
Święto Pszczoły

W dniach 17-19 sierpnia Bałtowski 
Kompleks Turystyczny stanie się 
areną XI Świętokrzyskiego Święto 
Pszczoły. Trzydniowa impreza w 
tym roku będzie miała szczególny 
charakter.

 str. 2

Miliony na 
eko-transport

Ponad 17 milionów złotych dotacji 
z RPO WŚ na lata 2014-2020 otrzy-
mała gmina Ostrowiec na realiza-
cję projektu „Ekologiczny transport 
miejski”.
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Staram się walczyć

Rozmowa z Aronem Pietruszką, 
ostrowieckim radnym.

 str. 4

Czuć duszę auta

Rozmowa z Justyną Kwiatkowską, 
jedną z nielicznych w Polsce kobiet 
– diagnostyków samochodowych

 str. 5

Startuje III liga

25-osobową kadrę na zbliżającą się 
rundę jesienną sezonu 2018/2019 
ogłosił trener III ligowego zespo-
łu KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. 
Marcin Wróbel. W ostrowieckiej 
drużynie znalazło się aż szesnastu 
wychowanków. Po odejściu kilku 
podstawowych w ubiegłym sezonie 
zawodników o sile naszej drużyny 
będą decydować młodsi piłkarze.
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Remis w ostatnim 
sparingu

W ostatnim spotkaniu sparingowym 
przed rozpoczęciem rozgrywek III 
ligi piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec 
zremisowali przy Świętokrzyskiej ze 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1:1.
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Fot. Gremium MC Poland

TOKRZYSKIE

Drewniana „perełka”
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Wakacyjna dieta dziecka

str. 7

Maraton na raty
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Jedyny taki zlot!

Miniony weekend w Bałtowie należał do motocyklistów. Na placu przy „Okręglicy” zaparkowały setki 

„stalowych rumaków”. Wszystko za sprawą XI edycji Międzynarodowego Zlotu Moto Zauro Music. 

str. 5
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Piątek, 10 sierpnia
Piątkowe prywatki w Ziemiań-
skiej. Restauracja Ziemiańska (ul. Ki-
lińskiego 57) zaprasza od godz. 20 na 
piątkowe prywatki w rytmach z lat 80., 
90. i współczesnych z DJ-em. Patronat 
medialny Świętokrzyska Grupa Me-
diowa – Radio Rekord 89,6 FM, portal 
cozadzien.pl, bezpłatny tygodnik „Świę-
tokrzyskie 7 Dni”.

Dużo muzyki i teksty Bryndala. 
Ciekawie zapowiada się trzeci sezon 
„Letniej Karczmy” i również trzecia 
odsłona „Wakacji z Tańcami” w Dwo-
rze na Wichrowym Wzgórzu (Przyby-
sławice 34). Tym razem do wspólnego 
tańca i śpiewu będzie zagrzewał zespół 
„Poparzeni Kawą Trzy” – z pewnością 
nie zabraknie „Kawałka do Tańca”. 
Fantastycznie bawiąca publiczność, 
folk – rockowa kapela gwiazd, ze świet-
nymi tekstami Rafała Bryndala wystąpi 
po koncercie zespołu „Le Moor” (po-
czątek godz. 20). Po koncertach tanecz-
ne „After Party”. Bilety w cenie 65 zł.

Sobota, 11 sierpnia
Partyzanckim śladem. Ostrowiec-
cy Patrioci i Grupa „Kavarito” zapra-
szają na pieszą wędrówkę po miejscach 
upamiętniających walki żołnierzy AK, 
WiN i NSZ w regionie. Rajd „Partyzan-
ckim śladem” rozpocznie się o godz. 10 
w Mychowie, a zakończy w Grzegorzo-
wicach, gdzie zapłonie wielkie ognisko, 
będzie pieczenie kiełbasek i śpiewy. 
Uczestnicy pokonają w sumie 18-kilo-
metrową trasę. Wydarzenie ma na celu 
uczczenie 74. rocznicy utworzenia Bry-
gady Świętokrzyskiej NSZ, populary-
zację walorów turystyczno-krajobrazo-
wych i dziedzictwa kulturowego powiatu 
ostrowieckiego.

Wszystko o generale. W sierpniu 
1920 r., na przedpolach Warszawy ro-
zegrała się najważniejsza i decydująca 

bitwa wojny polsko-bolszewickiej, nazy-
wana „Cudem nad Wisłą”. To dzięki tej 
batalii Polska uratowała swoją niedaw-
no odzyskaną niepodległość, a także 
uratowała Europę przed zalewem ko-
munizmu. Zdaniem Edgara Vincenta 

D’Abernon’a, brytyjskiego polityka, dy-
plomaty i pisarza, była to 18. z przeło-
mowych bitew w historii świata. Na kilka 
dni przed kolejną rocznicą „Cudu nad 
Wisłą” w Ostrowcu zostanie wygłoszony 
wykład dedykowany architektowi tego 
spektakularnego zwycięstwa – gen. bro-
ni Tadeuszowi Jordan Rozwadowskie-
mu. O wodzu, dyplomacie i wynalazcy 
opowie dr Mariusz Patelski – historyk, 
pracownik Instytutu Historii Uniwer-
sytetu Opolskiego, badacz dziejów naj-
nowszych, autor jego biografii. W wystą-
pieniu nie zabraknie wątków lokalnych. 
Wykład rozpocznie się o godz. 11 w sali 
konferencyjnej ODS „Malwa” (os. Staw-
ki 45). Podczas spotkania będzie możli-
wość nabycia publikacji „Generał broni 
Tadeusz Jordan Rozwadowski, Wspo-
mnienia Wielkiej Wojny”. 

Dymarki w Nowej Słupi. Olbrzy-
mia bitwa pod Łysą Górą, ceremonia 
zaślubin księżniczki barbarzyńskiej 
z legionistą rzymskim, targ niewolni-
ków – to tylko niektóre z atrakcji, jakie 
czekają na uczestników wyjątkowej im-
prezy – Dymarek w Nowej Słupi. Pod-

czas wydarzenia nie zabraknie licznych 
prezentacji archeologicznych w wyko-
naniu grup rekonstrukcyjnych z Polski, 
Czech, Litwy i Niemiec, a także trady-
cyjnych pokazów produkcji żelaza. Po 
raz pierwszy będzie można zobaczyć jak 
wyglądało wypalanie naczyń ceramicz-
nych w rzymskim piecu Terra Sigilla-
ta – unikatowym w skali Europy. Impre-
zie towarzyszy Świętokrzyski Festiwal 
Kultury Ludowej. W pierwszym dniu na 
scenie pojawią się: Oliwia Ozga, Gabry-
sia i Karolina Marzec oraz Julia Sepioło, 
grupa taneczna Black Magic, Weronika 
Kiciak, Teatr z Mirocic, Marta Żelazow-
ska, Fox, Karla, Hit Boyz, Power Play 
i Sławomir. Uczestnicy Dymarek będą 
mogli również przesłać do znajomych 
specjalną kartkę pocztową z wyjątko-
wym stemplem, przygotowanym przez 
Pocztę Polską.

