krajowy Turniej Sołtysów „Soł-
tys – Wąchock 2019” organizowany przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kiele-
ckiej. Gminę Bałtów reprezentowała 
Pani Jadwiga Muchalska Sołtys Wólki 
Bałtowskiej.

Pani Jadwiga Muchalska została wy-
różniona w konkursie „Sołtys Roku 2018” 
odbierając pamiątkowy puchar z rąk Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzeja Bętkowskiego oraz  nagrodę, 
którą wręczył Przewodniczący Rady 
Gminy w Bałtowie Leszek Smoliński.

Pani Jadwiga Muchalska jest bardzo 
aktywną, życzliwą i pogodną osobą, 
która chętnie udziela się społecznie. Od 
kilkunastu lat jest członkinią Koła Go-
spodyń Wiejskich w Wólce Bałtowskiej. 
Należy także do zespołu ludowego 
„Biesiada”, wraz z którym reprezentuje 
Gminę Bałtów podczas różnego rodza-
ju przeglądów, konkursów i imprez. Co 
roku aktywnie uczestniczy w przygo-
towywaniu wieńca dożynkowego oraz 
palmy wielkanocnej na uroczystości 
gminne. Pani Sołtys jest bardzo zaan-
gażowana w życie społeczne. Wielo-
krotnie uczestniczyła w konkursach 
kulinarnych.

 Z a  So  Wo e a 
Ś i o ie o  W o  

Burmistrz Ćmielowa
Joanna Suska

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Zdonek

Z okazji Dnia Ceramika składamy wszystkim obecnym i byłym 
pracownikom, w tym także jubilatom Zakładów Porcelany „Ćmielów” 

i „Chodzież” S.A. najserdeczniejsze życzenia.
Owoc Państwa pracy przyczynia się w ogromnym stopniu do promocji 

Naszego Miasta zarówno w kraju jak i za granicą.
Życzymy zdrowia, sukcesów w pracy i w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca ZZP KZ PFP 
„Ćmielów” i „Chodzież” S.A

Halina Starzomska

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny

Piotr Suswał

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkań-
ców w dniu 19.07.2019 r. wykonany zo-
stał doraźny remont dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych i leśnych w miej-
scowości Skarbka/Trzciany Dół/Spławy. 
Wyrównana została także nawierzchnia 
drogi zniszczonej przez deszcze nawalne 
na drodze dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Okół (w prawo od 
Kazimierzówki).

W poniedziałek 22.07.2019 r. została 
wyrównana nawierzchnia w wąwozie les-
sowym Skarbka Górna/Ulów. Powstałe 
wyrwy o głębokości do 1 m całkowicie 
uniemożliwiały dojazd do gruntów 
rolnych w miejscowości Skarbka, Ulów/
Kopanina.

Drogi 
po remoncie
Gmina Bałtów zleciła wykonanie kolejnych 
napraw dróg po deszczach nawalnych
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SMACZNEGO 

PIECZONY ŁOSOŚ NORWESKI 
W ZIELONYM SOSIE

SKŁADNIKI
– 350 g filetu z łososia norweskiego
– 1 łyżka sosu sojowego
– 1 łyżeczka oleju roślinnego
– 1 łyżka soku z limonki
– 1 łyżeczka miodu
– 3/4 szklanki bulionu
– po szczypcie białego pieprzu
– 1 ząbek czosnku
– 3/4 łyżki mąki
– 1/4 szkl. śmietanki kremówki 30%
– 1/2 łyżki masła
– 1/2 pęczka koperku
– 1/2 łyżeczki soku z cytryny
– 1 pęczek szparagów
– ryż jaśminowy

PRZYGOTOWANIE
Filet łososia norweskiego kroimy na 
2 porcje. Opłukujemy i wkładamy do 
głębokiego talerza, doprawiamy solą, 
pieprzem, skrapiamy sosem sojowym, 
olejem, sokiem z limonki i miodem. Po 
wymieszaniu przewracamy na drugą 
stronę i zostawiamy do zamarynowania 
na ok. 1,5 godziny. Układamy łososia 
w żaroodpornym naczyniu i polewamy 
marynatą. Pieczemy przez 15 min 
w piekarniku nagrzanym do 250 stopni.
W garnku gotujemy bulion, 
w oddzielnej miseczce mieszamy ze 
sobą mąkę i śmietankę, następnie 
wlewamy zawartość miski do garnka, 
bez przerwy mieszając. Gotujemy 
na małym ogniu przez chwilę. 
Doprawiamy do smaku solą i białym 
pieprzem oraz wyciśniętym ząbkiem 
czosnku. Gotujemy jeszcze kilka minut, 
energicznie mieszając. Dodajemy 
masło, posiekany koperek i sok 
z cytryny. Po zagotowaniu odstawiamy 
z ognia. Podajemy z dodatkami, np. 
z ugotowanymi szparagami i ryżem, 
polane kremowym sosem koperkowym.

