
Bądźmy czujni, 
zwłaszcza w wakacje
Wakacje to okres wzmożonego 
sięgania po alkohol przez mło-
dzież. O tym, dlaczego młodzi 
ludzie procentami próbują „za-
pełnić” sobie czas wolny i o tym, 
jakie konsekwencje może przy-
nieść „letnie rozluźnienie” z psy-
cholog Anną Mitoraj-Brodą roz-
mawia Paulina Kopeć. 

str. 4

Policjanci 
świętowali
Powiatowe Święto Policji 
w Ostrowcu Św. w tym roku 
miało szczególny charakter. So-
botnia uroczystość wpisała się 
w obchody jubileuszu stulecia 
powołania policji państwowej 
i ob�towała w wiele atrakcji.

str. 4

Dziki Zachód  
nie taki dziki
Kowboje, rewolwerowcy, dy-
liżanse i napady na nie, India-
nie, gorączka złota, kolonizato-
rzy – z tym wszystkim kojarzy 
nam się Dziki Zachód, znany 
z książek i westernów. O tym, 
jak faktycznie wyglądało życie 
w południowych i zachodnich 
stanach USA na początku XIX 
wieku z Pawłem Staszczakiem 
– historykiem, pracownikiem 
Zespołu Pałacowego w Kuroz-
wękach rozmawia Karolina Ka-
mińska-Nowak.

str. 5

„Świt” nie ma lekko
W drugim meczu sparingo-
wym drużyna „Świtu” Ćmielów 
przegrała na własnym boisku 
2:6 z Kamienną Brody.

str. 11
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Kolejna burza, kolejne straty

W poniedziałek nad powiatem ostrowieckim przeszła kolejna potężna burza. Towarzyszące wyładowa-
niom atmosferycznym - ulewny deszcz i silny wiatr, a miejcami grad spowodowały niemałe straty.

str. 3

Fot. KP PSP Ostrowiec Św.

Piękne nogi na lato
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Pi tek  2 ier nia
  Aktywne wakacje. W Ośrodku Wy-
poczynkowym Gutwin organizowane są 
zajęcia sportowo – rekreacyjne dla ucz-
niów szkół podstawowych. Prowadzą je 
instruktorzy sportu, zapewniając kilka ro-
dzajów aktywności - zajęcia biegowe w te-
renie, na sprzęcie pływającym, na boiskach 
piaszczystych, turystykę rowerową oraz 
w parku linowym. W przypadku niesprzy-
jającej aury, rodzaj zajęć dostosowywany 
jest do panujących warunków atmosferycz-
nych. Udział jest bezpłatny, a zapisać moż-
na się bezpośrednio przed zajęciami u in-
struktora (zbiórka przy „woprówce”) lub 
w Dziale Organizacji Imprez i Marketingu 
MOSiR (ul. Świętokrzyska 11, pok. 2.39). 
Wymagana jest pisemna zgoda rodzica 
lub prawnego opiekuna na udział dziecka 
w zajęciach. Różne dyscypliny sportu mło-
dzi mogą poznać również w trakcie zajęć, 
organizowanych na Orliku w os. Ogrody. 
Instruktorzy przewidzieli też liczne mini 
turnieje, gry i zabawy sportowe.

  Grillowe wieczory przy gitarze. 
Wszystkich, którzy mają ochotę urozma-
icić sobie piątkowe wieczory restauracja 
Primo Pizza zaprasza na wspólne grillo-
wanie przy gitarze. Spotkanie, podczas 
którego serwowane będą wyśmienite 
potrawy z grilla umili koncert Jarosława 
Matysiaka - gitarzysty, wokalisty, aranże-
ra, wodzireja oraz didżeja amatora z po-
nad dwudziestoletnim doświadczeniem 
na różnych scenach. Początek o godz. 19.

  Strachy na Lachy wracają. Powstali 
w 2002 roku z inicjatywy lidera Pidżamy 
Porny – Grabaża. Na swoim koncie mają 
osiem płyt, z czego prawie wszystkie uzy-
skały status „złotych”, zaliczyli „jedynkę” 
na LP3, zagrali setki koncertów, zyskując 
tysiące fanów w całym kraju i nie tylko. 

Strachy na Lachy, bo o nich mowa to 
niejako „rodzice chrzestni” Letniej Kar-
czmy Wichrowego Wzgórza. To właśnie 
oni, w maju 2016 roku otwierali swoim 
koncertem pierwszy sezon tego muzycz-
nego wydarzenia. Po trzech latach wra-
cają z nową, wydaną jesienią 2017 roku 
znakomitą płytą. Koncert rozpocznie się 
o godz. 20. Bilety w dniu imprezy koszto-
wać będą 75 zł. 

So ota   ier nia
  Kino w Rynku. W sierpniowe week-
endy ostrowiecki Rynek będzie tętnić ży-
ciem. Jak co roku, z myślą o amatorach 
kina przewidziano cykl plenerowych pro-
jekcji w ramach „Seansów Nocy Letniej”. 
Na wielkim ekranie wyemitowane zostaną 
filmy zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych. Na dobry początek wyświetlony zo-
stanie „Paddington 2” (godz. 18), a dwie 
godziny później - „Bodyguard Zawodo-
wiec”. W niedzielę natomiast fani kina 
plenerowego obejrzą w wygodnych leża-
kach „Cudownego chłopaka” (godz. 18) 
i „Czwartą Władzę” (godz. 20). 

  Na góralską nutę. Huczne obcho-
dy Dnia Ceramika to już dobra tradycja 
Ćmielowa – miasta słynącego z porce-
lany. Tym razem wydarzenie upłynie 
w góralskim klimacie. Wszystko za spra-
wą gwiazd, jakie pojawią się na scenie 
stadionu miejskiego. O godz. 19 zagra 
formacja „Pogwizdani”, a godzinę póź-
niej zespół „Kordian”. Imprezę rozkręci 
Aga – wokalistka grypy Champion, a za-
kończy ją zabawa taneczna z DJ-em Ro-
bertem Maysem. W programie, oprócz 
muzycznych akcentów przewidziano 
warsztaty ceramiczne, występy dzieci 
i młodzieży, będą uginające się od pysz-
ności stoiska Kół Gospodyń Wiejskich 
i lubiane przez najmłodszych dmuchańce.

ie ziela   ier nia
  Festiwal steków. Restauracja „Pta-
szek Klatce” świętuje drugie urodzi-
ny. Z tej okazji, z myślą o smakoszach 
zaprasza na Festiwal Steków. Podczas 
imprezy będzie można  skosztować naj-
lepszych mięs z całego Świata: T-Bone, 
Black Angus, Rib Eye, Top Sirloin, 
smażonych na specjalnych kamieniach 
lawowych. A to tylko część atrakcji. Dla 
uczestników przewidziano wiele konkur-
sów z cennymi nagrodami. Do zgarnię-
cia jest m.in. weekendowy rejs na jachcie 
na Mazurach ze sternikiem dla czterech 
osób. Start imprezy o godz. 12.

  Klasyki zjadą do Opatowa. Już po 
raz szósty, na Placu Obrońców Pokoju 
w Opatowie zaparkują auta „z duszą”. 
Organizatorzy Opatowskich Spotkań 
Pojazdów Dawnych zachęcają wszyst-
kich właścicieli zabytkowych aut, do 
wyciągnięcia swoich  „perełek” z gara-
ży i wzięcia udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. W programie: konkursy 
z nagrodami, zabawy i animacje dla 
dzieci, słodkie niespodzianki, pamiąt-
kowe naklejki, a na okrasę - koncert 
Kapeli Góralskiej Jontki z Żywca. Start 
o godz. 14.

  Parafialna potańcówka. Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz parafia w Ję-
drzejowie koło Ostrowca Św. zaprasza-
ją na kolejną w tym roku potańcówkę. 
Podczas zabawy, organizowanej na 
placu kościelnym będzie można nabyć 
pyszne ciasta, wypieczone przez KGW, 
kiełbaski z grilla oraz barszcz, przy-
gotowany przez samego księdza pro-
boszcza. Zebrane w ten sposób środki 
przeznaczone zostaną na prowadzone 
w kościele prace remontowe. Początek 
potańcówki o godz. 17.

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. Na ka dy temat ma  włas e zda ie, którym prag  po-
dzieli  si  z i ymi.

Młode 
podkręcają

R E K L A M A

P O  S Z  P O

W O I KT WI

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
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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

R E K L A M A

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

 

– Na tą chwilę testujemy całość 
i sprawdzamy, czy połączenia z wszyst-
kimi punktami kamerowymi są pra-
widłowe i zabezpieczają odpowiednią 
widoczność - mówi Andrzej Kaniewski, 
komendant Straży Miejskiej w Ostrowcu 
Św. – Sprawdzamy też, czy rejestracja 
obrazu realizowana jest bez zakłóceń 
i dochodzi do trwałego zapisu w nowych 
systemach informatycznych.

Przeprowadzka z pomieszczeń policji 
uwzględniała dobudowę i wymianę czę-
ści urządzeń na nowsze, dostosowane do 
obecnych standardów monitoringu, jak 
również montaż urządzeń umożliwiają-
cych transmisję ze wszystkich systemów 
do serwerowni w budynku przy ul. Świę-
tokrzyskiej. Kolejnym punktem była roz-
budowa infrastruktury, pozwalająca na 
integrację systemów oraz włączenie nowo 
wybudowanych punktów kamerowych.

– Już widzimy, że nowe rozwiązanie 
poprawi jakość obserwacji przestrzeni 
publicznej w mieście – przyznaje Andrzej 
Kaniewski. – Jest szansa na jeszcze szyb-
sze reagowanie na wszelkiego rodzaju 
naruszenia prawa.

Cały system monitoringu w obecnym 
kształcie będzie obsługiwać sześciu ope-
ratorów w systemie dwudziestoczterogo-
dzinnym.