Urodziny „Stali”. Na Stadionie 
„Stali” Kunów odbędzie się festyn 
z okazji osiemdziesięciolecia klubu. 
W programie: mecz piłkarski z niespo-
dzianką, prezentacja 80-letniej historii 
klubu, podziękowania dla wieloletnich 
działaczy, piłkarzy i sponsorów, prezen-
tacja grup młodzieżowych „Stali”, licy-
tacje, występy artystyczne, atrakcje dla 
dzieci i młodzież oraz zabawa tanecz-

na pod gwiazdami. Imprezę poprzedzi 
msza święta polowa (godz. 14).

Filmy w plenerze. „Dzielny kogut 
Maniek” i „La La Land” to kolejne 
propozycje w ramach wakacyjnego cy-
klu MCK Seans Nocy Letniej. Pierwszy 
z filmów wyemitowany zostanie w Ryn-
ku o godz. 17.30. Po nim, z krótkim reci-
talem wystąpią Ewa Goworowska i Vik-
toria Pongowska ze Studia Wokalnego 
„Pandora” (godz. 19.15). O dwudziestej 

będzie można obejrzeć obsypaną aż 
siedmioma Złotymi Globami roman-
tyczną historię dwojga marzycieli – Se-
bastiana i Mii, którzy próbują zrealizo-
wać swoje sny o karierze w showbiznesie 
w mieście aniołów.

Niedziela, 12 sierpnia
Finał z „Dżemem”. Mocnym akcen-
tem zakończą się 52. Dymarki w Nowej 
Słupi. Na scenie, ustawionej u podnóża 
Łyśca zagra legendarny „Dżem” (godz. 
20.30). Wcześniej, bo od godz. 16 pub-
liczność bawić będą „Trele Morele Rock 

Band”, Zuzanna Bera, grupa „Raz dwa”, 
„Pozytywnie Nakręceni” i „Tacy Sami”. 

Powtórka z rozrywki. Jeden z kla-
syków polskiego kina – film „Piłkarski 
poker” z 1988 r. w reżyserii Janusza Za-
orskiego, ze świetnym Januszem Gajo-
sem w roli sędziego Laguny będzie moż-
na zobaczyć o godz. 20 w ostrowieckim 
Rynku. Wcześniej (godz. 17.30), z myślą 
o młodym widzu na ogromnym ekranie 
pojawi się animowana opowieść o jede-
nastoletniej Felicji i jej niełatwej drodze 
do bycia baleriną. Pomiędzy filmami 
z recitalem wystąpią Martyna Cieśla 
i Kamila Szemraj ze Studia Wokalnego 
„Pandora” (godz. 19.15).

OPR. KF

R E K L A M A

Towarzyszyć jej mają obchody 80. 
rocznicy powstania Rejonowego Koła 
Pszczelarzy, które jedenaście lat temu 
zainicjowało wydarzenie. Dziś postrze-
gane jest ono w środowisku, jako wiel-
kie święto pszczelarskiej braci i jedyna 
w swoim rodzaju okazja do dobrej zaba-
wy, wymiany doświadczeń i zapoznania 
się z nowinkami naukowymi jednocześ-
nie. Z tego właśnie powodu do Bałtowa 
zjeżdżają właściciele pasiek, sprzętu do 
profesjonalnej hodowli pszczół, produ-
cenci miodów, wyrobów spożywczych, 
czy kosmetyków na ich bazie z całej 
Polski i zagranicy. Od wielu lat tematem 
przewodnim jest apitarepia i zastoso-
wanie jej metod w praktyce. Nie inaczej 
będzie i tym razem.

– O apiterapii w bardzo szerokim kon-
tekście będziemy dyskutować w trakcie 
sobotniej konferencji, którą rozpocznie-
my o godz. 10.30. Z wykładami na temat 
pozyskiwania i przechowywania mlecz-
ka pszczelego, a także wykorzystania 
produktów pszczelich w agroturystyce 
wystąpią specjaliści z Ukrainy, Nie-
miec, Białorusi, Litwy i z Polski – mówi 
Józef Misiura, prezes Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Ostrowcu. – To międzyna-
rodowe spotkanie wykorzystamy z pew-
nością nie tylko do cennej wymiany 

doświadczeń, ale i do rozmów na temat 
ewentualnej współpracy przy powsta-
jącym w Bałtowie centrum apiterapii 
ApiBałt.

Z metodami zastosowaniu apiterapii 
i naturolecznictwa i nie tylko będzie 
można zapoznać się również na blisko 
pięćdziesięciu stoiskach wystawien-
niczych, które staną na „Okręglicy”. 
Oprócz największych krajowych produ-
centów sprzętu pszczelarskiego, wyroby 
ze swoich pasiek zaprezentują Ukraińcy, 
Węgrzy, Białorusini i Litwini.

Oprócz wielu ciekawostek z dziedzi-
ny pszczelarstwa, wydarzenie wypełni 
bogata część rozrywkowo-artystyczna. 
Na scenie wystąpią m.in. Chór „Clas-
sic” z Białorusi, „Perły Ryszarda Góry”, 
Kapela Góralska „Pieczarki”, zespół 
„Alla Breve”, Zespół Pieśni i Tańca 
„Kielcczyzna”.

W niedzielę (19 sierpnia) wspólnie 
z pszczelarzami świętować będą rolni-
cy z gminy Bałtów. W części oficjalnej 
nie zabraknie medali i wyróżnień, nie 
tylko resortowych, ale i dla członków 
koła – jubilata. Będzie też poświęcenie 
i oficjalne przekazanie nowego sztanda-
ru. Szczegóły imprezy już za tydzień.

KF

Święto Pszczoły
W dniach 17-19 sierpnia Bałtowski Kompleks Turystyczny stanie się 
areną XI Świętokrzyskiego Święto Pszczoły. Trzydniowa impreza w tym 
roku będzie miała szczególny charakter.
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 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Uroczyste podpisanie pre-
-umowy pomiędzy marszał-
kiem Adamem Jarubasem 
i prezydentem Jarosławem 
Górczyńskim, którym to-
warzyszyli przewodniczący 
sejmiku wojewódzkiego Ar-
kadiusz Bąk, prezes MPK 
Jarosław Kateusz i przewod-
niczący Rady Nadzorczej 
spółki Józef Grabowski od-
było się w piątek, na przy-
stanku przy głównej bramie 
wjazdowej do Celsa Huty 
Ostrowiec. Właśnie w tym 
rejonie ma powstać nowa 
baza MPK z warsztatami 
i wyposażeniem, myjnią, bu-
dynkiem administracyjnym, 
placem postojowym, mane-
wrowym oraz zajezdnią. 

Projekt przygotowany przez 
gminę Ostrowiec ponadto 
przewiduje: zakup dziesięciu 
autobusów – jednej hybrydy 
i dziewięciu niskoemisyj-
nych, spełniających wymogi 
europejskie (pomieszczą one 
około 700 pasażerów), insta-
lację inteligentnego systemu 
transportowego, moderni-
zację, przebudowę i budowę 
oświetlenia ul icznego na 
energooszczędne, budowę 
ścieżki rowerowej w części północnej ob-
wodnicy miasta oraz kampanię promującą 
ekologiczny transport publiczny. 