P O D  N A S Z Y M  PAT R O N AT E M

Marchewka chroni wzrok, jest mało-
kaloryczna i utrwala opaleniznę, dlatego 
nie może jej nigdy zabraknąć w naszym 
menu, a zwłaszcza w okresie letnim, kie-
dy zależy nam na linii do bikini i brązo-
wej skórze.

Marchewka to jedno z najbardziej 
popularnych warzyw, które można spot-
kać w każdej kuchni 
świata. Jest doda-
wa na g łów n ie  do 
zup razem z porem, 
pietruszką i selerem. 
Można z niej zrobić 
sok, przecier, sos, 
kisiel, ciasto, ale jej 
królestwem są prze-
de wszystkim surów-
ki i sałatki. Można 
ją jeść na surowo 
(i wtedy jest najbar-
dziej wartościowa) 
lub poddać obróbce termicznej (ugoto-
wana jest lżejsza w trawieniu). Mrożonki 
są tak samo bogate w składniki odżyw-
cze jak świeża jarzyna.

Marchewka ma delikatny, słodkawy po-
smak, jest twarda, chrupiąca i nie zosta-
wia brzydkiego zapachu w buzi, ani w cza-
sie gotowania. To pierwsze z warzyw, 

którego smak poznaje małe dziecko.
Zalety pomarańczowego korzenia:
– bogactwo witamin – znajdziemy 

w niej witaminę A, C, witaminy z grupy 
B, a także witaminę E, H, K oraz PP;

– źródło składników mineralnych – za-
wiera wapń, potas, sód, żelazo, miedź, 
fosfor, magnez, cynk i kobalt;

– błonnik – dzię-
ki niemu poprawia 
perystaltykę jelit, za-
pobiega zaparciom, 
usuwa toksyny z or-
ganizmu;

– zapobiega choro-
bom jelita grubego;

– ma właściwości 
antyrakowe;

– wzmacnia od-
p o r n o ś ć ,  c h r o n i 
przed drobnoustro-
jami;

– chroni przed wolnymi rodnikami;
– beta karoten wygładza zmarszczki 

i nadaje skórze intensywniejszą barwę, 
poprawia ostrość widzenia;

– jest niskokaloryczna, sprzyja odchu-
dzaniu i lekkostrawnej diecie.

IT PL

Marchewka w diecie
Ten pomarańczowy korzeń to prawdziwa bomba witaminowa. Warto go 
jeść ze względu na zdrowie, smukłą figurę i urodę.

 AK  SUPERMO  IA YŚ 
DYSPO OWA

a)  Teleportacją – to moc przenoszenia się 
w dowolne miejsce na świecie i odkry-
cia wszystkiego, co jeszcze nieodkryte!

b)  Spowalnianie czasu lub podróże w cza-
sie, bo chciałbym wracać do przyjem-
nych chwil z przeszłości nie tylko 
wspomnieniami.

c)  Nie potrzebuję supermocy – mam ją 
w sobie!

d)  Chciałbym spełniać życzenia – uszczę-
śliwiłbym dzięki temu najbliższe mi 
osoby.

e)  Każda z tych mocy by mi się przydała…

 TWOI A I SI PRZY A IE E ZAPROSI I 
IĘ A KO A Ę  PROSZ  YŚ UPRZEDZI  
I  ZEGO IE U ISZ I A PEW O IE 

Z ESZ  O TO ĘDZIE

a)  Nie ma rzecz y,  k tórej  by m n ie 
zjadł – do odważnych świat należy, lu-
bię poszerzać horyzonty.

b)  Liczy się tylko deser. Reszta nie ma 
znaczenia!

c)  Byle nie fast food i tłuszcze nienasyco-
ne…

d)  Doceniam sam gest – liczy się to, że 
spędzimy wspólnie czas, a nie to, co 
zjemy.

e)  Poproszę, by przygotowali coś, co znam 
i lubię.