– Niestety na terenie miasta nie braku-
je przykładów dewastacji, stąd stawiamy 
na monitoring, który świetnie sprawdza 
się w przypadku takich incydentów. Nasz 
system kamer będziemy rozwijać, bo wie-
my, że tego chcą mieszkańcy – podkreśla 
prezydent Jarosław Górczyński.

Warto przypomnieć, że w ramach 
Budżetu Obywatelskiego powstał moni-
toring przestrzeni publicznej na osiedlu 

„Ogrody” i „Złotej Jesieni”.
– Teraz te punkty będą stanowić inte-

gralną część systemu monitoringu mia-
sta – dodaje A. Kaniewski. – Odbieramy 
już sygnały, że pojawienie się kamer na 
tych osiedlach zdecydowanie poprawiło 
bezpieczeństwo i zminimalizowało ilość 
nieprzyjemnych incydentów.

Na tym jednak nie koniec. Gmina 
przygotowuje się do budowy kolejnych 
siedmiu punktów kamerowych, co spo-
woduje zwiększenie bezpieczeństwa 
w mieście. Inwestycja realizowana jest na 
wniosek Straży Miejskiej i mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Re-
witalizacja obszarów zdegradowanych 

o silnym potencjale gospodarczym, spo-
łecznym i rekreacyjno – kulturowym na 
terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskie-
go – rozbudowa monitoringu miasta wraz 
z przeniesieniem centrum monitoringu” 
wybudowane zostaną cztery punkty ka-
merowe na skrzyżowaniach ulic: aleja 
Jana Pawła II z Radwana, aleja Jana Pa-
wła II z Siennieńską, aleja Jana Pawła II 
z Iłżecką, Żabia z aleja 3-go Maja, a tak-
że na rondzie Republiki Ostrowieckiej.

Opracowana jest również dokumenta-
cja projektowa na dodatkowe lokaliza-
cje do realizacji w latach następnych na 
skrzyżowaniach ulic Sienkiewicza z Polną 
oraz Mickiewicza z Sienkiewicza.

Ostrowiec
w oku kamer

Do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Świętokrzyskiej zostało przeniesione 
centrum monitoringu wizyjnego miasta. Zakończyła się także jego moderni-
zacja. Obecnie trwają próby, poprzedzające odbiór techniczny instalacji.

Zalane u l ice, podtopione pose-
sje, zerwane dachy, połamane drzewa 
i gałęzie, zniszczone nawierzchnie dróg 
i uprawy – taki krajobraz zostawił po 
sobie szalejący nad powiatem żywioł. 
Strażacy w tym dniu interweniowali aż 
25 razy, a w działaniach łącznie udział 
wzięło 32 samochody ratowniczo-gaś-
nicze – w sumie 139 strażaków. Najbar-
dziej poszkodowani zostali mieszkańcy 
Ostrowca Św. i gminy Ćmielów.

W Ostrowcu Św. ratownicy walczyli 
z wodą, która wdarła się do piwnic bu-
dynków mieszkalnych w os. Pułanki i os. 
Stawki, przy ul. Hubalczyków i Bałtow-
skiej. Interweniować trzeba było również 
na ulicy Dąbrowskiej, która w momencie 
zmieniała się w rwący potok i na os. Sło-
necznym, gdzie złamane drzewo runęło 
na samochód. Podobna sytuacja miała 
miejsce na ul. Kilińskiego. Zwisające ko-
nary i połamane gałęzie zalegały też na ul. 
Centralnego Okręgu Przemysłowego i na 
os. Rosochy. Przy ul. Gościniec doszło do 
zerwania linii niskiego napięcia, a przy ul. 
Szymanowskiego, w okolicach szpitala za-
padła się studzienka kanalizacyjna, unie-
ruchamiając samochód osobowy. 

W gminie Ćmielów strażacy walczyli 
głównie z połamanymi drzewami, któ-
re uniemożliwiały przejazd na drogach 
w Stokach Starych, Łysowodach i na ul. 
Skała. Przy ul. Zacisze z kolei wypom-
powywano wodę z zalanej posesji.

W gminie Bałtów szalejący żywioł naj-
bardziej dał się we znaki mieszkańcom 

Wólki Trzemeckiej. Silny wiatr zerwał 
dach z wiaty, w której magazynowane 
było zboże, a opady gradu wyrządziły 
ogromne straty w uprawach. We wtorek 
wójt gminy Hubert Żądło wraz z kie-
rownikiem Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Ostrowcu Św. – Arturem Pałką 
oraz z sołtys miejscowości Aleksandrą 
Celińską i rolnikiem Romanem Bańce-
rowskim dokonali wstępnego rozeznania 
zniszczeń. Rolnicy będą mogli liczyć na 
odszkodowania.

W gminie Kunów interwencja stra-
żaków związana była z drzewem, które 
runęło na drogę w Rudkach. Połamane 
gałęzie zagrażały bezpieczeństwu na 
ul. Młyńkiej w Chmielowie. Ponadto, 
w Chmielowie doszło do zalania piwni-
cy jednej z posesji przy ul. Zacisze oraz 
drogi w Świrnej. 

Na szczęście w wyniku niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych nikt nie 
odniósł obrażeń.

K

Kolejna burza, kolejne straty
W poniedziałek nad powiatem ostrowieckim przeszła kolejna potężna burza. Towarzyszący wyładowaniom 
atmosferycznym ulewny deszcz i silny wiatr, a miejcami grad spowodowały niemałe straty.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ostro-
wca Św. jednogłośnie przyjęto uchwałę, 
dotycząca przeznaczenia dodatkowych 
środków na wyposażenie Ostrowieckie-
go Browaru Kultury. Miejskie Centrum 
Kultury otrzymało 62 tysiące złotych, 
Biuro Wystaw Artystycznych – 38 tysiące 
złotych, a Miejska Biblioteka Publicz-
na – 50 tysięcy złotych.

Ostrowiecki Browar Kultury to obiekt 
na miarę czasów, który staje się siedzibą 
Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego 
Centrum Kultury. Obecnie trwają prace 
związane z przeprowadzką tych instytucji 
do nowych wnętrz.

- Prowadzone działania, jak to zwykle 
bywa w takich sytuacjach, wskazały nam 
pewne braki i obszary, które wymaga-
ją dosprzętowienia. Dziękuję radnym 
za jednogłośną decyzję o zwiększeniu 
środków dla tych instytucji, w sumie 
o 150 tysięcy złotych. To pewnie nie 
ostatni raz kiedy będziemy zwiększać 
środki dla Browaru Kultury, a to wszyst-
ko dlatego, że zależy nam, aby ten obiekt 
naprawdę tętnił życiem i był wypełniony 

treścią – przyznaje prezydent Jarosław 
Górczyński.

W ramach przekazanych środków Miej-
ska Biblioteka Publiczna zakupi kilkana-
ście stanowisk komputerowych dla swoich 
czytelników, a Biuro Wystaw Artystycz-
nych i Miejskie Centrum Kultury nabędą 
między innymi systemy wystawiennicze.

Przypomnijmy, uroczyste otwarcie 
Ostrowieckiego Browaru odbędzie się 
w trzech odsłonach. Na 14 września za-
planowano pierwszą i główną uroczy-
stość, związaną z inauguracją. Tego dnia 
nastąpi otwarcie Miejskiego Centrum 
Kultury. W kolejne dwa weekendy swo-
je podwoje otworzą Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Biuro Wystaw Artystycz-
nych. Każda z tych placówek na inaugu-
rację przygotuje wiele atrakcji. 

Koszt modernizacji obiektu, który jest 
obiektem na miarę czasów i z pewnością 
spełni wymagania najbardziej wymagają-
cych koneserów kultury wyniósł 23 milio-
ny złotych, z czego 17 milionów złotych 
stanowią dotacje z Unii Europejskiej.

K

i ce  na k lt r
Miejskie instytucje kultury, które przeprowadzają się do Ostrowieckiego 
Browaru Kultury otrzymają dodatkowe środki na wyposażenie.
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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

Wakacje to okres wzmożonego sięga-

nia po alkohol przez młodzież. O tym, 

dlaczego młodzi ludzie procentami 

próbują „zapełnić” sobie czas wolny  

i o tym, jakie konsekwencje może przy-

nieść „letnie rozluźnienie” z psycholog 

Anną Mitoraj-Brodą rozmawia Paulina 

Kopeć. 

Z arza i  e w okre ie letnie  rzerw  w na-
ce m o zi l zie ek er ment  z wka-

mi  z  akt cznie w wakac e m o zie  cz e 
i  ar zie  w zwolona

– Myślę, że tak. W wakacje młodzi lu-
dzie mają więcej wolnego czasu i mniej 
obowiązków. To okres, w którym mło-
dzież szuka różnych form relaksu, 
przyjemności, wrażeń, które mogą po-
prawić nastrój, czas, kiedy poznaje się 
nowe towarzystwo i kiedy młoda osoba, 
zwłaszcza wyjeżdżając na wypoczynek 
bez rodziców poszukuje własnej tożsa-
mości, stara się odpowiedzieć sobie na 
pytania: kim jestem i czego potrzebuję? 
Może zdarzyć się, że wchodząc w nowe 
środowisko, młodzi będą eksperymen-
tować również z alkoholem, który w ich 
mniemaniu jest idealnym rozluźnia-
czem. Dlatego z całą pewnością można 
przyznać, że wakacje to okres, w którym 
młodzież jest bardziej zagrożona po-
dejmowaniem ryzykownych zachowań, 
w tym związanych ze spożywaniem pro-
centów.

ak  o taw  wo ec tego owinni rz  

ro zice  z  warto zieli  zieciom kre t  
za ania  cz  mo e le ie  rz  ar zie  
r gor t czn  o taw