– To wyjątkowa chwila dla naszego 
miasta, ponieważ dzisiaj zostanie pod-
pisany dokument, który zabezpieczy na-
sze miasto pod względem komunikacji 
na wiele lat – mówi prezydent Ostrowca 
Jarosław Górczyński. – Jako miasto bar-
dzo długo staraliśmy się o nowoczesną 
bazę i nowoczesny transport miejski. 
Wniosek, który złożyliśmy przeszedł 
wszystkie szczeble weryfikacji i dzisiaj 
umowa może zostać podpisana. Pod 
względem wysokości zaangażowanych 
środków jest to, po Browarze Kultury, 
drugi co do wielkości projekt, który 
zmieni oblicze naszego miasta. 

– Ostrowiec przyzwyczaja nas do du-
żych projektów – przyznaje marszałek 
Adam Jarubas. – Po Browarze Kultury 
i koncepcji rewitalizacji miasta to jest 
kolejna duża inwestycja, która zyskała 
uznanie naszych ekspertów. Pan prezy-
dent wraz ze swoim pracownikami przy-
gotowali bardzo rzetelny projekt, którego 
nie dało się odrzucić. Idea „Miasto od 
nowa” zdecydowanie sprawdza się i zmie-
nia oblicze tego drugiego co do wielkości 
ośrodka województwa świętokrzyskiego. .

Obecny podczas podpisania umowy 
przewodniczący sejmiku województwa 
świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk stwier-
dził, że tylko profesjonale działanie takie, 
jakie obecnie prowadzone jest przez władze 
Ostrowca przyczynia się do rozwoju miasta. 

Prezes MPK Jarosław Kateusz re-
a l i zac ję nowego projek tu na z wał 
rewolucją w transporcie miejskim.
– Po 20 latach będziemy mieli nowe 
monitorowane i klimatyzowane auto-
busy. Budowa bazy to jeszcze marze-
nia z lat 80 – tych ubiegłego wieku, 
a dopiero teraz zapadły decyzje, któ-
re te marzenia pozwolą zrealizować. 
Zdecydowanie poprawią się również 
warunki pracy. Wprowadzimy bile-
ty elektroniczne. Na pewno rozsze-
rzymy usługi o sąsiednie miejscowo-
ści – powiedział prezes Jarosław Kateusz.
Prezydent Jarosław Górczyński obiecał 
także, że niebawem w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim powstaną wypożyczalnie 
rowerów. 

Miliony 
na eko-transport
Ponad 17 milionów złotych dotacji z RPO WŚ na lata 2014-2020 otrzymała 

gmina Ostrowiec na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski”.
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Sprzęt przekazała Stowarzyszeniu na 
Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół 
Specjalnych „Źródło” fundacja Eco 
Textil "Od Was dla Was" ze Skarżyska-
-Kamiennej. Symbolicznego odbioru 
dokonał prezes ostrowieckiego Oddzia-
łu Rejonowego PCK Stanisław Fiolik, 
z którym fundacja od lat współpracuje. 

– Rowery są bardzo stabilne dzięki 
dwóm kołom z tyłu, a obniżona rama 
ułatwia wsiadanie i zsiadanie – za-
pewnia S. Fiolik. – Układ przekładni 
sprawia, że jazda nie wymaga duże-
go wysiłku, ma bardzo mały promień 
skrętu. Rowery posiadają zamontowa-
ne koszyki, w których można przewozić 
m.in. zakupy.

Wypożyczanie odbywa się na zasa-
dzie „z ręki do ręki”, a użytkownicy 
kontaktują się z koordynatorem wy-
pożyczalni i bezpośrednio przekazu-
ją sobie rowery. Rowery dostępne są 
w trzech rozmiarach – dla dzieci przed-

szkolnych, dla osób o wzroście do 150 
cm oraz dla osób o wzroście powyżej 
155 cm lub z większa wagą.

– Jednorazowy okres wypożyczania 
to maksymalnie dwa tygodnie, choć ist-
nieje możliwość przedłużenia wypoży-
czenia, o ile nie ma następnego chętne-
go – informuje dyrektor Zespołu Szkół 
Specjalnych, Magdalena Skóra-Wykrota.

Osoby chętne do skorzystania powin-
ny się zgłosić do ZSS (ul. Iłżecka 33) 
lub skontaktować pod numerem telefo-
nu 263 44 99.

– Każdy z nas może wspomóc działal-
ność fundacji – przekonuje Magdalena 
Skóra-Wykrota. – Wystarczy zużytą 
i niepotrzebną nam już odzież wyrzucać 
do specjalnie oznakowanych kontenerów 
z nazwą fundacji, a dzięki temu mamy 
kolejne rowery dla osób z niepełno-
sprawnością.

KF 

Rowery za free
Pięć trójkołowych rowerów dla osób z niepełnosprawnością trafiło do 
Ostrowca. Będzie można je wypożyczać.

Drogowc y w ostatn ich 
dniach położyli na remonto-
wanym odcinku podbudowę 
oraz warstwę wyrównawczą. 

Do połowy sierpnia mają 
zostać zamontowane krawęż-
niki na całej długości oraz 
wyregulowane studzienki. 

Przedsiębiorstwo „Drogo-
wiec”, wykonujące przebudo-
wę deklaruje, że termin zakoń-
czenia inwestycji, czyli koniec 
września, nie jest zagrożony. 

Przypomnijmy, prace pro-
wadzone są na odcinku blisko 
dwóch kilometrów. Zakres 
zadania obejmuje wykonanie 
nakładki asfaltowej o śred-
niej grubości 16 centymetrów, 
siedmiu azyli dla pieszych, 
dwóch zatok autobusowych, 
chodników na wysokości zatok i przejść 
dla pieszych o łącznej powierzchni 1620 
metrów kwadratowych. 

Co ważne dla zmotoryzowanych, 
prace drogowe wykonywane są pod ru-
chem – drogowcy planują połówkowe za-
mknięcie jezdni, co oznacza naprzemien-
ne, czasowe wyłączenie pasów ruchu. 

Całkowity koszt modernizacji ulicy 
Samsonowicza to blisko cztery miliony 
złotych. 80 procent tej kwoty stanowi 
dotacja otrzymana z budżetu państwa.. 
Blisko 800 tysięcy złotych powiat wyłoży 
z własnego budżetu    . 

KF

Samsonowicza 
w budowie

Po niespełna miesiącu, widać już pierwsze efekty robót drogowych na 
ulicy Samsonowicza w Ostrowcu. 
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Z Aronem Pietruszką, 
ostrowieckim radnym 

rozmawia Maciej Dobrowolski

Maciej Dobrowolski: Nie za młody pan jest 
na te urzędy, które pan piastuje? (śmiech)

Aron Pietruszka: Im młodszy tym 
lepszy.

Naszym czytelnikom nie muszę pana 
przedstawiać, bo ludzie pana i znają, i lubią 
w naszym mieście. Czy nie spotkał się pan, 
zwłaszcza na początku swojej drogi, z takimi 
właśnie zarzutami starszych kolegów z sa-
morządu? 