 EZ ZEGO IE WYO RA ASZ SO IE 
WAKA I W TROPIKA YM MIE S U

a)  Bez poznania tutejszej kuchni.
b)  Bez plaży i słońca! Nie ma nic przy-

jemniejszego niż wylegiwanie się w tro-
pikach.

c)  Też bez plaży i słońca… Ale to dlatego, 
że jest tyle sportów, które można upra-
wiać w plażowej scenerii.

d)  Bez przyjaciół – co to za frajda bez 
nich?

e)  Bez paszportu, pieniędzy i ubrań.

 ZA MY  E W ASTĘP YM W IE E IU 
ĘDZIESZ ZWIERZĘ IEM  ZASTA AWIAMY 

SIĘ  AKIM

a)  Orłem lub jastrzębiem. Będę widział 
wszystko z góry i polecę tam, gdzie 
zechcę!

b)  Kotem – tylko jeść i spać…
c)  Koniem – zdrowym, silnym i wytrzy-

małym.
d)  Psem – czy są sympatyczniejsze i bar-

dziej towarzyskie zwierzaki?
e)  Mimo wszystko wolę być człowiekiem 

niż zwierzakiem…

 TW  A EPSZY PRZY A IE  AMAWIA 
IĘ DO P Ś IA A SI OW IĘ  AKI 

ARGUME T A ATWIE  IĘ PRZEKO A

a)  To zawsze coś nowego, warto spróbo-

wać! Na pewno znajdziesz coś, co cię 
zainteresuje.

b)  Ćwiczenia są po prostu przyjemne. Sły-
szałeś o euforii biegacza?

c)  To ja jestem tym, który go namawia!
d)  Chodź ze mną. W towarzystwie ćwiczy 

się zawsze raźniej, a poza tym spędzi-
my ze sobą więcej czasu.

e)  Pierwszą wejściówkę masz za darmo.

A WIĘ E  ODPOWIEDZI A  PRZEK SKOWY 
ODKRYW A

Jesteś nastawiony na przygodę, prag-
niesz poznawać świat poprzez zmysły. 
Świat przekąsek to dla ciebie świat nie-
ustających, inspirujących odkryć. Śmiało 
eksperymentujesz ze smakami, kształta-
mi i kolorami w przekąskach. Nie możesz 
usiedzieć w miejscu; gdy tylko słyszysz 
o jakiejś nowości, jesteś pierwszy, który 

jej doświadczy. Inspirujesz innych do od-
krywania.

A WIĘ E  ODPOWIEDZI  EZTROSKI 
EDO ISTA

Kochasz przekąski. Masz swoje ulubio-
ne, które starasz się jeść codziennie i nie 
widzisz powodu, by sobie tej przyjemności 
odmawiać. O ukochanych czekoladkach, 
paluszkach, ciastkach i galaretkach opo-
wiadasz z pasją i zaangażowaniem. Wiesz, 
czego chcesz od życia i nie boisz się czer-
pać z niego garściami. Jesteś ekspertem 
w odczuwaniu przyjemności!

A WIĘ E  ODPOWIEDZI  STRA IK 
ZDROWIA

Wybierasz zdrowie nawet kosztem 
przyjemności, smaku i wygody. Masz 
wysoką samokontrolę. Preferujesz smaki 
premium i produkty najwyższej jakości. 
Zwracasz szczególną uwagę na produkty 
o dobrym składzie – nawet słodka prze-
kąska musi zawierać np. bakalie pełne 
wartości odżywczych.

A WIĘ E  ODPOWIEDZI D  TOWARZYSKI 
ASU

Uwielbiasz przekąski i choć masz świa-
domość, że sięgasz po nie bez opamiętania, 
nic nie sprawia ci takiej przyjemności jak 
małe pyszności. Najlepiej smakują w towa-
rzystwie przyjaciół – zwłaszcza tych, którzy 
przynoszą ze sobą pyszności. Lubisz, gdy 
wokół ciebie dużo się dzieje, dzięki temu 
uchodzisz za duszę towarzystwa.

A WIĘ E  ODPOWIEDZI E  
IEKO SEKWE T Y POD ADA Z

Choć lubisz jeść, szybko bierzesz się za 
palenie kalorii. Sięgasz po przekąski, by 
złagodzić stres i nagrodzić się, ale tuż po 
tym zakładasz buty do biegania i wybie-
rasz się na półgodzinną przebieżkę.