– Wszelkiego rodzaju nakazy, zaka-
zy, argumenty typu „nie, bo nie” nie-
stety nie do końca zdają egzamin i za-

zwyczaj nie przynoszą zamierzonego 
efektu. Pamiętajmy, że okres dojrzewa-
nia to okres buntu. Ważną rolę odgry-
wa natomiast edukacja. Rodzice po-
winni uświadamiać swoje dorastające 
dzieci, jak negatywne skutki może mieć 
i w ogromnej większości przypadków 
ma spożywanie alkoholu w młodym 
wieku. Alkohol zaburza prawidłowy 
rozwój, zarówno w sensie fizycznym, 
jak i psychicznym. I taka argumentacja 
jest jak najbardziej pożądana. Co istot-
ne, młodzież przez tzw. modelowanie, 
przypatrywanie się swoim opiekunom 
nabywa przekonań dotyczących alko-
holu oraz tego, jakie konsekwencje 
powoduje picie. Zdarza się, że wobec 
pozytywnych przekonań rodziców na 
temat alkoholu, młodzież odwzorowuje 
te przekonania. Jeżeli w domu alkohol 
jest na porządku dziennym i traktowa-
ny jest, jako szybka droga do relaksu, 
wówczas młodzi również będą mieć 
takie samo podejście do spożywania 
procentów. Ważne, żeby rodzice nie de-
monstrowali bardzo liberalnej postawy 
wobec picia alkoholu.

z li o rze e t  o  na m o z ch lat 
cz la  ziecko  e icie ma negat wne 
k tki i e nie e t to o ra meto a na 
o raw  na tro
– Zdecydowanie tak. W pierwszych 

okresach życia to rodzice są dla dzie-
cka największym autorytetem. Wartości 
przekazane maluchom, zostają z nimi 
praktycznie na zawsze i nawet w tym 
trudnym wieku, jakim jest dojrzewa-
nie, gdy najważniejsze stają się relacje 
rówieśnicze, jeśli młoda osoba została 
dobrze ukształtowana przez rodzica, 
będzie miała świadomość, jakie kon-
sekwencje niesie sięganie po alkohol. 
Warto też uczulać dzieci, że po wypiciu 

alkoholu traci się kontrolę, że działania 
podejmowane pod wpływem procentów 
mogą skutkować wieloma problemami, 
rzutującymi na dalsze życie.

a co nale  zwraca  wag  g   z ec -
em  i  w a  ziecko na koloni  o z  

w az  z r wie nikami  cz  ozwala c na 
wieczorne w cie

– Jeżeli dziecko do tej pory nie prze-
jawiało żadnych ryzykownych zacho-
wań, niepokojących rodzica, myślę, że 
zaufanie na wyrost byłoby najlepszym 
rozwiązaniem. Zawsze jednak trzeba 
konkretnie umówić się z dzieckiem, 
na przykład określić godzinę powro-
tu. Dobrze byłoby też wiedzieć, z kim 
ono się spotyka, kto stanowi jego grupę 
rówieśniczą. Warto ustalić jasne, pre-
cyzyjne zasady i egzekwować je. Jeżeli 
dziecko będzie ich przestrzegać, bez 
obaw można stosować metodę zaufania. 
Jeśli natomiast po powrocie z jakiegoś 
wyjścia, wyczujemy od dziecka woń al-
koholu, albo jego zachowanie będzie na 
to wskazywać, na pewno po pierwszym 
razie panika nie jest czymś dobrym, 
warto na spokojnie dziecku wytłuma-
czyć konsekwencje picia. Nie jest tak, 
że pierwszy kontakt z alkoholem może 
predysponować młodą osobę do uzależ-
nienia, jednak trzeba być na to bardzo 
wyczulonym i jak najwięcej z dzieckiem 
rozmawiać.

zi k  za rozmow

 ni  a a  aka e

R E K L A M A

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą, odprawioną w kolegiacie pw. św. Mi-
chała Archanioła. Następnie zaproszeni 
goście, w gronie których znaleźli się par-
lamentarzyści, samorządowcy, przed-
stawiciele innych służb mundurowych 
policjanci i pracownicy cywilni Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. wzięli 
udział w uroczystym apelu, który odbył 

się na terenie Parku Miejskiego. Głów-
na część uroczystości rozpoczęła się od 
złożenia meldunku zastępcy komendanta 
wojewódzkiego policji w Kielcach insp. 
Arturowi Bednarkowi przez dowódcę 
uroczystości mł. insp. Krzysztofa Pana-
szewskiego. Następnie komendant po-
wiatowy policji w Ostrowcu Św. insp. Zbi-
gniew Wilk przywitał zaproszonych gości 

oraz pogratulował policjantom awansów 
i życzył dalszych sukcesów zawodowych. 
Potem wręczono akty mianowania na 
wyższe stopnie policyjne. Łącznie ode-
brało je 83 funkcjonariuszy. Gratulowali 
im wszyscy przybyli goście, a burmistrzo-
wie miast i gmin powiatu ostrowieckiego 
dodatkowo wręczyli listy gratulacyjne 
i nagrody rzeczowe wyróżniającym się 
mundurowym.

Ponieważ w tym roku obchodzimy 
stulecie powołania policji państwowej, 
po zakończeniu części oficjalnej uro-
czystości odbył się piknik rodzinny dla 
mieszkańców miasta. Uczestnicy mogli 
poznać pracę mundurowych „od kuchni”. 
Zaprezentowano między innymi mobilne 
centrum dowodzenia, symulatory zderzeń 
oraz jazdy samochodem w różnych warun-
kach. W Parku Miejskim stanęło mobilne 
miasteczko drogowe i dmuchańce, doro-
śli mieli okazję przejść testy sprawności 
w alko i narkogoglach. Swoje stoiska mia-
ły też Wojska Obrony Terytorialnej, Straż 
Graniczna i Izba Administracji Skarbowej.

OPR  K

Polic anci wi towali
Powiatowe Święto Policji w Ostrowcu Św. w tym roku miało szczególny charakter. Sobotnia uroczystość 
wpisała się w obchody jubileuszu stulecia powołania policji państwowej i obfitowała w wiele atrakcji.

Na zaproszenie ks. dr Jana Pawlika 
zespół uczestniczył w jubileuszu czter-
dziestolecia kapłaństwa duchownego, 
pracującego na stałe w Polskiej Misji 
Katolickiej w niemieckim Bremerhaven.

Uroczysta msza święta, sprawowana 
była w parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Nowej 
Słupi.

Chór „Cantate Domi-
no” uświetnił swoim śpie-
wem liturgię, którą pod 
przewodnictwem jubilata 
sprawowali zaproszeni 
kapłani. Homilię wygłosił 
ks. bp Antoni Długosz (bi-
skup senior archidiecezji częstochowskiej), 
znany z telewizyjnego programu „Ziarno”. 
Podczas nabożeństwa zabrzmiały pieśni: 
„Ave Maria” G. Cacciniego, „Ludu Ka-
płański”, „Veni Jesu”, „Zbliżam się w po-
korze”, „Skosztujcie i zobaczcie” i „Lauda-
te Dominum”. Dziękczynny hymn „Ciebie 

Boga wysławiamy” wraz z chórzystami 
i akompaniującym na organach Andrzejem 
Budzińskim wykonali wszyscy zgromadzeni 
na eucharystii parafianie i goście.

Po liturgii odbyła się uroczysta agapa, 
podczas której swój talent wokalny zapre-

zentował ks. biskup Anto-
ni Długosz. Ostrowiecki 
chór z kolei odśpiewał ju-
bilatowi uroczysty „Vivat” 
oraz „Plurimos annos”. 
Nie mogło też zbraknąć 
utworów o tematyce re-
gionalnej. „Świętokrzy-
skie, jakie cudne” wyko-
nali wszyscy goście wraz 

z akompaniującym tym razem na akor-
deonie A. Budzińskim. Na zakończenie 
zabrzmiało gromkie „Sto lat”, a wzruszo-
ny jubilat zaprosił „Cantate Domino” do 
Bremerhaven.

K

„ antate omino”  
na ile z

Pomimo wakacji, ostrowiecki chór „Cantate Domino” pod batutą Andrze-
ja Budzińskiego nie odpoczywa od muzyki.
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Kowboje, rewolwerowcy, dyliżanse 

i napady na nie, Indianie, gorączka 

złota, kolonizatorzy – z tym wszystkim 

kojarzy nam się Dziki Zachód, znany 

z książek i westernów. O tym, jak 

faktycznie wyglądało życie w połu-

dniowych i zachodnich stanach USA na 

początku XIX wieku z Pawłem Stasz-

czakiem – historykiem, pracownikiem 

Zespołu Pałacowego w Kurozwękach 

rozmawia Karolina Kamińska-Nowak.

a ze w o ra enia o zikim Zacho zie 
ch a nie o końca okr wa  i  z aktami  

z  ziki Zach  to t lko mit
– Dziki Zachód, znany z książek Ka-

rola Maya lub z westernów kojarzy nam 
się z Winnetou, z Indianami, rewolwe-
rowcami, z ludźmi, którzy w każdej, 
nawet błahej sprawie wyciągali winche-
stera i strzelali do Bogu ducha winnych 
osób, z saloonami, z potokami whisky, 
Clintem Eastwoodem. To jednak nie-
co błędne skojarzenia. Dziki Zachód 
- tak książkowo - to południowe i za-
chodnie stany USA – tereny piaszczyste 
i półpiaszczyste, zasiedlane od początku 
XIX wieku aż do XX wieku.