Powiem szczerze, że nie. Kwestią cza-
su było nabranie doświadczenia samo-
rządowego przez rozmowy, spotkania, 
sesje Rady Miasta, posiedzenia komisji 
i inne obowiązki wynikające z bycia 
radnym. Z każdym rokiem kadencji to 
doświadczenie wzrasta. Na początku 
dostawałem wiele cennych rad od star-
szych stażem kolegów radnych, czy by-
łych radnych i jakoś tak to się kręci ale 
zawsze do przodu!

Kiedy poznał pan Ostrowiec z innej strony, 
niż widziany okiem mieszkańca? Czy, gdy 
zetknął się pan z problemami ludzi – od 
dramatów, po codzienne ich kłopoty zmienił 
pan zdanie o ostrowczanch? 

Powiem szczerze, że nie. Zawsze 
Ostrowiec i ostrowczan odbierałem 
jako ciepłych, gościnnych ludzi. Jedy-
ne z czym się zderzyłem to biurokra-
cja, która nie tylko u nas, ale i w całym 
kraju jest wszechobecna. Są przepisy 

prawa, są pewne reguły, zasady, uchwa-
ły i niestety to utrudnia nam życie i na 
pewno spowalnia działania. Ma się ja-
kiś pomysł i chciałoby się coś zrobić, 
a tu trzeba poczekać. 

Ale takie brutalne zderzenie z biurokratycz-
ną rzeczywistością, z którą zamierza się 
do tego walczyć to „przywilej młodości”. 
Kiedy mamy te dwadzieścia parę lat - góry 
byśmy przenosili i każdy idiotyczny przepis 
natychmiast zmienili. I do tego wierzymy w to 
bezwzględnie. Tak z resztą śpiewa zespół 
Kombii, że każde pokolenie ma własny czas. 
Ale z wiekiem to się zmienia, a my powoli 
przestajemy te góry przenosić. Jednak, gdy 
tak patrzę na pana, to nie wierzę, że pan 
przestał mieć ochotę na naprawianie świata.

To prawda, staram się walczyć i zna-
leźć takie rozwiązania, by służyły nam 
mieszkańcom, aby te pomysły, które są 
przedstawiane przeze mnie czy przez 
innych kolegów radnych były realizowa-
ne jak najszybciej i żeby służyły miesz-
kańcom, co jest dla nas najważniejsze.

Powróćmy do pana codziennej pracy, takiej, 
która polega... No właśnie, na czym polega 

praca radnego?
To jest służba. Zostaliśmy wybra-

ni, jako przedstawiciele mieszkańców 
w okręgach jednomandatowych w 2014 
roku. Mamy za zadanie pomagać, 
rozwiązywać problemy mieszkańców 
i mamy być łącznikiem z Urzędem Mia-
sta i prezydentem, starostwem i staro-
stą, Urzędem Marszałkowskim i mar-
szałkiem. Nawet czasami ostrowieckie 
sprawy obijają się o ministerstwa, bo 

nieraz trzeba napisać i pismo do  mi-
nistra, bo akurat któraś sprawa tego 
dotyczy. Od tego jesteśmy.

Czy to nie jest tak, że po części czuję się pan 
od czasu do czasu jak ksiądz na spowiedzi, 
kiedy przychodzą do pana ludzie ze swoimi 
problemami?

Powiem szczerze, że tak, ale cieszę 
się, że mieszkańcy mają zaufanie, że 
przychodzą, dzwonią, zwierzają się ze 
swoich, czasem osobistych problemów. 
Czasem dotyczą one dnia codziennego, 
czasem są to sprawy osiedlowe, a często 
i sprawy całego miasta. To cieszy, bo na 
to zaufanie pracuje się latami i każdy 
taki telefon oznacza jedno: że człowiek 
działa, pracuje na rzecz społeczności 
ostrowieckiej, na rzecz ostrowczan. 
Sprawia mi to radość i daje powód do 
dumy.

Skoro o dumie mowa, to z czego jest pan 
najbardziej dumny w swojej, już prawie 
czteroletniej kadencji radnego? Co się panu 
najbardziej udało? A może jest coś, czego 
nie udało się panu załatwić?

Cieszę się z tego, że powstają nowe 
bloki w osiedlu Spółdzielców. Z tego 
jestem najbardziej dumny. To był taki 
priorytet, od początku 2014 roku kie-
dy to prowadziliśmy starania o to, aby 
najpierw uporządkować teren po by-
łej szwalni Gambo. Udało się to i, jak 
zresztą państwo pisaliście i mówiliście 
w swoich mediach, powstają nowe, pięk-
ne bloki w pięknym osiedlu. Teraz cze-
ka nas rewitalizacja parku w osiedlu. 
Także myślę, że te dwa działania to jest 
powód do dumy. A jeśli chodzi o mia-
sto, to myślę, że tutaj nie można mówić 
o indywidualnych sukcesach, bo zawsze 
graliśmy zespołowo jako KWW Jaro-
sława Górczyńskiego i myślę, że jed-
nym z największych sukcesów i naszym 
i pana prezydenta jest Browar Kultur 
oraz długo oczekiwane baseny Rawka 
Od Nowa.

Pływał pan już tam?
Oczywiście.

Przed wejściem do studia Radia Rekord 89,6 
FM tak sobie mówiliśmy o upływającym cza-
sie, że im człowiek starszy to ten czas jakoś 
tak nabiera tempa… U pana też?

Tak, nabiera, a podobno po czter-
dziestce jeszcze szybciej.

Podobno?
Jeszcze jestem przed czterdziestką 

kilka lat, także czekam, żeby to spraw-
dzić. (śmiech)

Dziękuję za odwiedzenie nas w redakcji na 
Siennieńskiej i za rozmowę.

Staram się walczyć
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Bez konserwantów, z dodatkiem ziół, 
czosnku niedźwiedziego, a nawet... wina, 
zachwycają smakiem. Oryginalne na-
zewnictwo – „Jaśniepanki”, „Panicze”, 
"Hrabianki" to kolejny atut wyrobów za-
grodowych Mariusza Małkiewicza.

A wszystko zaczęło się trzy lata temu. 
– Pomysł na produkcję serów pod-

sunął mi syn Maciej – mówi M. Mał-
kiewicz, który do tej pory zajmował 
się wyrobem ogórków i kapusty kiszo-
nej. – Drugi syn, Marceli z żoną Moni-
ką prowadzą słynną już w całej Polsce 
Winnicę Sandomierską w Dwikozach. 
Zdecydowaliśmy, że połączymy siły i jak 
to bywa w różnych rejonach Europy, de-
gustacji wina będzie towarzyszyć smako-
wanie serów. 

Idea okazała się bardzo słuszna. Pio-
nierskie przedsięwzięcie i jedyny taki 
duet w Polsce – syn winiarz, ojciec sero-
war – to prawdziwy strzał w dziesiątkę. 
Obecnie odwiedzający winnicę, rozko-
szują się smakiem serów z Drygulca, 
które doskonale komponują się z lamp-
ką rodzimego wina. Tylko w tym roku 
do Dwikóz trafią co najmniej dwie tony 
żółtego przysmaku, czyli blisko połowa 
całej produkcji. A ta, jak przyznaje M. 
Małkiewicz sama w sobie skomplikowa-
na nie jest. 