ITPL

Przekąskowicz
Po przekąski sięga niemal każdy z nas – to sposób na nagły głód, poprawę humoru czy chwilowy ka-
prys. Jedni lubią podjadać zdrowo, drudzy mniej, oszczędnie lub bez ograniczeń, słodko, słono, na 
okrągło i na kwadratowo… Sprawdź, jakim typem przekąskowicza jesteś.
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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, 27 LIPCA

PIĄTEK, 26 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
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, 29 LIPCA

NIEDZIELA, 28 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, 30 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
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05:10  Natura w Jedynce
Nasz dziwaczny świat

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

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

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

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

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

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

kulinaria
10:00  W-11 – Wydział Śledczy

Willa Sfinks
10:45  W-11 – Wydział Śledczy

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

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

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

Film sensacyjny
00:00  Specjalista

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

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

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

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

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

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

Nareszcie sami
20:10  Kino relaks: Miłość po francusku

Film komediowy
21:50  Mocne kino: Lwie serce

Film sensacyjny
23:45  Trójkąt bermudzki

Film dramat

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

Film komediowy
22:45  Boski żigolo

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

CZWARTEK, 1 SIERPNIA

ŚRODA, 31 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

Paulina Kopeć
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

Ostrowiecka hala sportowo – wi-
dowiskowa okazała się po raz kolejny 
szczęśliwa dla polskich siatkarek. W pią-
tek biało-czerwone pokonały Czechy 
3:0 i wygrały też dodatkowego seta. 
W sobotę Białoruś zremisowała z Cze-
chami 2:2, a w ostatnim spotkaniu Pol-
ska zwyciężyła po pięciu setach repre-
zentację Białorusi.

Niedzielne spotkanie było również 
małym świętem dla grającej na co dzień 
w KSZO reprezentantki Białorusi Olgi 
Pauliukouskayej, która rozegrała swój 
150 mecz w kadrze narodowej. Gratu-
lowali jej m.in. przedstawiciele zarządu 
KS KSZO S.A. oraz prezydent Ostrowca 
Św. Jarosław Górczyński, który wręczył 
zawodnicze pamiątkowy grawerton. 
Włodarz miasta z kolei odebrał z rąk 
prezesa Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej Jacka Kasprzyka Złotą Odznakę 
„Za zasługi dla piłki siatkowej”. Srebrne 
odznaki otrzymali starosta ostrowiecki 
Marzena Dębniak oraz wiceprezydent 
miasta Piotr Dasios.

Warto dodać, że podczas meczy na 
trybunach panowała wspaniała atmosfe-
ra, a kibice nie szczędzili gardeł głośno 
dopingując nasze zawodniczki.

Wyniki Międzynarodowego Towa-
rzyskiego Turnieju w Siatkówce Ko-
biet – Ostrowiec Świętokrzyski 2019:

Polska – Czechy 4:0 (26:24, 25:21, 
25:11, 25:22)

Czechy – Białoruś 2:2 (25:22, 25:22, 
20:25, 19:25)

Polska – Białoruś 3:2 (21:25, 25:18, 
21:25, 25:23, 15:12).

Polska: Martyna Grajber, Klaudia 
Alagierska, Agnieszka Kąkolewska, 
Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, 
Katarzyna Zaroślińska-
-K ról , Maria Stenzel 
(L) – Julia Twardowska, 
Martyna Łukasik, Mar-
lena Pleśnierowicz, Alek-
sandra Wójcik, Kamila 
Witkowska, Efimienko 
Zuzanna, Maj-Erwardt 
Paulina(L),Smarzek Mal-
wina. 

Trener – Jacek Nawro-
cki.

Czechy: Andrea Kos-
sanyiova, Veronika Trn-
kowa, Barbora Purchato-
va, Michaela Mlejnkova, 
Veronika Patockova, 
Pavla Smidova, Veroni-
ka Dostalova (L) – Ga-
briela Orvosova, Simona 
Kopecka, Marie Kozubi-
kova, Eva Rutarova, Si-
mona Janeckova, Nikola 
Vańkova.

Białoruś: Nadzieja Stoliar, Hanna Ka-
linouskaja, , Anastasija Harelik, Katsia-
ryna Sakolczyk, Anastasija Kananowicz, 
Tatsiana Markewicz, Alena Federynczyk 
(L) – Alina Iljuta, Volh Paulijukowskaja 
(L), Julia Miniuk, Anastasia Shash, Ali-
na Jegorowa, Vera Klimowicz.