Z akimi ro lemami zmagano i  na t m 
o zarze

– Borykano się na przykład z fatal-
ną ziemią. Grunty były małożyzne, ale 
występowały trawy, na których można 
było wypasać bydło. Na pomysł ten nie 
wpadli jednak Amerykanie, ale rdzenni 
Indianie, którzy nie chcieli oddać swojej 
ziemi.

o m ia  wie zie  cz owiek  a c na ziki 
Zach

– Wyobraźmy sobie, że mamy począ-
tek XIX wieku, USA kupuje dawne ko-
lonie francuskie, przyjmuje nowe ziemie 
i tam przybywają kolonizatorzy. Myślą, 
że będzie to kraina mlekiem i miodem 
płynąca, a tu okazuje się, że pod nogami 
plątają im się krzaki, ziemia nie nadaje 
się do uprawy, w dodatku Indianie wy-
krzykują złowrogie hasła i grożą łukami. 
Niedogodności te minimalizowały jed-

nak pewne plusy. Grunty, chociaż nieży-
zne były bardzo tanie. Można było nabyć 
ich tyle, na ile stać było daną osobę i ile 
byłaby w stanie uprawiać. Dodatkowo, 
w niektórych rejonach występowały zło-
ża złota. To odkrycie zapoczątkowało 
słynną „gorączkę złota” – czas, w któ-
rym wszyscy ciągnęli na Dziki Zachód 
w poszukiwaniu kruszca. Jednak samo-
rodki wielkośći fiata 125p to tylko legen-
dy. Faktycznie cena złota tam, gdzie je 
można było znaleźć była tak niska, że 
niejednokrotnie garścią złotego piasku 
można było zapłacić za szklankę whisky. 
Dla większości osób poszukiwania złota 
nie skończyły się wielkim majątkiem, ale 
utratą zdrowia, a czasem nawet życia.

z li to z oto ci gn o l zi na ziki Zach
– Niektórych ciągnęło złoto, które 

można było wykopać, innych złoto, które 
można było zarobić. Na „gorączce złota” 
najbardziej wzbogacili się sklepikarze, 
producenci whisky, łopat i kilofów.

 co z rewolwerowcami  le raw  e t 
w kr c ch o nich legen ach

– Na Dzikim Zachodzie faktycznie 
było dość niebezpiecznie. Wpływ na 
to miała specyfika regionu, no i czasy. 
Jeden z najpopularniejszych bandy-
tów Dzikiego Zachodu, czyli Bill The 
Kid rzeczywiście napadał na pociągi. 
Byli też inni rewolwerowcy. Najczęściej 
wszyscy zaczynali w podobny sposób. 
Mamy lata 60. i wojnę secesyjną w połu-
dniowych stanach USA. Wojna ta była 
podobna do naszego powstania stycznio-
wego – tworzyły się bandy partyzanckie. 
Po przegranej południowców, okazało 
się, że została kasta osób, która potrafi 
tylko walczyć. Wywodzący się z takich 

grup ludzie faktycznie napadali na dyli-
żanse, pociągi, ale nie było tego, aż tyle, 
ile może się wydawać. Współczynnik 
morderstw w jednym z miast ówczesnej 
Ameryki – Dort City wynosił 0,6 mor-
derstw rocznie. Obecnie w Nowym Yor-
ku współczynnik ten wynosi 300 mor-
derstw w skali roku. Jedna z najbardziej 
burzliwych strzelanin Dzikiego Zachodu 
miała miejsce w Oaklay Koral – tam zgi-
nęło „aż” trzech rewolwerowców.

z li ziki Zach  nie  a  taki ziki
– Dziki Zachód to mit założyciel-

ski USA. Fajnie jest oglądać westerny, 
w których jest wartka akcja, wcielać się 
w Indian i kowbojów, bo to chwytliwe. 
Mamy sytuację zerojedynkową. Są źli 
Indianie i dobrzy kowboje, z drugiej 
strony rewolwerowcy, niby bandyci, ale 
uwielbiani przez kobiety. O tym wszyst-
ko dobrze się mówi, pisze, ale to wszyst-
ko otoczka. Tak naprawdę Dziki Zachód 
to ziemia, na której trzeba było ciężko 
pracować i cały czas mieć się na bacz-
ności. Na tym terenie wyrosły fortuny 
firm Colt czy Winchester, bo każdy mu-
siał mieć broń, ale do tej pory tak jest 
w Ameryce.

z  w na z m regionie mo em  ocz  
g zie  klimat zikiego Zacho

– Jeżeli chcemy przenieść się w tamte 
rejony wystarczy przyjechać do Kuroz-
węk, gdzie jest największe w Polsce stado 
bizonów amerykańskich. Można wykupić 
sobie Safari Bizon i zobaczyć te zwierzę-
ta z bliska, przekonać się na co polowali 
Indianie i co wypasali. Jednym słowem 
Dziki Zachód na wyciągnięcie ręki.

zi k  za rozmow  

Dziki Zachód nie taki dziki

Z Dominiką Skalską, współwłaściciel-

ką Piekarni i Cukierni „Skalski” o letniej 

ofercie, w której królują lody rzemieśl-

nicze i pyszne jagodzianki rozmawia 

Paulina Kopeć.

Z ocz tkiem lata wz ogacili cie w  a or-
t ment o lo  rzemie lnicze  ak ten ro kt 

rz  i  w O trowc
– Rynek lodziarski w mieście staje 

się coraz bogatszy, ale konsumenci na-
stawieni są na nowe smaki. Nasze lody 
zyskały l iczne grono zwolenników. 
Mamy kilka smaków, które okazały się 
prawdziwym hitem i zachwyciły naszych 
klientów. Na pewno jest to czekolada 
z pomarańczą i dość nietypowe połą-
czenie kiwi – banan. Wszystko oczywi-
ście zależy od punktu sprzedaży, ale te 
dwa rodzaje zdecydowanie górują nad 
innymi. Cały czas udoskonalamy naszą 
ofertę. Ostatnio na przykład zapropo-
nowaliśmy sorbet malinowy, który też 
bardzo posmakował amatorom zimnych 
deserów. Co prawda ostatnio pogoda 
nie sprzyjała jedzeniu lodów, ale mam 
nadzieję, że wkrótce będzie okazja, by 
nadrobić te zaległości.

z  w t m ezonie zamierzacie w rowa zi  
e zcze akie  lo owe nowo ci

– Na pewno pojawią się jeszcze nowe 
smaki. Naszym założeniem jest produk-
cja lodów w oparciu o sezonowe owoce 
i taki trend utrzymamy.

 co nowego o r cz lo w o awi o i  o tat-
nio na kle ow ch kach

– Z naszych firmowych sklepów unosi 
się już zapach świeżych jagodzianek, na 
które wszyscy bardzo czekają przez cały 
rok. Niestety w tym sezonie jagód jest 
niewiele, a my do wyrobów wykorzystu-
jemy jedynie świeże owoce. Na szczęście 
mamy stałego, sprawdzonego dostawcę 
polskich jagód i nasi klienci mogą li-
czyć na produkty nie tylko smaczne, ale 
i zdrowe.

okrocznie zmienia  i  cen  owoc w 
ezonow ch   t m rok  te mi kkie  
to nkowo rogie  ak to rzek a a i  na 

rentowno  i cen  ro kt w w iekan ch 
na ich azie

– Niestety susza wymusiła wzrost cen 
owoców sezonowych, a co za tym idzie 
trzeba więcej zapłacić za wszystko to, 
co się z tych owoców wytwarza. My sta-
wiamy na wysoką jakość naszych pro-
duktów, jagodzianki wypiekamy z jagód 
polskich, nie tych sprowadzanych np. 
z Ukrainy, dlatego są one nieco droższe 
niż rok temu. Za ceną idzie jednak smak 
i myślę, że to przemawia do klientów.

e li wi c k em  ro z  ago ziank  
mo em  mie  ewno  e e t ona nie t lko 

macznie za  ale i z row za
– Zdecydowanie tak. W ogóle za-

chęcam do czytania etykiet i składów 
produktów. Jeżeli jagodzianka w więk-
szości piekarni kosztuje od 3 do 4 zł, 
a w markecie w granicach 1,5 – 2 zł, 
skądś ta cena musi się wziąć. Tańsza ja-
godzianka może zawierać zdecydowanie 
mniej owoców, albo nawet zamienników 
owoców. Są różne sposoby, aby uzyskać 

smak, ale nie zawsze idzie to w parze 
z wartościami odżywczymi wyrobu.

z li m im  wa a  na to  co em
– Zdecydowanie tak. My od początku 

stawiamy na produkty naturalne – od 
mąki i nabiału, po owoce i wszelkie inne 
dodatki.

oraz cz cie  m wi i  o mro on m iecz -

wie  z  mo e Pani w a ni  cz m ono e t 
i ak w gl a  w t m rz a k  kwe tie 

makowe i z rowotne
– To pieczywo, które po wyproduko-

waniu zamrażane jest do bardzo niskich 
temperatur, przez co bardzo długo, na-
wet przez kilka miesięcy może pozostać 
zamrożone. Po rozmrożeniu, pozostając 
w chłodni również ma kilka dni terminu 
przydatności. Bezpośrodnio po upie-

czeniu, mrożone wyroby są pachnące, 
chrupiące, niestety jeśli chwilę dłużej 
poleżą robią się twarde i niesmaczne. 
Stąd często w bułkach, kupowanych 
w sieciowych sklepach występują prze-
strzenie powietrzne.

 a z ch iekarniach takie  meto  nie 
to ecie

– Nie i nie zamierzamy. Stawiamy na 
codzienny, świeży wypiek.

zi ia  Piekarnia i kiernia „Skal ki” to 
marka znana nie t lko w wi tokrz kim  
ale i oza ego granicami  zie lan ecie 
otworz  kole ne nkt  rze a

– Przygotowujemy się do otwarcia 
sklepu w Busku-Zdroju przy tamtejszym 
Rynku. Ruszamy też na podbój Kielc. 
Staramy się szukać dobrych lokalizacji 
tam, gdzie jeszcze nas nie ma. To od-
powiedź na potrzeby naszych klientów, 
których stale przybywa.

en rok e t la a  zczeg lnie wa n  
o cho zicie ile z ze zie i ciolecia 

zia alno ci na r nk  z  a i klienci mog  
o ziewa  i  z tego t t  aki  ro zino-

w ch nie o zianek
– Z całą pewnością. Do urodzin przy-

gotowujemy się praktycznie od początku 
roku. Ogłaszamy dużo konkursów z cie-
kawymi nagrodami do zdobycia. Wystar-
czy regularnie śledzić naszego facebo-
okowego fanpage’a i Instagrama. Tam 
zamieszczane są wszystkie informacje.

  zi  cz m  am w z tkiego 
na le zego

zi k  za rozmow

Taniej nie znaczy zdrowiej
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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 

29 lipca br. rozpoczęły się pierwsze za-
jęcia programowe półkolonii pn. „Waka-
cje blisko domu” 2019. Pierwsze chwile 
pobytu w placówce to oficjalne powita-
nie wszystkich uczestników półkolonii 
oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy 
Bałtów, Pana Huberta Żądło oraz rodzi-
ców, którzy zechcieli towarzyszyć swoim 
dzieciom w tym wydarzeniu. 