– Czyste, przecedzone dwukrotnie 
krowie mleko najpierw podgrzewa się 
w temperaturze 26-32 st. Celsjusza, 

potem do 72 st., a następnie schładza 
ponownie do temp. 32 st. i dodaje natu-
ralną podpuszczkę cielęcą, sprowadzaną 
z Włoch – informuje serowar. – Po około 
godzinie, odciąga się serwatkę i wykłada 

do form. W dalszej kolejności sery wę-
drują na całodzienny odciek, do solanki, 
ponownie na odciek i na regały. 

Najbardziej wymagający jest etap le-
żakowania. 

– Żeby serom dobrze się dojrzewało 
trzeba je myć co najmniej dwa razy w ty-
godniu, parafinować, dbać o odpowiednią 
temperaturę i wilgotność – przyznaje M. 
Małkiewicz. – Moje sery leżakują zazwy-
czaj od tygodnia do ponad roku. Najkró-
cej „jaśniepanki”, najdłużej „panicze”.

To właśnie okres dojrzewania wpływa 
na cenę serów – im dłużej "dochodzą" 
tym są droższe. Za te z "górnej półki" 
trzeba zapłacić nawet i 250 zł za kilo-
gram. Ale są tego warte! Potwierdzają 
to stali klienci pana Mariusza. A tych 
z każdym dniem przybywa. Odbiorcy 
cenią sobie jakość wyrobów, natural-
ną produkcję i wyjątkowy smak. "Sery 
Sandomierskie od Dziedzica" mogą być 
lekko słone, z maślaną lub ziołową nutą, 
czy maślano-orzechowe z twardą skórką 
i kremowym wnętrzem. Kuszą też orygi-
nalne dodatki: czarnuszka, kozieradka, 
czosnek niedźwiedzi i… wino. 

Nabywać je można przede wszystkim 
na miejscu, w serowarni (Drygulec 3). 
Gospodarz oferuje również sprzedaż 
wysyłkową, a w przyszłości zamierza 
zapraszać do siebie na degustacje. Będą 
one odbywać się w specjalnie zaadapto-
wanej sali z zapleczem sanitarnym oraz 

na drewnianej werandzie. W pięknej 
scenerii ogrodu, w cieniu lip, z widokiem 
na Święty Krzyż.

KLAUDIA FAŁROWICZ

W Drygulcu 
sery robią

W oddalonej o kilka kilometrów od Ćmielowa serowarni w Drygulcu 
powstają wyjątkowe „Sery Sandomierskie od Dziedzica”.

R E K L A M A
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 KLAUDIA FADROWICZ

Impreza jak zwykle przyciągnęła wie-
lu miłośników motorów i dobrej, rocko-
wej zabawy.

W piątek już od godzin południowych 
na wszystkich drogach dojazdowych do 
Bałtowa można było spotkać motocykli-
stów, którzy jechali pojedynczo i w gru-
pach na jedyny w swoim rodzaju zlot. 
Jechali z całej Polski, ale i z zagranicy. 
Fanów cyklicznej imprezy nie zniechę-
ciły utrudnienia, spowodowane trwają-
cą jeszcze przebudową DW nr 754, ani 
bardzo upalna aura. Frekwencja była 
imponująca.

Oficjalne otwarcie zlotu nastąpiło tuż 
po godz. 18, przy dźwiękach rockowo-
-punckowej muzyki – zagrały m.in. 
formacje Azotox i 4 Szmery. Przybyli 
doskonale bawili się do późnych godzin 
wieczornych.

Najwięcej atrakcji na uczestników 
zlotu czekało jednak w sobotę. Tuż 
po godz. 10 z Bałtowa ruszyła kawal-
kada motocyklistów, którzy w drodze 
do sanktuarium na Świętym Krzyżu 
(odprawiono tam mszę św. w intencji 

zmotoryzowanych), przejechali ulicami 
Ostrowca, wzbudzając spore zaintere-
sowanie przechodniów. Po powrocie, na 

„Okręglicy” rozegrano konkursy spraw-
nościowe. Zlotowicze mogli też liczyć 
na kolejną porcję „mocnych” brzmień. 
Na scenie zaprezentowały się kapele 

Dewil Swing, Anielski Orszak i gwiazda 
wieczoru – Oddział Zamknięty. Ponad-
godzinny koncert zgromadził sporą pub-
liczność, która tańczyła i głośno śpiewa-
ła najpopularniejsze kawałki zespołu. 
Późnym wieczorem rozstrzygnięto kon-
kurs na wycieczkę motocyklem po Hi-
szpanii – w wyłonienie laureata włączyła 
się cała publiczność, a najwytrwalsi, już 
mocno po północy obejrzeli widowisko-
wy pokaz sztucznych ogni, który poprze-
dziła sex-niespodzianka.

Finał imprezy stanowiła niedzielna 
konsumpcja regenerującej jajecznicy 
z „jaja dinozaura”.

Przez cały czas trwania zlotu, motocy-
kliści mogli do woli korzystać z atrakcji 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycz-
nego. Do ich dyspozycji oddano prze-
stronny parking, pole namiotowe i bazę 
gastronomiczną. Uczestnicy, mimo 
„zmęczenia” wyjeżdżali zadowoleni, 
zapewniając powrót w przyszłym roku.

– To jedyna w swoim rodzaju impre-
za. Jestem już ósmy raz i dopóki się da, 
będą tu przyjeżdżać. Świetna organiza-
cja, super klimat, niesamowite miejsce 
no i ludzie, którzy tworzą tą całą atmo-
sferę – mówi Sławek z Buska Zdroju.

– Chcieliśmy jechać na Polandrock 
Festiwal, ale w końcu trafiliśmy do Bał-

towa. Nie żałujemy. To mój pierwszy, ale 
już wiem że na pewno nie ostatni raz tu-
taj – przyznaje Kaśka, która do Bałtowa 
przybyła z ekipą z Poznania.

Jedyny taki zlot!
Miniony weekend w Bałtowie należał do motocyklistów. Na placu przy 

„Okręglicy” zaparkowały setki „stalowych rumaków”. Wszystko za sprawą 

XI edycji Międzynarodowego Zlotu Moto Zauro Music.

Z Justyną Kwiatkowską, 
jedną z nielicznych 

w Polsce kobiet 
– diagnostyków samo-

chodowych rozmawia 
Maciej Dobrowolski. 

Chyba nie ma w Ostrowcu osoby, 
której pani nie zna?

Myślę, że ostrowczanie 
znają mnie, ponieważ pra-
cowałam w wielu miejscach 
kojarzonych z samochoda-
mi – od stacji paliw, gdzie 
tankowałam samochody, 
przez wulkanizację, menad-
żerowanie, stację kontroli 
pojazdów, aż po diagnostykę.

Skąd się wzięła się taka miłość, bo to musi 
być miłość?

Od najmłodszych lat zawsze intereso-
wałam się pojazdami, zawsze chciałam 
skończyć te 17 lat i jak najszybciej zdo-
być prawo jazdy, więc jak tylko ukończy-
łam je to odrazu poszłam na kurs i oczy-
wiście zdałam za pierwszym razem. 
Także to miłość do pojazdów zawładnę-
ła moim życiem. Mało tego, jeszcze jako 
15-latka wsiadłam do samochodu wujka 
i szalałam po polnych drogach.

