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w Kielcach
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Do inicjatywy przyłączyło się 
już dziewięć podmiotów z różnych 
branż (takich jak: gastronomia, 
usługi turystyczne i transportowe 
– TAXI), usytuowanych w rejonie 
starego miasta w Sandomierzu. 
Wykaz tych fi rm widnieje na od-
wrocie karty, wraz z promocjami, 
które oferują. W momencie, gdy 
turysta skorzysta z usługi lub za-
mówi jakikolwiek produkt u jed-
nego z tych podmiotów, otrzymuje 

kartę. Może z niej korzystać do 
końca października. 

Korzyść płynąca z projektu jest 
obopólna, bo fi rmy, które do niego 
dołączyły, mają darmową reklamę 
na karcie, która trafi  do kilku ty-
sięcy osób. Jest spora szansa na to, 
że część z tych osób wybierze ten, 
a nie inny lokal, skorzysta z pro-
mocji, kupi pamiątki właśnie w tej 
galerii oraz umówi się z przewod-
nikiem, którego numer telefonu 

widnieje na karcie. Mało tego, jeśli 
turyści będą zadowoleni, to polecą 
te fi rmy znajomym, a ci kolejnym. 

Dodatkowe informacje i regu-
lamin korzystania z karty promo-
cyjnej można znaleźć na stronie 
www.e-motionart.pl. „Tygodnik 
Nadwiślański” jest patronem me-
dialnym akcji.  (jż)

Z myślą o turystach
Karty rabatowe 

Rozdajemy wejściówki do TAPIMY!
Od kilku tygodni rozdajemy podwójne wejściówki do tar-

nobrzeskiego klubu Tapima! W najbliższy piątek, 24 sierp-
nia, pierwsze pięć osób, które o godz. 11 przyjdą do naszej 
redakcji z aktualnym numerem „TN”, otrzymają zapro-
szenia. Kolejne pięć biletów można zdobyć, biorąc udział 
w konkursach na portalu www.nadwislanski.pl Wejściówki 
będzie można wykorzystać w ciągu dwóch tygodni.

Kupujcie „Tygodnik Nadwiślański”, wchodźcie na nadwislanski.pl i bawcie się w Tapimie!

Piotr Sabala 
szef kuchni Dworu Dwikozy
p o l e c a 

Sałatkę z grillowanym 
tuńczykiem 
i przepiórczym jajem 
na kruchej sałacie

Kącik KULINARNY
Dziś proponujemy lekkie danie, które możemy podać zarówno na letni obiad, 

jak i kolację. Sałatka z tuńczyka skutecznie zaspokoi nawet duży głód, a przy 
tym dostarczy dużo cennych składników i witamin. Mięso tuńczyka jest bogate 
w witaminy A i D, które korzystnie wpływają na naszą skórę, wzrok, układ kostny 
i mięśniowy. Stanowi również doskonałe źródło białka.

Zachęcamy do nadsyłania do siedziby redakcji kuponów 
– należy wysłać komplet z danego mie-
siąca do 10 dnia miesiąca następnego. 
Pośród Czytelników, którzy nadeślą 
komplet sierpniowych kuponów, roz-
losujemy dwa podwójne zaproszenia 
na ekskluzywną kolację w restauracji 
Dworu Dwikozy. Nazwiska nagrodzo-
nych osób zamieścimy na łamach „TN” 
13 września.

SKŁADNIKI:
• kilka listków rukoli • ćwiartka radicchio (czerwona cykoria) • 10 listków roszpon-
ki • 10 listków endywii (sałata) • połówka czerwonej cebuli • ćwiartka czerwonej 
papryki • 2 przepiórcze jajka • 130 g tuńczyka z grilla • 100 ml oliwy z oliwek 
• połówka cytryny • 1 łyżka musztardy • sól, cukier, pieprz • 1 łyżka majonezu 
• 1 łyżka ketchupu • 10 ml koniaku

WYKONANIE:
Sałatę płuczemy i odsączamy, rwiemy na mniejsze kawałki, mieszamy i do-

dajemy posiekaną cebulę i paprykę pokrojoną w wiórki. Wszystkie składniki 
mieszamy  i wykładamy na półmisek, na wierzchu układamy grillowanego 
tuńczyka i pokrojone w ćwiartki ugotowane na twardo przepiórcze jaja. Całość 
polewamy  sosem winegret, przygotowanym  z oliwy, musztardy i cytryny. 
Dodatkowo z majonezu, ketchupu i koniaku sporządzamy sos koktajlowy, który 
podajemy w osobnej miseczce. Można podawać z grzankami. Smacznego!

Kącik kulinarny 4/VIII
„Kolacja dla dwojga”

Lektura na lato

Książkę Edwarda Bolca „Facet 
z nocy” można chyba nazwać po-
nownym debiutem autora, zważyw-
szy na 26-letni okres przerwy od 
chwili ukazania się jego „Odyse-
usza w poczekalni” w 1986 roku. 
Bolec proponuje czytelnikom bar-
dzo różnorodny zbiór opowiadań, 
w którym teksty rozgrywające się 
w środowisku bezdomnych wetera-
nów wojny wietnamskiej na bostoń-
skich ulicach sąsiadują z realizmem 
magicznym narracji umiejscowio-
nych w nieistniejącej na mapach 
Republice (nie znaczy to, że po-
dobnego państwo nie ma w realu), 
a groteskowe sytuacje z lotniska 
Logana w Bostonie przedstawione 
w „Wesołym ryku silników i nie tyl-
ko” korespondują z „bohaterskimi 
wyczynami” malarza związkowca i 
„gromowej” obstawy zapory w So-
linie w „Cudzie na górze Jawor”.