Pan Wójt życzył uczestnikom półkolo-
nii bezpiecznego odpoczynku i owocnej 
pracy podczas różnych zajęć programo-
wych, natomiast kierownik i wychowaw-
cy zadeklarowali troskliwą opiekę i miłą 

atmosferę wypoczynku. 
Pier wszego dnia dzieci omówiły 

z wychowawcami sprawy organizacyjne, 
nadały nazwę swojej grupie, zapoznały 
się z kryteriami oceny konkursu „Super 
Kolonista” oraz brały udział w zaba-
wach integracyjnych, podczas, których 
poznawali się w szerokim gronie naszej 
społeczności. Przed obiadem wyruszyli 
na krótką wycieczkę, która służyła reali-
zacji zajęciom artystycznym pt. „Kamie-
nista droga”.

W tym roku oprócz gier i zabaw 
sportowych, zajęć artystycznych i re-

kreacyjnych na basenie, konkursów pla-
stycznych, wyjazdów krajoznawczych 
uczestnicy wezmą udział w zajęciach 
z wirtualnej rzeczywistości, w warsz-
tatach profilaktycznych pt. „Wpływ 
i szkodliwość napojów energetycznych 
na nasze zdrowie”, będą uczestnikami 
szkółki piłkarskiej i warsztatów kuli-
narnych prowadzonych przez mistrza 
kuchni z restauracji Miodowy Młyn 
w Opatowie. 

Przed uczestnikami jeszcze wiele 
atrakcji, które będziemy opisywać i fo-
tografować na bieżąco.

Pierw z  zień na kolonii 
„ akac e li ko om  ” 2 19

W malowniczej scenerii Domu Wesel-
nego „Gościna” 28.07.2019 roku odbył 
się piknik rodzinny dla mieszkańców wsi 
Borownia, Smyków, Podgrodzie, Łysowo-
dy, Małachów, Wojnowice. Inicjatorem 
i głównym sponsorem był radny Jacek 
Bryła. W poprzednich latach organizo-
wano oddzielne dwie imprezy w Smy-
kowie i w Wojnowicach, skierowane do 
społeczności lokalnej, głównie dzieci. 
W tym roku postawiono na integrację 

mieszkańców z okręgu wyborczego nr 15, 
tj. dla w/w wiosek. W części artystycznej 
zaprezentowali się młodzi przedstawi-
ciele ostrowieckiego rapu Viper i Fluxx, 
wystąpił również zespół KGW Wojnowice 
i gwiazda wieczoru zespół CHAMPION. 
W części kulinarnej uczestnicy mieli za-
pewnione słodycze, napoje, lody, watę 
cukrową i kiełbaskę z grilla.

Atrakcją dla dzieci była dmuchana 
zjeżdżalnia, jazda konna i przejażdżka za-

bytkowym motocyklem. Wielki kosz z za-
kupionymi nagrodami zachęcał dzieci do 
brania udziału w zabawach i konkursach, 
prowadzonych przez animatorkę Jadwigę 
Rękawek. Całość imprezy poprowadziła 
Jadwiga Bryła. Były to dobre cztery go-
dziny zabawy dla dzieci i dorosłych.

Imprezę patronatem objęli: burmistrz 
Ćmielowa Joanna Suska i przewodniczący 
rady powiatu Mariusz Pasternak.

Sponsorzy imprezy: radny Jacek Bryła, 

sołtysi Grażyna Foremniak, Andrzej Mi-
kołajek, prywatnie: burmistrz Ćmielowa 
Joanna Suska, przewodniczący rady po-
wiatu Mariusz Pasternak, Władysław Dą-
browski, Ewa Kozieł i Mariusz Pękalski 
oraz właściciele domu weselnego „Gości-
na” Damian i Edyta Dróżdż.

Organizatorzy spotkania Jacek Bryła, 
Andrzej Mikołajek i Grażyna Foremniak 
serdecznie dziękują za udział we wspólnej 
zabawie pani burmistrz Joannie Suska, 

przewodniczącemu rady powiatu panu 
Mariuszowi Pasternakowi, przewodniczą-
cej rady gminy Krystynie Zdonek i rad-
nej gminy Halinie Wójtowicz. Za pomoc 
przy organizacji i w przebiegu imprezy 
szczególne słowa podziękowania kierują 
do pani Jadwigi Wziątek, pani Alfredy 
Pietrzkiewicz i państwa Pauliny i Kamila 
Religów. Doskonałe nagłośnienie zapew-
nił Dom Kultury w Ćmielowie za co dzię-
kujemy pani dyrektor i akustykowi.

Piknik ro zinn  w Sm kowie

Wójt Gminy Bałtów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych 
w gospodarstwach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego – grad, które miało miejsce w dniu 29.07.2019 r.

W celu dokonania zgłoszenia o zaistniałych szkodach, należy złożyć 
wniosek w Urzędzie Gminy w Bałtowie pok. nr 7 lub w sekretariacie 

w terminie do dnia 05.08.2019 r.

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności 
bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i rejestracji 

Zwierząt.

Zg a zanie trat ow ta ch  
w go o ar twach roln ch w w nik  gra
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Żadna z nas nie lubi widoku pającz-
ków na nogach czy pojawiających się ży-
laków. O tym, jak wspomóc prawidłowe 
krążenie krwi i zadbać o dobrą formę 
naszych ud i łydek, opowiada dr nauk 
medycznych Krzysztof Witkowski, chi-
rurg naczyniowy w Centrum Medycz-
nym Damiana.

JEDZENIE MA ZNACZENIE
Dieta stanowi jeden z podstawowych 

elementów, które wpływają na kondycję 
naszych nóg oraz przyczyniają się do 
poprawy krążenia żylnego. Odpowied-
nie nawyki żywieniowe i zbilansowane 
posiłki pozwolą nam zmniejszyć obrzę-
ki nóg, czy opuchnięcia, które mogą 
być spowodowane naszym sposobem 
odżywiania się. W trosce o prawidłowe 
krążenie powinniśmy wzbogacić naszą 
dietę w produkty, które pomogą elimi-
nować z naszego organizmu tzw. wolne 
rodniki tlenowe (negatywnie wpływają-
ce na kondycję naczyń krwionośnych). 
Dlatego nasz jadłospis powinien być 
bogaty w warzywa i owoce oraz zawie-
rać witaminy – m.in. C, E i ß-karoten. 
Znajdziemy je głównie w owocach cy-
trusowych, czarnych porzeczkach, pa-
pryce, marchwi czy w warzywach dynio-
watych. Równie ważna jest witamina E, 
zawarta np. w orzechach czy migdałach. 
Warto także zdecydować się na częste 
spożywanie ryb (np. makreli, tuńczyka, 
śledzi), które dzięki kwasom omega-3, 
pozwalają zmniejszać poziom chole-
sterolu, który osłabia krążenie i może 
doprowadzić do uszkodzenia ścian żyl-
nych. Jednocześnie pamiętajmy o ogra-
niczeniu spożycia soli, która zatrzymuje 
wodę w organizmie, czego skutkiem jest 
powstawanie opuchnięć czy obrzęków. 
Każdego dnia powinniśmy również 
dbać o dobre nawodnienie naszego or-
ganizmu i przyjmować 1,5-2 litry wody, 
która rozrzedza krew, zmniejszając tym 
samym np. ryzyko wystąpienia zakrze-
pów. Działanie przeciwzakrzepowe i ni-
welujące ilość cholesterolu posiada rów-
nież czarna herbata i świeżo wyciskane 
soki owocowo-warzywne.

RUCH DLA ZDROWIA NÓG
Zmagania z przewlekłą niewydolnoś-

cią żylną to także zmiana przyzwyczajeń 
i trybu życia. Jeśli pracujemy w biurze 

i przez większość dnia siedzimy, po-
winniśmy przynajmniej raz na jakiś 
czas zrobić sobie krótką przerwę, wstać 
od biurka i rozprostować nogi. Po lub 
przed pracą dobrze jest też wykonać tre-
ning – np. pójść na siłownię, pobiegać, 
gdy nie mamy na to czasu, odpowiednim 
rozwiązaniem będzie chociaż krótka, 
domowa gimnastyka. Wszystko to nie 
tylko z korzyścią dla nóg, ale i dla ca-
łego organizmu. Aktywność fizyczna to 
wielki sprzymierzeniec naszego układu 

krążenia – do głównych zalet płynących 
z regularnego uprawiania sportu należy 
poprawa wydolności fizycznej i tole-
rancji na wysiłek, wzrost elastyczności 

naczyń krwionośnych oraz lepsze dotle-
nienie tkanek. Ponadto jest to naturalny 
sposób na wzmocnienie serca – „zmu-
szanie go” do wzmożonej pracy przyczy-
nia się do poprawy jego kondycji. Ważne 
więc, by w ciągu dnia, szczególnie jeśli 
nasza praca oznacza wielogodzinne sta-
nie lub siedzenie, znaleźć choć 30 minut 
na aktywność fizyczną. Najlepiej taką, 
która będzie angażowała do pracy nasze 
nogi, co pozwoli uruchomić tzw. pompę 
mięśniową i pobudzić krążenie żylne. 
Zakres możliwości i wybór ulubionego 
sportu jest naprawdę szeroki – może to 
być spacer, jazda na rowerze, marsz czy 
bieganie. Z pewnością pomocne okaże 
się także pływanie, gra w tenisa czy lek-
cje tańca.