Nasze pokolenie zdawało prawo jazdy prze-
ważnie na „maluchach”, pani również?

Tak jest!

A gdyby tak teraz taki „maluch” przyjechał 
do Malpolu, w którym pani pracuje i właści-
ciel oświadczył, że: nie może dać sobie z tym 
autem rady, to czy, umiałaby pani zajrzeć 
i naprawi to kultowe cacuszko?

Myślę, że tak – to były proste samo-
chody. Obecnie samochody mają bar-
dzo dużo elektroniki więc tu już jest 
troszeczkę trudniej.

Ale też trzeba mieć i taki zmysł, by poczuć 
dusze samochodu…

Tak, trzeba czuć duszę auta, ma pan 
rację.

Kiedy przyjeżdża kierowca, którego być 
może jeszcze pani nie zna, a on nie zna pani 
i mówi, że chciałby zrobić to i to, i wtedy pani 
bierze od niego kluczyki i bierze się za robo-
tę. Jak wtedy reagują kierowcy? Patrzą się ze 
zdziwieniem, a może ze strachem? 

Tak, zdarzają się i takie sytuacje. 
(śmiech) Na początku, gdy klient wcho-
dzi na stację kontroli pojazdów i ja pro-
szę od niego dowód rejestracyjny, nie 
widać zdziwienia na twarzy, ponieważ 
klienci kojarzą moją twarz, i to, że by-
łam menadżerem na stacji. Jednak kiedy 
proszę już kluczyki, to widać tą konster-
nację, przeważnie u mężczyzny, ponie-
waż mężczyźni nie lubią oddawać kie-
rownicy w obce ręce, a już szczególnie 
w kobiece. Ale kiedy przejadę już przez 
ścieżkę diagnostyczną, po zakończonym 
badaniu technicznym widać uśmiech na 
twarzy. I jest miło.

Czyli coś w tym jest, że mężczyźni są lepszymi 
kucharzami wbrew pozorom, a kobiety mogą 
być lepszymi mechanikami, jeśli tylko zechcą 
nimi być?

Tak, oczywiście. Strasznie ciężko było 
dojść do stanowiska diagnosty, ponieważ 
musiałam przejść przez kurs kończący 
się pięcioma egzaminami teoretyczny-
mi i szóstym praktycznym, ale udało się 
i teraz wiem, że nie ma rzeczy niemożli-
wych. Jestem z siebie dumna.

A gdyby miała pani przed sobą podjęcie tu 
i teraz życiowej decyzji, by odejść z zawodu, 

miałaby pani na tyle siły i odwagi?
Nie. Bardzo lubię swoją pracę, aczkol-

wiek praca diagnosty jest bardzo odpo-
wiedzialnym zajęciem, wbrew temu, co 
się na pierwszy rzut oka może wydawać. 
To diagnosta często decyduje o bezpie-
czeństwie uczestników ruchu drogowe-
go, o tym czy pojazd może poruszać się 
po drogach publicznych, czy też nie. Pra-
ca diagnosty z pozoru nie jest łatwa – to 
diagnosta podejmuje wiele decyzji, za 
które w pełni bierze odpowiedzialność. 
To jest bardzo odpowiedzialna pra-
ca, aczkolwiek największą zaletą bycia 
diagnostą jest to, że w momencie wyko-
nywania tej pracy jesteśmy ekspertami, 
z których opinią muszą się liczyć inni. 
(śmiech)

Na koszulce ma pani napisane "zanim 
uwierzysz w swoją duszę, najpierw musisz 
oczyścić swój umysł". Czy przez przypadek 
założyła pani dzisiaj tę koszulkę a może jest 
to pani życiową dewizą?

Można powiedzieć, że tak.

Jest pani dobrym specjalistą od samocho-
dów, ale czy jest pani też dobrym kierowcą?

Nie miałam w swoim życiu poważnej 
kolizji. Myślę, że jestem dobrym kierowcą.

Zdaje sobie pani sprawę, że przez ostatnie 
kilka minut wpędziła mnie pani w takie 
kompleksy, że długo będę musiał z nich 
wychodzić? Kompletnie nie znam się na 
samochodach -kupuję nowe, bo wiem, że 
mają gwarancję. Nie umiem też gotować, 
wszystko na nie…

Ale jest pan w tym dobry. co pan robi 
teraz.

Dziękuję za komplement (śmiech). Pani Ju-
styno, czy lubi pani przyjmować od mężczyzn 
komplementy? Na pewno je pani prawią.

Każda kobieta to lubi, ja również. 
Cieszę się, że klienci wracają na naszą 
stację, że słyszę od nich wiele pozytyw-
nych opinii, miłych słów, także bardzo 
jest to miłe.

A jak traktują panią koledzy w pracy? Czy 
jest pani „oczkiem w głowie", czy jednak 
jest pani traktowana wyłącznie po partner-
sku?

Myślę, że pół na pół. Troszkę oczkiem 
w głowie, troszkę po partnersku, bo wia-
domo nikt za mnie tej pracy nie wykona, 
muszę wykonywać ją sama, tak jak kole-
dzy. Na początku zdarzały się różne ko-
mentarze, że niby kobieta nie nadaje się 
do bycia diagnostą, że baba nie zna się 
na samochodach i tak dalej. Teraz jest 
to już przeszłość i ich czarne scenariusze 
się nie sprawdziły.

To życzę wszystkiego dobrego i tyle optymi-
zmu i uśmiechu, ile pani wniosła wchodząc 
do redakcji.

Bardzo dziękuję.

Czuć duszę
auta

Zd
jęc

ia:
 G

re
m

iu
m

 M
C P

ol
an

d

Fo
t. 

Kl
au

di
a F

ałd
ro

wi
cz



6 PIĄTEK – CZWARTEK 10-16 SIERPNIA 2018LUDZIE I STYLE

 MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

Charakterystycznym elementem kra-
jobrazu polskiej wsi przez wieki były 
drewniane kościółki. Choć na ogół były 
niewielkie to i tak rozmiarami górowały 
w wiejskim pejzażu, a swym znaczeniem 
odgrywały rolę dominującą w lokalnym 
środowisku. Wielu z nich czas zadał cios. 
Uległy zniszczeniu. Często padały ofiarą 
pożarów, których przyczyny były różne, 
poczynając od piorunów, poprzez ludz-
kie niedbalstwo i głupotę, aż po celowe 
podpalenia, do których dochodziło na 
ogół podczas wojen i zawieruch dzie-
jowych. Pomału zaczęły znikać z wiej-
skiego krajobrazu zastępowane bardziej 
trwałymi budowlami murowanymi. Dziś 
pozostało niewiele takich drewnianych 
perełek. Jedną z nich jest kościół pa-
rafialny w Rudzie Kościelnej, należący 
do najstarszych zabytkowych obiektów 
drewnianych w okolicy. 

Kościół w Rudzie został wzniesiony 
w latach 1769-1776 na gruntach dwor-
skich przez dzierżawcę majątku Fran-
ciszka Ksawerego Korwin Kochanow-
skiego, który „upiększył go i zaopatrzył 
we wszystko, co trzeba, a więc sprawił 
aparata, bieliznę, srebra, księgi liturgicz-
ne, wystawił plebanię i budynki gospo-
darcze”. 