Turniej w Ostrowcu Św. był jednym 
z etapów przygotowań drużyny Jacka 

Nawrockiego do Turniej Kwalifika-
cyjny do Igrzysk Olimpijskich Tokio 
2020 (2-4 sierpnia we Wrocławiu) i CEV 
Mistrzostw Europy 2019, które rozegra-
ne zostaną w Polsce (Łódź), Turcji, Wę-

grzech, Słowacji (23 sierpnia – 8 września)
We wtorek drużyna Jacka Nawro-

ckiego wyleciała do Kaliningradu na 
turniej towarzyski z udziałem reprezen-
tacji Rosji, Belgii i Niemiec. W pierwszy 
weekend sierpnia we Wrocławiu roze-
grany zostanie Turniej Kwalifikacyjny 
do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. 
Rywalkami Polek będą reprezentacje: 
Portoryko, Tajlandii i Serbii..

Polki najlepsze 
w Ostrowcu

Pod znakiem wielkich siatkarskich emocji upłynął miniony weekend w Os-
trowcu Św. W towarzyskim turnieju, rozegranym w hali przy ul. Świętokrzy-
skiej zmierzyły się żeńskie reprezentacje Polski, Czech i Białorusi. 

Aktualnie zespoły znajdują się na 
różnych etapach przygotowań, nie bra-
kowało więc niespodzianek. Do sporych 
zmian kadrowych doszło w spadającej 
z IV ligi do klasy okręgowej Kamien-
nej Brody, która w niedzielę, na boisku 
w Bodzechowie rozgrywała pierwszy 
mecz kontrolny.

Nowym trenerem biało-niebieskich 
został były gracz KSZO 1929 Marcin Dy-
narek, który zastąpił na tym stanowisku 
Tomasza Dymanowskiego. W zespole, po 
odejściu kilkunastu zawodników (min. 
Kacper Dereń – powrót do KSZO; Ma-
teusz Franus i Przemysław Rzepa – nie 
wznowili treningów; Konrad Żytniew-
ski – do Granatu Skarżysko; Grzegorz 
Zięba i Patryk Nowak – do Alitu Ożarów; 
Albert Pocheć – do Stali Kunów, Kamil 
Kosela – do Lubrzanki Kajetanów oraz 
Konrad Dziedzic i Bartłomiej Niedba-
ła – do Łysicy Bodzentyn) nie brakuje 
jednak nowych twarzy. Wśród nich są 
min.: Bogusław Cieślik ze Stali Kunów, 
Andrzej Mularski i Dimitrij Rudakov ze 
Świtu Ćmielów, Patryk Nawrot i Kacper 
Borkowski z Juventy/Star Starachowice, 
Michał Wojton z Łysicy Bodzentyn i Kon-
rad Woźniakowski, z drużyną trenują rów-
nież Filip Niewczas i Arkadiusz Zięba ze 
Staru Starachowice. W niedzielę, na boi-
sku w Bodzechowie piłkarze Kamiennej 
rozegrali pierwszy sparing. Rywalem był 
B-klasowy Cukrownik Włostów. Wpraw-
dzie wynik 4:2 dla Kamiennej nie jest nie-
spodzianką, martwić mogą jedynie proste 
błędy w obronie oraz fatalna skuteczność 
w ataku.

– Jako drużyna będziemy chcieli jak 
najwięcej punktować i zająć jak najwyż-
sze miejsce w tabeli. Próbuję stworzyć 
ciekawy i silny zespół, który będzie do-
brze sobie radził w okręgówce. Gmina 
zapewnia nam stabilną sytuację finan-
sową – mówił po spotkaniu trener Ka-
miennej Brody Marcin Dynarek.

W planach zespół z Brodów ma do ro-
zegrania jeszcze pięć spotkań kontrolnych, 
w tym w najlbliższą sobotę, 27 lipca ze Świ-

tem w Ćmielowie, a dzień później ze Stra-
żakiem w Bidzinach, 3 sierpnia z Klimon-
towianką w Klimontowie oraz 10 sierpnia 
na własnym obiekcie z juniorami starszymi 
Star/Juventa Starachowice. 

Liga okręgowa rusza w czwartek, 
15 sierpnia. Pierwszy mecz brodzianie ro-
zegrają na wyjeździe z Piastem Stopnica, 
a trzy dni później w niedzielę, 18 sierpnia 
(godz. 17) pierwsze spotkanie na włas-
nym terenie. Przeciwnikiem będzie Zenit 
Chmielnik.