NIE ZAPOMINAJMY O RELAKSIE!
Współczesne kobiety są naprawdę 

zabiegane i często narzekają na brak 
czasu. Praca, dom, dzieci, zakupy... 
W obliczu codziennych obowiązków 
i stresujących sytuacji zdarza się, że bra-
kuje nam w ciągu dnia choćby chwili, by 
odetchnąć. A warto, bo stres sprawia, 
że naczynia krwionośne znacznie tracą 
swoją zdolność do rozszerzania się, co 
w konsekwencji może stać się przyczyną 
problemów z krążeniem. Dlatego nie na-
leży bagatelizować roli odpoczynku – po 
ciężkim dniu czy tygodniu nasze nogi, 
jak i cały organizm zasługują na chwi-
lę przerwy. Dobrym i prozdrowotnym 
zwyczajem może więc okazać się coty-
godniowy, odprężający masaż, który roz-
luźni spięte i zastane mięśnie czy zrobie-
nie sobie relaksującej (ale nie gorącej) 
kąpieli. Można także zdecydować się 
na mniej popularne rozwiązania i sko-
rzystać np. z zalet kriokomory. Terapia 
leczenia zimnem pozytywnie wpływa 
bowiem na układ krążenia, a także wy-
kazuje działanie przeciwbólowe, prze-
ciwobrzękowe i przeciwzapalne. Po ta-

kiej odpoczynkowej sesji nasze nogi na 
pewno „poczują się” lepiej.

PO O  O  Z
W przypadku, gdy nasz układ krąże-

nia nie działa w pełni sprawnie i widzi-
my u siebie pierwsze objawy przewlekłej 
niewydolności żylnej (np. ból i opuch-
nięcia nóg, pajączki, nocne kurcze ły-
dek, żylaki) warto zadbać o dodatkowe 
wsparcie dla naszych nóg. Co robić w ta-
kiej sytuacji?

– Kluczowe staje się wówczas leczenie 
farmakologiczne, które może znacząco 
wpłynąć na poprawę samopoczucia cho-
rego. Wśród dostępnych substancji flebo-
tropowych, które pomagają wzmocnić na-
czynia żylne, można wymienić diosminę, 
której działanie przyczynia się do wzrostu 
jakości życia i złagodzenia objawów prze-
wlekłej niewydolności żylnej. Substancja 
przyspiesza odpływ krwi żylnej, dzięki 
czemu minimalizuje ryzyko wystąpienia 
zastojów żylnych i wzmacnia poszczegól-
ne elementy układu krwionośnego. Do-
datkowo zwalcza odczyn zapalny w naczy-
niach i zmniejsza obrzęk nóg – wylicza dr 
Krzysztof Witkowski, chirurg naczyniowy 
w Centrum Medycznym Damiana, eks-
pert kampanii „Nic nie zatrzyma mnie”.

Za najbardziej skuteczną uznaje się 
terapię diosminą w zmikronizowanej 
formie, która dzięki małym cząsteczkom 
ma zdecydowanie lepszą biodostępność. 
Ponadto wykazuje pozytywny wpływ na 
tonus żylny, układ limfatyczny, mikro-
krążenie i działa przeciwzapalnie.

Jak widać, na formę naszych nóg mo-
żemy mieć naprawdę duży wpływ. Jeśli 
zastosujemy się do powyższych wskazó-
wek, na efekt w postaci zdrowych, pięk-
nych i zadbanych nóg nie trzeba będzie 
długo czekać, a długie, letnie spacery nie 
będą stanowiły dla nas problemu.

IT PL

Piękne nogi na lato
Zdrowe i atrakcyjne nogi na lato to cel wielu kobiet. Przed nami przecież weekendowe i wakacyjne 
wyjazdy – piesze wycieczki, chodzenie po górach, plażowanie i długie spacery. Z pięknej pogody za 
oknem i ciepłych wieczorów chcemy korzystać jak najdłużej. Jednak zmęczone, opuchnięte i ciężkie 
nogi często powodują, że z braku sił rezygnujemy z wielu aktywności.

SMACZNEGO 

HAWAJSKIE SZASZŁYKI 
Z GRILLA

SKŁADNIKI
– 300g krewetek
– 2 duże plastry świeżego ananasa
– 1 garść natki pietruszki
– 1 garść kolendry
– 1 łyżka sosu sojowego,
– 1 łyżka syropu klonowego
– sok z połowy cytryny
– 0,5 łyżeczki ostrej papryki chilli
– szczypta kurkumy
– łyżka oliwy z oliwek

PRZYGOTOWANIE
Sos sojowy, syrop klonowy, sok 
z połowy cytryny, papryczkę chillli 
i szczyptę kurkumy dokładnie 
mieszamy i wlewamy do miski 
z oczyszczonymi krewetkami. 
Wstawiamy na 15 min. do lodówki. 
W tym czasie kroimy ananasa w kostkę. 
Następnie nadziewamy krewetki 
i ananasa na patyczki do szaszłyków. 
Szaszłyki kładziemy na grillu, z obu 
stron grillując po 2-3 minuty aż się 
zarumienią. Podajemy posypane 
świeżą kolendrą i natką pietruszki.

ARBUZOWA SAŁATKA  
Z HOMAREM

SKŁADNIKI
– 2 łyżki soku z limonki
– 2 łyżki majonezu
– 2 łyżki oliwy z oliwek
– 1 szczypta cukru do smaku
– 1 ząbek czosnku, drobno posiekany
– sól
– 2 homary
– 1 świeży ogórek
– 350 g arbuza
– 2 garście sałaty (może być mix)
– 8 pomidorków koktajlowych
– 1 cebulka dymka
– 1/3 papryczki chili

PRZYGOTOWANIE
Sok z limonki, majonez, oliwę i drobno 
posiekany czosnek mieszamy z cukrem 
i odstawiamy sos w oddzielnej 
miseczce. Homary rozmrażamy, a jeśli 
mamy świeże, gotujemy ok. 4-5 min., 
następnie kroimy na pół, wyjmujemy 
mięso, rozdrabniając palcami większe 
kawałki. Na dużym talerzu układamy 
sałatę, na niej pokrojonego w kostki 
arbuza, przekrojone na pół pomidorki 
i kostki zielonego ogórka. Posypujemy 
posiekaną papryczką chili. Na wierzchu 
kładziemy mięso homara. Polewamy 
sosem tuż przed zaserwowaniem 
i posypujemy pokrojoną drobno 
cebulką dymką lub pokruszonymi 
kawałeczkami sera feta (opcjonalnie).
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AU T O P R O M O C J A

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 3 

Każdy ma swój krzyż
09:35  Komisarz Alex 7 

Mroczna tajemnica
10:35  Ojciec Mateusz 4 

Samotne serca
11:30  Zakochaj się w Polsce: Hel
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki
12:35  Bo ja wybieram zdrowie
12:50  Natura w Jedynce: Bielik zwyczajny - król mórz 

Film dokumentalny
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
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów - taka historia...
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  To był rok!

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Tomaszów Mazowiecki, restauracja 

Alchemik 
kulinaria

07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Olsztyn, Pod Żaglami
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:00  Po prostu przyjaźń 

Film komediowy
22:50  300: Początek imperium 

Film dramat
01:00  Kuba Wojewódzki: Kamil Nożyński i Roma Gąsiorowska
02:00  Uwaga!
02:20  Moc magii

05:10  Koło fortuny
05:50  Egzamin z życia
06:45  Podróże z historią 

Kaszubskie życie
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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 

Ból rozstania
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:00  Coś dla ciebie
14:35  Operacja zdrowie!: Pulmonologia. Astma i POChP
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział 

Ciemne chmury
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl
19:05  Przepis dnia
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki: "Boskie Buenos" - Maanam 

kultura
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "On nie kochał nas" - Krystyna 

Prońko 
kultura

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  SuperPies
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 9 

taniec
22:05  Vabank 

Film komediowy
00:35  Sekretne życie Waltera Mitty 

Film komediowy
03:15  Tajemnice losu

SOBOTA, 3 SIERPNIA

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

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
08:30  wojsko-polskie.pl
08:55  Studio Raban
09:25  Rodzinny ekspres
09:55  Helenka
11:00  Korona królów - taka historia...
11:30  Korona królów
12:00  Korona królów
12:35  Fascynujący świat: Niewidzialne miasta starożytności 

Film dokumentalny
13:30  Z pamięci: Paweł Hertz
13:45  Okrasa łamie przepisy: Banany zamiast ziemniaków
14:15  Mistrzowie 

Irena Szewińska
14:45  Stulecie Winnych
15:45  Sanatorium miłości
16:40  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund 

- studio
16:55  Teleexpress
17:00  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund - 

konkurs drużynowy
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Hit na sobotę: Zimne światło dnia 

Film sensacyjny
22:15  Echo serca
23:15  Więzień Brubaker 

Film dramat
01:30  Pokój 

Film dramat
03:35  Szczęśliwy brzeg

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  MasterChef Junior
14:25  Agent - Gwiazdy
15:25  Efekt Domina
16:00  Kuchenne rewolucje: Rybnik, Dzika Róża 

kulinaria
17:00  Dorota inspiruje
18:00  36,6°C
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Kac Vegas w Bangkoku 

Film komediowy
22:10  Magic Mike XXL 

Film komediowy
00:40  Zróbmy sobie wnuka
02:25  Uwaga!
02:45  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
11:25  Pytanie na śniadanie
11:55  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:30  Bake off - Ale ciacho! 5
13:25  Na sygnale 

W co ty się, chłopie, pakujesz?
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  O mnie się nie martw 10
16:15  Rodzinka.pl 

Rozliczenia
16:40  Słowo na niedzielę: Dżibuti albo niebo
16:55  Zmiennicy 

Dziewczyna do bicia
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:35  Postaw na milion
19:25  Kulisy "Postaw na milion" 