Decyzję o budowie świątyni Kocha-
nowski powziął, z pobudek godnych 

najwyższej pochwały, w trosce o dusze 
włościan. Pragnął ułatwić mieszkańcom 
Rudy i okolic uczestnictwo we mszach 
św. i nabożeństwach oraz łatwiejszy 
dostęp do posług duszpasterskich. Na 
skutek częstych wylewów Kamiennej, 

złego stanu dróg oraz znacznej odległo-
ści tutejszych wiosek od świątyń w Ćmie-
lowie i Bałtowie, mieszkańcy Rudy oraz 
sąsiednich wsi Stoki i Wólka, mieli 
utrudniony dostęp do kościoła. Rzad-
ko uczestniczyli w niedzielnej euchary-
stii. Zdarzały się przypadki zgonów bez 
przyjęcia sakramentów świętych. Chorzy 
schodzili z tego świata bez spowiedzi 
i komunii, dzieci bez chrztu.

Nim Kochanowski ufundował kościół 
musiał uzyskać stosowne pozwolenie od 
właściciela dóbr, hr. Jacka Małachow-
skiego. Ten jak najbardziej wyraził na 
to zgodę, a ponadto na uposażenie pro-
boszcza przeznaczył z majętności dwor-
skich kilka łanów gruntu, w tym place, 
ogrody, pola i łąki oraz zapisał w aktach 
grodzkich starościńskich sandomier-
skich 3000 złotych na 5% umieszczone 
na dobrach rudzkich. Tym samym Ma-
łachowski stał się współtwórcą nowego 
kościoła. Za procent od wspomnianej 
sumy proboszczowie rudzcy mieli obo-
wiązek odprawiać za życia fundatora 
jedną mszę św. tygodniową w jego inten-
cji, a po śmierci jedną mszę świętą tygo-
dniowo za spokój jego duszy. 

Do budowy kościoła użyto prze-
de wszystkim tego, czego w okolicach 
było pod dostatkiem, a więc drzewa 
i kamieni. Budowlę wzniesiono z cio-
sowych belek sosnowych ułożonych na 
zrąb i posadowiono na dużych gła-

zach umieszczonych 
p o d  n a r o ż n i k a m i 
i  ot y n kowa nej  c e -
glanej podmurówce. 
Kościół otrzymał for-
mę krzyża łacińskie-
go, został zestawiony 
z prostokątnej nawy, 
węższego, wydłużo-
nego ,  t ró j b o c z n ie 
zamkniętego prezbi-
ter ium oraz dwóch 
zakrystii, wbudowa-
nych pomiędzy nawę 
a prezbiterium; nawa, 
prezbiterium i zakry-
stie zostały nakryte 
osobnymi daszkami 
gontowymi. 

Wewnątrz kościo-
ła pojawiły się trzy 
ołtarze. W ołtarzu 

głównym został umieszczony obraz 
„Zaślubiny NMP”, w jednym ołtarzu 
bocznym – krucyfiks, w drugim – obraz 
św. Franciszka Ksawerego, patrona fun-
datora kościoła. Nad wejściem głównym 
pojawił się chór muzyczny wsparty na 

dwóch słupach drewnianych. Pod prezbi-
terium zostały urządzone krypty grobo-
we. O hojnym fundatorze przypominały 
zawieszone w kościele portrety natu-

ralnej wielkości jego oraz żony Józefy 
z Dąmbskich wraz z synkiem, namalo-
wane na płótnie. 

Kochanowski nie tylko wystawił świą-
tynię, ale i wystarał się o podniesienie 
jej do rangi kościoła parafialnego. Dzię-
ki jego zabiegom, bp krakowski Kajetan 
Sołtyk, aktem wystawionym 28 sierp-
nia 1776 r. w Kielcach erygował rudzką 
parafię pod dość rzadkim wezwaniem 
Zaślubin Najświętszej Maryi Panny. 
Dziś taki tytuł noszą tylko dwa kościo-
ły w Polsce (drugim jest kościół filialny 
w Luboradzu na Dolnym Śląsku). Nowo 
powstała parafia objęła swym zasięgiem: 
Rudę, Wólkę i Stoki. 

29 czerwca 1782 r. ks. Stanisław Pta-
szyński, kanonik inflancki, proboszcz 
w Nowym Korczynie, wizytując parafię 
zachwycił się „wytwornością aparatów 
kościelnych, pięknym wyglądem ze-
wnętrznym i wewnętrznym niedawno 
zbudowanego kościoła, wygodnym do-
mem mieszkalnym i dobrym uposaże-
niem probostwa”. 

Podobno Kochanowski nosił się z za-
miarem wzniesienia we wsi murowanego 
kościoła. Przygotował nawet materiały 
do jego budowy. Jego śmierć zniweczyła 
te zamiary. Kolejni kolatorzy kościoła 
nie zamierzali realizować planów Ko-
chanowskiego. Ze zgromadzonej cegły, 
wapna i drzewa zbudowali ponoć obo-
ry dworskie. Jeszcze na początku XX 
w. miejscowi pokazywali w Wólce na 

wzgórzu stodołę postawioną z kościel-
nego budulca przygotowanego przez 
Kochanowskiego. Opowiadali również, 
że za te występki jednego z kolatorów, 

Joachima Karczewskiego, spotkała kara 
Boża. W drodze do Ciepielowa strzelił 
w biegu do stada kuropatw. Strzał wy-
straszył konie, które poniosły. Z rozpę-
dzonej bryczki wypadł Karczewski. Pod-
czas upadku uderzył głową o przydrożne 
kamienie i zmarł. Woźnica ocalał. 

Kochanowscy bardzo dbali o kościół 
i parafię. Po śmierci wraz z synem spo-
częli w kryptach ufundowanej przez 
siebie świątyni. Kolejni dziedzice Rudy 
nie troszczyli się już tak ani o stan koś-
cioła, ani o duchownych. Zaniedbywali 
obowiązki kolatorskie. W efekcie już 
na początku XIX w. kościół znajdował 
się w opłakanym stanie. Przez dziury 
w dachu deszcz przeciekał do wnętrza. 
Na skutek przegnicia części konstrukcji 
uległa zawaleniu loża kolatorska. Konsy-
storz sandomierski wielokrotnie przypo-
minał o ciążącym na kolatorze obowiąz-
ku naprawy kościoła. Władze świeckie 
groziły zamknięciem budynku. Jakby 
tego było mało w tym czasie świątynia, 
niedostatecznie zabezpieczona, zosta-
ła okradziona z najcenniejszych sreber 
i sprzętów liturgicznych. Proboszczowie 
nie otrzymywali należnej im dziesięciny. 