Bramki dla Cukrownika: T. Pawlik, 
P. Szczur; dla Kamiennej: M. Dynarek 
(karny), Michał Wojton, Filip Niewczas 
i Dimitrij Rudakov.

Cukrownik Włostów: M. Frejlich -P. 
Szczur, M. Stachurski, K. Pater, K. Mi-
chalski, P. Ślusarz, D. Pater, M. Ślusarz, 
P. Nowicki, D. Chodorek, D. Skuza, oraz: 
T. Pawlik, K. Safian, H. Rozmysłowski, 
M. Chodorek, R. Więcek, W. Otręba, A. 
Malinowski. Trener – Daniel Krajewski.

Kamienna Brody: D. Bidziński – A. 
Mularski, K. Małaczek, K. Borkowski, 
P. Nawrot, K. Maciejczak, A. Karwacki, 
M. Wojton, F. Niewczas, M. Dynarek, 
D. Soboń oraz: K. Woźniakowski, D. 
Rudakov, P. Szwajcer, B. Kalinowski. 
Trener – Marcin Dynarek.

W innych spotkaniach sparingowych:
Alit Ożarów – Star Starachowice 1:5
OKS Opatów – Transdźwig Stale 3:4
Świt Ćmielów – Stal Kunów 0:2
UKS Baćkowice – Marol Jacentów 8:3
KS Tarłów – UKS Iwaniska 8:2
Piast Osiek – GKS Obrazów 2:2
GKS Rudki – GKS Nowiny 1:3
Hutnik Kraków – Wisła Sandomierz 1:5
Orlicz Suchedniów – ŁKS Probudex 

Łagów 1:2
Czarni Połaniec – Igloopol Dębica 0:1
Pogoń Staszów – Victoria Czermin 5:1
Proch Pionki – Granat Skarżysko- 

Kamienna 1:0
Gród Ćmińsk – Nidzianka Bieliny 9:0
Polanie Pierzchnica – GKS Górno 0:9.

PK

Powrócili na boisko
Wszystkie piłkarskie drużyny naszego regionu wznowiły już treningi 
po letniej przerwie, a większość z nich w miniony weekend rozgrywała 
spotkania sparingowe.

Pierwsza połowa spotkania przy ul. 
Różnej przebiegała pod kontrolą ostro-
wczan, którzy udokumentowali to dwu-
bramkowym prowadzeniem. W drugiej 
odsłonie, w szeregi KSZO wkradło się 
rozluźnienie i ambitnie grający goście 
zdołali zdobyć dwie bramki. Na począt-
ku tej części, na 3:0 płaskim strzałem 
przy słupku podwyższył Jakub Kap-
sa, później piłkarze Klimontowianki 
dwukrotnie pokonali Damiana Pietra-
sika. W końcówce wynik spotkania na 
4:2 ustalił Bartłomiej Smuczyński, któ-
ry głową dobił piłkę uderzoną w słupek 
przez Damiana Nogaja.

Warto dodać, że zespole po raz ko-
lejny zagrał pochodzący z Ukrainy Ilia 
Tymoshenko, który nie jest jeszcze za-

wodnikiem ostrowieckiego klubu.
– Mamy trochę problemów, bo trzeba 

uzyskać pozwolenie na pracę. Chcie-
libyśmy, żeby Ilia tutaj został. Jest to 
młody chłopak, widać że ma duży po-
tencjał. Właśnie takich zawodników 
nam potrzeba – przynaje trener KSZO 
1929 Marcin Wróbel. 

Kolejny mecz kontrolny ostrowiecki 
zespół rozegra już w najbliższą sobo-
tę, 27 lipca ze Zdrojem Busko Zdrój, 
a w przyszłą środę (31 lipca) pomarań-
czowo-czarnych czeka ostatni sparing 
przed rozpoczęciem rozgrywek. Rywa-
lem podopiecznych Marcina Wróbla bę-
dzie Stal Kraśnik.

PK

Wygrana KSZO
4:2 wygrali środowy sparing piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Św. z grającą 
w Lidze Okręgowej Klimontowianką Klimontów.

Zd
jęc

ia.
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R E K L A M A

JUŻ SĄ W PLACÓWKACH: ● OS. SŁONECZNE 41 C ● UL. DŁUGA 54 ● UL. 11-GO LISTOPADA 32 ● UL. RYNEK 45 ● AL. JANA PAWŁA II 75A (W KAUFLANDZIE)

LODY WŁASNEJ PRODUKCJI
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