Film dokumentalny
19:35  Lajk!
20:05  Dance Dance Dance: Część 1 

taniec
21:10  Dance Dance Dance: Część 2 

taniec
22:10  Sierocki na sobotę
23:10  Ścigani 

Film sensacyjny
00:55  Tożsamość
02:35  Karbala 

Film dramat
04:25  The Good Doctor 2
05:09  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:15  Tarzan 

Film animowany
10:15  Ewa gotuje
10:45  Sekrety rodziny
11:45  Sekrety rodziny
12:45  Sekrety rodziny
13:45  Świat według Kiepskich
14:05  Świat według Kiepskich
14:25  Sekrety rodziny
15:05  Świat według Kiepskich
15:45  Kabaret na żywo 

kabaret
17:45  SuperPies
18:15  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Smerfy 

Film obyczajowy
22:15  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 

rock/pop
00:20  Sporty walki: Gala FEN 24 w Warszawie - walka: Arkadiusz 

Wrzosek - Patrick Schmid
01:40  Godziny - wyścig z czasem 

Film dramat
03:50  Tajemnice losu
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05:40  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: Piła
09:05  Ziarno: Smutek
09:35  Weterynarze z sercem
10:10  Był tu Willie Boy 

Film
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Misja w Afryce: Dzieci Ulicy
13:05  Z pamięci: Paweł Hertz
13:15  BBC w Jedynce: Bardzo małe zwierzątka 

Film dokumentalny
14:10  Natura w Jedynce: Fascynująca Patagonia – nieujarzmiona 

dzikość 
Film dokumentalny

14:35  To był rok! 
kultura

15:50  The Wall. Wygraj marzenia
16:45  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund 

– studio
16:55  Teleexpress
17:00  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Efekt Domina
11:30  Co za tydzień
12:10  Diagnoza
13:10  W głowie się nie mieści 

Film animowany
15:10  Kłamca, kłamca 

Film komediowy
17:00  Merida Waleczna 

Film animowany
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef Junior
21:35  Iron Man 

Film fantastyczny
00:05  Ring 2 

Film horror
02:20  Uwaga!
02:40  Moc magii

05:10  Słowo na niedzielę: Dżibuti albo niebo
05:20  Barwy szczęścia
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
10:55  Rodzinne oglądanie: Wielkie koty w domu 

Film dokumentalny
12:00  Gwiazdy w południe: Gwiazda Południa 

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

Uroczy poranek
15:45  Dance Dance Dance
17:55  Zainwestuj w marzenia
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:35  Na dobre i na złe 

Dopóki dzień się nie skończył, jest nadzieja
19:30  Rodzinka.pl 

Rozliczenia
20:05  Klucz do wieczności 

Film thriller
22:10  Kino bez granic: Whiskey, Tango, Foxtrot 

Film dramat
00:10  Syberiada polska

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:35  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:05  Kot w butach: Trzy diabły 

Film animowany
09:30  Asterix i wikingowie 

Film animowany
11:05  Toy Story 3 

Film animowany
13:25  Smerfy 

Film obyczajowy
15:45  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11 

rock/pop
17:45  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  W rytmie serca
21:05  Kabaret na żywo 

kabaret
23:05  Nice Guys. Równi goście
01:40  Kingsman – tajne służby 

Film komediowy
04:30  Kabarety

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

NIEDZIELA, 4 SIERPNIA

05:50  Uwaga!
06:20  Mango
07:25  Nowa Maja w ogrodzie
07:55  Akademia ogrodnika
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Racibórz, Cinamon 

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Odwróceni – ojcowie i córki
22:35  Po prostu przyjaźń 

Film komediowy
01:10  Kuchenne rewolucje: Rybnik, Dzika Róża 

kulinaria
02:10  Co za tydzień
02:50  Uwaga!
03:10  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  O mnie się nie martw 10
06:50  Coś dla ciebie
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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 

Miłosne manewry
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  O mnie się nie martw 10
15:05  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział 

Wywalczone szczęście
15:50  Zainwestuj w marzenia
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl 

Urocze nastolatki
19:05  Przepis dnia
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki: "Pamelo żegnaj" – Tercet 

Egzotyczny
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Daj mi tę noc" – Bolter 

kultura
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"

WTOREK, 6 SIERPNIA

05:15  Jeden z dziesięciu
05:50  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 3 

Co my o sobie wiemy?
09:40  Komisarz Alex 7 

Wilcze jagody
10:35  Ojciec Mateusz 4 

Spływ
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 – sylwetki
12:40  
12:55  Natura w Jedynce: Życie w powietrzu: Wbrew grawitacji 

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Poznań, restauracja Indian Ocean 

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Mrozy, Incognito Club 

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Diagnoza
22:30  Kuba Wojewódzki
23:30  Superwizjer
00:05  36,6°C
01:05  Strzelec
02:05  Uwaga!
02:25  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Rozkwitający Kościół
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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 

Zawsze z rodziną
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział 

Jeden mały krok
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:15  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl 

Dzień Ojca
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Ogrzej mnie" – Michał Bajor 

kultura
19:25  Muzeum Polskiej Piosenki: "Człowieczy los" – Anna 

German 
kultura

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

Film sensacyjny
22:00  Ślad
23:05  Krzyżowy ogień 

Film sensacyjny
01:25  Tajemnice losu

05:15  Jeden z dziesięciu
05:45  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość 2
07:00  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 3 

Porwanie
09:40  Komisarz Alex 7 

Zakochana w mordercy
10:35  Ojciec Mateusz 4 

Zaklęty rewir
11:30  Korona królów – taka historia...
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 – sylwetki
12:35  
12:55  BBC w Jedynce: Bardzo małe zwierzątka 

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Banany zamiast ziemniaków
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: Paradiso

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

Film komediowy
23:00  Ślad
00:15  Uprowadzona 

Film sensacyjny
02:15  Tajemnice losu
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05:50  Jeden z dziesięciu
06:20  Jaka to melodia?
06:55  Connie i spółka 

Film obyczajowy
08:45  Biegnij, Amelio 

Film obyczajowy
10:35  Daleko od domu: Przygody żółtego psa 

Film przygodowy
12:05  Kulisy paryskiego luksusu 

Film dokumentalny
13:15  Natura w Jedynce: Tajemnicze życie sów 

Film dokumentalny
14:10  Gabinet z widokiem na morze 

Film komediowy
15:55  Rolnik szuka żony
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Leśniczówka
20:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów – mecz półfinałowy: FC Barce-

lona – Liverpool FC
23:00  Piłka nożna: Liga Mistrzów – skróty
00:05  Bez tożsamości 2
00:50  Warto rozmawiać
01:50  wojsko-polskie.pl
02:25  Licencja na zabijanie 

Film sensacyjny
04:40  Notacje 

Iga Cembrzyńska. Każdy ma swój świat
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Radom, Enigma 

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Pudłaki 

Film animowany
12:55  Scooby-Doo 

Film komediowy
14:40  Kung Fu Panda 2 

Film animowany
16:30  Legenda Zorro 

Film przygodowy
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Agent - Gwiazdy
22:35  Miami Vice 

Film sensacyjny
01:05  American Horror Story: Asylum
02:10  Uwaga!
02:30  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  Wspaniała 

Film komediowy
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 

Wspomnień czar
12:05  Penelope 

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  Szansa na sukces. Opole 2019
16:25  Czym chata bogata! 

Film komediowy
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl 

Pstrykasz, więc jesteś
19:05  Rodzinka.pl 

Młodość nie zna strachu
19:35  Barwy szczęścia
20:05  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:50  Na sygnale
21:20  Wkręceni 2
23:05  Osaczona
00:45  Goryle we mgle
03:00  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:05  Kung Fu Panda: Tajemnice zwoju 

Film animowany
09:35  Stuart Malutki 

Film obyczajowy
11:30  Niesamowity Spider-Man 

Film przygodowy
14:20  Faceci w czerni 

Film fantastyczny
16:30  Kevin sam w domu 

Film komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Świat według Kiepskich
20:35  Galimatias, czyli kogel-mogel 2
22:40  Ślad
23:50  Ballistic
01:30  Nasz nowy dom
02:30  Nasz nowy dom
03:35  Tajemnice losu

CZWARTEK, 8 SIERPNIA

ŚRODA, 7 SIERPNIA

05:25  Jeden z dziesięciu
06:00  Jaka to melodia?
06:35  Natura w Jedynce: Między miłkiem a dziewięćsiłem 

Film dokumentalny
07:25  Jak uratować mamę 

Film animowany
09:05  Długie łodzie wikingów 

Film przygodowy
11:15  Ja wam pokażę! 