Bolec nie byłby sobą, gdyby nie 
sięgnął do wątków obecnych w 
jego pierwszej książce –  „Bieg po 
schodach” (KAW, 1983) – czyli do 
opisów Olszynek, Wisłoka i Lisiej 
Góry, w „Facecie z nocy” umiej-
scowionych w mieście Rze, leżą-

cym gdzieś w Europie środkowo-
-wschodniej, którego mieszkańców 
w jednym z tekstów – „Pierwszy 
śnieg w Rze” – nazywa Rzeszowia-
ninami. A więc jesteśmy w domu, 
wiemy już, o jakie konkretnie 
miasto chodzi i gdzie ono leży, a 
kamufl aż posłużył autorowi za-
pewne do uniknięcia nadania mu 
etykietki pisarza regionalnego, co 
mogłoby zniechęcić część poten-
cjonalnych kupców tej pozycji w 
księgarniach.  

Powrót autora do bliskich mu 
miejsc i przeszłości najpełniej 
widać w „Zabawach w wojnę”, w 
których narrator po wieloletnim 
pobycie w Stanach wraca na stałe 
do rodzinnego kraju. Bohater tego 
tekstu przybywa nie tylko na sta-
re śmieci, by „odcinać kupony” z 
amerykańskiej emerytury, ale ma 
także do spełnienia pewną misję; 
zamierza rozwiązać zagadkę ta-
jemniczej śmierci swego przyjacie-
la – pisarza, który w nie do końca 
jasnych okolicznościach utonął w  
Wisłoku w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku w Rze. Zrobił to 
sam, bo taką podjął decyzję, czy 

ktoś mu w tym pomógł? – autor 
zadaje pytanie i nie daje na nie 
ostatecznej odpowiedzi. Ma to 
nastąpić w przygotowywanej kon-
tynuacji tego tekstu.

Książka napisana jest bardzo 
dobrym językiem, starannie wy-
dana nakładem autora, w twardej 
oprawie, stron 208, z interesują-
cym omówieniem zamieszczonych 
w niej utworów pióra Jana Wol-
skiego i krótką notą biografi czną 
autora. Gorąco polecam tę lekturę 
wszystkim dorosłym czytelnikom.

JERZY MICHALSKI

Powrót do bliskich miejsc

Wraz ze zbliżającym się końcem lata i szybciej zapa-
dającym zmierzchem coraz częściej zmuszeni jesteśmy 
korzystać ze sztucznego oświetlenia w naszych domach. 
Warto już dzisiaj posłuchać rad ekspertów, by nadejście 
jesiennych szarówek nie oznaczało dla nas astronomicz-
nych rachunków za prąd.

Niejednego z nas rachunki za prąd mogą przyprawić 
o zawrót głowy. Okazuje się jednak, że w celu obni-
żenia zużycia energii elektrycznej nie musimy wcale 
spędzać każdego wieczoru w półmroku. Wprowadzenie 
drobnych zmian w sposobie oświetlenia pomieszczeń 
mieszkalnych może w zauważalny sposób przełożyć się 
na obniżenie naszych opłat za prąd.

Przy wyborze lamp do mieszkania powinniśmy zadbać, 
by wyszukany żyrandol, poza ozdabianiem salonu, speł-
niał podstawową funkcję – odpowiedniego oświetlania 
pomieszczenia. Pamiętajmy o częstym czyszczeniu żyran-
doli – żarówki pokryte grubą warstwą kurzu nie świecą 
już tak jasnym światłem. Oświetlenie – jego jasność oraz 
barwę – należy dobrać w zależności od funkcji, jaką spełnia 
pomieszczenie. Zadbajmy o mocne źródło światła przy 
biurku, miejscach, w których czytamy lub piszemy, nato-
miast w sypialni lub innych pomieszczeniach, w których 
odpoczywamy, zdecydujmy się na delikatniejsze światło.

Kluczową kwestią przy szukaniu oszczędności jest 
dobór odpowiednich żarówek. Jak twierdzi Paweł Ow-
czarski, ekspert z przedsiębiorstwa Energia dla fi rm, 
Polacy najwięcej pieniędzy tracą przede wszystkim na 
niewłaściwym sposobie oświetlenia ich domów. – Sprawa 
absolutnie podstawowa – instalując nowe sprzęty w domu, 
należałoby zastanowić się nad ich energochłonnością. 
W gospodarstwie domowym około 3/4 energii jest zuży-
wane na oświetlenie i ogrzewanie. W związku z tym klu-
czowe znaczenie dla oszczędzania na energii elektrycznej 
ma racjonalne korzystanie ze światła – wyłączanie nad-
miernego źródła oświetlenia oraz logiczne rozmieszczenie 
punktów świetlnych w mieszkaniu. Nie wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, że w przypadku tradycyjnej żarówki około 
10% pobieranej przez nią energii przetwarza na światło, 
a aż 90% na ciepło. Tymczasem żarówka typu LED ma 
wyższy współczynnik sprawności. Koszty zużycia energii 
w przypadku używania żarówek tradycyjnego typu są na-
wet 10-krotnie wyższe niż przy zastosowaniu oświetlenia 
ledowego. Dlatego, jeżeli planujemy zainstalować w domu 
modne oświetlenie punktowe skorzystajmy z żarówek typu 
LED. Tradycyjne żarówki w takim przypadku okazują się 
nieefektywne – zamiast dobrze oświetlić dany obszar raczej 
go dogrzewają.

Oświetlaj z głowąEkspert radzi