Film obyczajowy
13:25  Natura w Jedynce: Tajemnicze życie sów 

Film dokumentalny
14:25  Jak zostać księżną 

Film biograficzny
16:05  Gramy dla Europy
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport   19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 21 

Nieboszczyk na plebanii
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni
00:55  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat: Oni - dzieci 

komunistów
01:40  Bez tożsamości 2
02:30  Serial
03:30  Sprawa dla reportera
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Augustów, Greek Zorbas 

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Lębork, Stella Cafe 

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Nowogard, Pierogarnia u Marty 

kulinaria
22:30  Tylko mnie kochaj 

Film komediowy
00:30  Poranek kojota 

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

05:30  Koło fortuny
06:10  Porwanie na Manhattanie 

Film obyczajowy
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 

Życie to powieść
12:05  Agent Cody Banks 2: Cel Londyn 

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:10  Na sygnale 

Maszyna do zabijania
15:45  Goryle we mgle 

Film biograficzny
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Bieg Konstytucji 3 maja
18:40  Rodzinka.pl 

Gwiazda rocka
19:10  Rodzinka.pl 

Biznes is biznes
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Europa da się lubić - 15 lat później 

kultura
22:05  Big Music Quiz
23:10  Czym chata bogata!
00:55  Strażnik
02:45  16 przecznic 

Film sensacyjny
04:30  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Piłka nożna: Puchar Polski - mecz finałowy: Jagiellonia 

Białystok - Lechia Gdańsk
18:00  Piłka nożna: Puchar Polski - ceremonia dekoracji
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Roztańczony Śląski
22:00  Roztańczony Śląski
00:00  Och, Karol 

Film komediowy
02:10  Chirurdzy
03:05  Chirurdzy
04:10  Kabaretowa Ekstraklasa

AU T O P R O M O C J A

S lwia ha czak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI” 

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

Ś OK Z SK  P  O
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

W pierwszej połowie oglądaliśmy wy-
równane spotkanie. Sytuacji bramko-
wych nie było wiele - najlepszą mieli go-
ście, jednak ostrowczan uratował słupek. 
W drugiej części piłkarze KSZO przeję-
li inicjatywę na boisku, rywal posiadał 
znacznie mniej liczną kadrę i z minuty 
na minutę - po zmianach zarządzonych 
przez trenera Marcina Wróbla - prze-
waga KSZO wzrastała. Efektem były 
trzy zdobyte bramki w tej części gry. 
W 57 minucie Maciej Miłek wykończył 
głową dośrodkowanie z rzutu rożnego, 
a w końcówce najpierw Kamil Łokieć 
zdecydował się na indywidualne wejście 
w pole karne, a dwie minuty później 
Mateusz Mąka znalazł się w podobnej 
sytuacji. Obaj nasi zawodnicy nie dali 
szans bramkarzowi Stali w sytuacji sam 
na sam.

Mecz z ligowym rywalem był ostatnim 
ze spotkań kontrolnych rozegranych 
przez KSZO. Pomarańczowo - czar-
nych czeka już tylko gra wewnętrzna, 
w najbliższą sobotę na stadionie przy 
Świętokrzyskiej. 

W meczu ze Stalą nie zagrał powra-
cający do zdrowia po kontuzji Tomasz 
Chałas. Trener Marcin Wróbel miał 
jednak do dyspozycji sporą grupę za-
wodników i nie narzekał na brak jakości 
w grze swojego zespołu. Na boisku widać 
było zaangażowanie i tak naprawdę nikt 
nie może być pewien miejsca w podsta-
wowym składzie.

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 
- Stal Kraśnik 3:0 (0:0)

Bramki: Miłek 57 min., Łokieć 86 
min., Mąka 88 min.

Skład KSZO 1929 (1 połowa): Lipiec 
- Ziółkowski, Mężyk, Dybiec, D. Cheba 
- Bełczowski, Imiołek, Burzyński, Kapsa 

- Smuczyński, Chrzanowski; (2 połowa): 
Pietrasik - Ziółkowski, Mężyk, Worach, 
D. Cheba - Nogaj, Miłek, Persona, Bu-
rzyński, Kaczmarek - Chrzanowski oraz 
Tymoshenko, Rząsa, Łokieć, Mąka.

- Cieszę się, że zarówno zawodni-
cy z tego składu, w którym wyszliśmy 

w pierwszej poło-
wie, jak i ci, którzy 
weszli po przerwie 
zagrali z pełnym 
zaangażowaniem, 
zmotywowani. Wi-
dać było, że mamy 
pomysł na grę - 
mówił po spotka-
niu trener KSZO 
1929 Marcin Wró-
bel .  -  W pier w-
szej połowie nie 
ustrzegliśmy się 
jed nego b łędu , 
takiego gdzie my 
mieliśmy sytuację 
bramkową, z tego 
p o s z ł a  k o n t r a 
i Rafał Król zna-
lazł się w sytua-
c ji sam na sam. 
S z c z ę ś c i e  n a m 

dopisało, bo trafił w słupek. Czeka nas 
jeszcze dużo pracy i analizy. W drugiej 
połowie pojawiło się u nas trochę ro-
szad, rywal był już zdecydowanie zmę-
czony. Cieszę się, bo jest skuteczność, 
stosujemy proste rozwiązania. Uczulam 
moich zawodników, aby nie kombinowa-

li. Prostota daje zawsze dużo pozytyw-
nego i to własnie dzisiaj sprawdziło się. 
Cieszy mnie również to, że drugi mecz 
z rzędu nie tracimy bramki. Do hura-
optymizmu jeszcze daleko. Pracujemy 
dalej, zostało już tylko dziewięć dni 
do pierwszego meczu. Cieszy również 
to, że nie ma żadnej kontuzji. Tomek 
Chałas dochodzi do formy i już powoli 
trenuje. Mam „ból głowy”, jeśli chodzi 
o pierwszą jedenastkę na pierwszy mecz. 
Niestety nie wszyscy mogą grać w pierw-
szym składzie. Gramy o najwyższe cele, 
chciałoby się coś więcej, niż w tamtym 
sezonie, ale będzie ciężko. Na pewno 
będziemy walczyć. Myślę, że po dzisiej-
szym meczu nie będziemy już nikogo 
testować. Mam skład na 99,9 procent.

Warto dodać, że do ekipy pomarań-
czowo-czarnych w środę dołączył Patryk 
Rząsa. 19-letni piłkarz podpisał roczną 
umowę z ostrowieckim klubem. 

Patryk jest wychowankiem Brono-
wianki Kraków, później grał w Akade-
mii Piłkarskiej Profi Zielonki, następ-
nie w rezerwach poznańskiego Lecha,  
a ostatnio w IV-ligowym Sokole Pniewy. 
Prywatnie jest synem wielokrotnego Re-
prezentanta Polski, a obecnie dyrektora 
sportowego Lecha Poznań - Tomasza 
Rząsy.

Pierwsza kolejka nowego sezonu od-
będzie się już w sobotę, 10 sierpnia. 
Wtedy to pomarańczowo-czarni podej-
mą na własnym boisku przy ul. Święto-
krzyskiej Avię Świdnik. Początek meczu 
o godzinie 17.

Wygrana 
w ostatnim sparingu
W ostatnim sparingu przed wznowieniem rozgrywek III Ligi, piłkarze KSZO 
1929 Ostrowiec Świętokrzyski pokonali na stadionie przy Świętokrzyskiej 
Stal Kraśnik 3:0. 

Za nami kolejny tydzień przygoto-
wań do wznowienia piłkarskich roz-
grywek w regionie. Swój drugi sparing 
grała w sobotę ekipa „Świtu” Ćmielów, 
która w ostatnim czasie została znaczą-
co przebudowana. Z zespołu, oprócz 
trenera Michała Kotwy odeszła więk-
szość zawodników. Nowy trener ćmielo-
wian – Mateusz Burakowski będzie miał 
bardzo trudne zadanie, aby stworzyć 
drużynę gotową do rywalizacji w lidze 
okręgowej.

W meczu z Kamienną Brody, prze-
granym przez „Świt” 2:6 gospodarze 
byli tylko tłem dla drużyny z Brodów. 
Młodzi zawodnicy, grający w barwach 
„Świtu” popełniali zbyt dużo błędów 
indywidualnych i gdyby nie fatalnie 
przygotowane boisko w Ćmielowie, 
na którym ciężko było zorganizować 
szybką i skuteczną akcję wynik mógłby 
być dużo większy. W planach ćmielo-
wianie mają do rozegrania jeszcze tyl-
ko dwa sparingi – w sobotę, 3 sierpnia 
z Cukrownikiem Włostów i w niedzielę, 

11 sierpnia z LZS-em Samborzec. To 
jendak chyba stanowczo zbyt mało, aby 
zgrać całkowicie odmieniony zespół.

Do tego wszystkiego niepewna jest 
sytuacja finansowa w klubie. W ubie-
głej rundzie zarządzający wydali ponad 
96 tysięcy złotych ze 115 tysięcy złotych 
dotacji, jaką otrzymał klub z Urzędu 
Miasta i Gminy w Ćmielowie. Aby speł-
nić warunki licencyjne do uczestnictwa 
w lidze okręgowej, „Świt” musi zgłosić 
do rozgrywek w strukturach Świętokrzy-
skiego Związku Piłki Nożnej jeszcze dwie 
drużyny młodzieżowe. Kontrola finansów 
przeprowadzona przez organ gminny nie 
wykazała nieprawidłowości, pozostała 
jeszcze do przeprowadzenia kontrola 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Start Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej 
zaplanowany jest na czwartek, 15 sierp-
nia. Pierwszy mecz piłkarze „Świtu” 
rozegrają na wyjeździe z Piaskowianką 
Piaski koło Jędrzejowa.

PK

„Świt” nie ma lekko
W drugim meczu sparingowym drużyna „Świtu” Ćmielów przegrała na 
własnym boisku 2:6 z Kamienną Brody. 

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

– Taki mecz to nie lada gratka dla ki-
biców – przyznaje Marcina Wróbel, tre-
ner KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzy-

ski. – Cieszę się, że zagramy z klubem 
zaprzyjaźnionym z Ostrowcem. Liczę, że 
przyjdzie rzesza fanów piłki nożnej i że 
całe wydarzenie doskonale wpisze się 
w jubileusz 90-lecia klubu. Mam nadzie-
ję, że do tego czasu będziemy już z kom-
pletem zwycięstw w lidze.

Do tej pory drużyny grały ze sobą sześ-
ciokrotnie. Dwa razy lepsi byli Lechici, 
trzy razy zanotowano remis, a tylko je-
den raz wygrali pomarańczowo – czar-
ni. Aktualnie Lech gra w Ekstraklasie, 
ostrowiecki zespół trzy poziomy niżej. 
Kolejorz ma na swoim koncie 7 tytułów 
Mistrza Polski, pięciokrotnie niebiescy 
zdobywali Puchar Polski, a sześciokrotnie 
Superpuchar Polski. 

PK

KSZO 1929 zagra  
z Lechem Poznań

W sobotę, 7 września piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Św. rozegrają przy 
Świętokrzyskiej towarzyskie spotkanie z Lechem Poznań.
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