Wybawieniem dla kościoła okazał się 
ks. Stanisław Sędrowski, który w 1810 r. 
objął tu probostwo. Nie oglądając się na 
wsparcie kolatorów, przy pomocy życz-
liwych parafian, przeprowadził remont 
obiektu. Zapewne większość prac mia-
ła charakter doraźny, albo też zostały 

wykonane z gorszych jakościowo mate-
riałów. Bowiem już w latach 50. XIX w. 
„cały kościół przez starość i zaniedbanie 
reperacji grożąc rychłym i niezawod-
nym upadkiem, a nawet i niebezpie-
czeństwem życia osób na nabożeństwo 
uczęszczających, do zupełnego odre-
staurowania” znów się kwalifikował. Na 
remont przyszło czekać do lat 60. Wów-
czas w świątyni i wokół niej wykonano 
wiele robót restauracyjno-budowlanych. 
W 1863 r. za sprawą dziedzica Józefa 
Tarnowskiego do kościoła dobudowa-
no od wschodu murowaną kruchtę, wy-
konano także nowe ogrodzenie wokół 
cmentarza kościelnego. Mimo to kościół 
był zaniedbany. Wymagał stałej troski 
i systematycznych remontów. 

Na początku XX w. w kościele poja-
wiła się kamienna posadzka w miejsce 
glinianej. Zostały zakupione przez ks. 
Aleksandra Bastrzykowskiego organy. 
Na kościele pojawiła się nowa sygnatur-
ka, a przy wejściach stopnie z kunow-
skiego kamienia. Wymieniono pokrycie 
dachowe, zastępując gont ocynkowaną 
blachą. 

Kolejne zasadnicze zmiany w wyglą-
dzie kościoła, ale wyłącznie wewnętrz-
nym, nastąpiły w okresie posoborowym 
Ołtarz główny został wówczas cofnięty, 
podwyższono o stopień prezbiterium, 
sprzed wielkiego ołtarza usunięto żela-
zną balustradę, odsunięto nieco od ołta-
rza głównego stalle i zmieniono wystój 
ołtarzy. 

W latach 70. wnętrze kościoła pokryły 
malowidła. Na stropie pojawiły się sceny 
„Wniebowzięcie NMP” i „Zwiastowanie 
NMP”. 

Mimo wielu prac budowlano-remon-
towych przeprowadzonych w kościele na 
przestrzeni blisko 250. lat, poza muro-
waną kruchtą zachował on swą pierwot-
ną sylwetkę. Ocalił także wiele ze swe-
go XVIII-wiecznego wyposażenia. Do 
dziś w kościele można podziwiać m.in. 
drewniany krucyfiks, obrazy: „Zaślubi-
ny NMP” i „Św. Franciszek Ksawery” 
czy kamienną chrzcielnicę, pochodzące 
z czasów jego budowy.

Nie dotrwały niestety do naszych cza-
sów portrety fundatora kościoła i jego 
żony. W 1910 r. ks. Aureliusz Wilczyński 
„dla osobistych korzyści” dał je Marii 
Druckiej-Lubeckiej. Do 1945 r. wisiały 
w pałacu w Bałtowie. Także krypty gro-
bowe zostały opróżnione. Znajdujące się 
w nich szczątki ludzkie, w tym Kocha-
nowskich zostały w latach 60. przeniesio-
ne na cmentarz parafialny, do grobowca 
Tarnowskich.

Drewniana „perełka”
Osiemnastowieczny drewniany kościółek pod wewzwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej jest jed-

ną z wizytówek Ziemi Ostrowieckiej.

R E K L A M A
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SMACZNEGO 

MANGO SMOOTHIE

SKŁADNIKI
–  1,5 szklanki mango (świeże, mrożone 

lub z puszki)

–  1 szklanka guava lub nektaru 

z mango (schłodzonego)

–  2/3 szklanki skondensowanego mleka

–  sok z 2 limonek

–  1 łyżka brązowego cukru

–  kostki lodu (opcja)

–  plasterek cytryny (opcja)

PRZYGOTOWANIE
Posiekaj mango. Zmiel w blenderze 

pierwszych pięć składników i wlej 

do szklanki z lodem. Wierzch można 

posypać płatkami migdałów 

i udekorować plasterkiem cytryny.

TRUSKAWKOWE SMOOTHIE

SKŁADNIKI
–  2,5 szklanki truskawek

–  0,5 szklanki nektaru z truskawek

–  1 brzoskwinia bez pestki

–  1 szklanka niskotłuszczowego 

jogurtu naturalnego

–  2 szklanki lodu

PRZYGOTOWANIE
Zmiksuj wszystkie składniki 

w blenderze. Podawaj bezpośrednio po 

przygotowaniu, zanim lód się rozpuści.

CZYM ZASTĄPIĆ NIEZDROWE PRZEKĄSKI?
Podczas pobytu w wakacyjnych kuror-

tach trudno uniknąć deseru w postaci 
lodów lub gofrów. Jeżeli decydujemy się 
na kupno dziecku gofra, zrezygnujmy 
ze słodkich posypek, bitej śmietany czy 
syntetycznych polew, a w zamian zapro-
ponujmy świeże owoce. Tłuszcze trans, 
zawarte w hamburgerach, hot-dogach 
czy pizzy również należy ograniczyć 
w diecie malucha do minimum. – Pro-
dukty z dodatkiem soli, cukru, konser-
wantów, sztucznych barwników czy tzw. 
polepszaczy smaku zachęcają do spo-
życia ładnym opakowaniem, kolorem 
i smakiem. Z powodu łatwego dostępu, 
braku możliwości przygotowania war-
tościowego posiłku czy pod presją próśb 
rodzice kupują tego typu artykułu spo-
żywcze dziecku, a tym samym przyzwy-
czajają je do słonego i słodkiego smaku. 
M.in. dlatego takie przetworzone, kalo-
ryczne produkty warto zastąpić zdrową, 
naturalną przekąską w postaci orze-
chów, bakali, świeżych lub suszonych 
owoców. By ugasić pragnienie, dziecko 
zawsze powinno pić wodę – uważa Ma-
ria Paluczek.

ZDROWO I KOLOROWO – RÓWNIEŻ 
W PODRÓŻY

W czasie wakacji momentem, w któ-
rym często zapominamy o prawidłowej 
diecie, jest podróż. Aby unikać zakupu 
słodyczy lub ciepłych przekąsek na sta-
cji benzynowej, wystarczy wcześniej się 
przygotować – naszykować odpowiednie 
pojemniki i wypełnić je pełnowartościo-
wymi przekąskami. – W podręcznym 

plecaku powinny znaleźć się zdrowe 
przekąski: obrane i pokrojone owoce 
czy warzywa, np. ogórek, marchew, pa-

pryka, pomidorki koktajlowe, orzechy 
czy kanapki. W takiej formie łatwiej 
będzie sięgnąć po nie dziecku, dzięki 
czemu unikniemy konieczności kupo-
wania przekąsek typu paluszki, chipsy, 
batony, cukierki czy frytki – radzi Marta 
Lutak, edukator żywieniowy programu 
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” Mar-
ta Lutak. – Z tego rozwiązania warto 
skorzystać również na plaży czy podczas 
wycieczki. Posiłki wystarczy zaplanować 
i przygotować wcześniej.

Planując podróż z niemowlęciem, war-
to wybierać bezpieczną żywność prze-
znaczoną specjalnie dla tej grupy konsu-
mentów, zawierającą wskazanie wieku na 
opakowaniu. To gwarancja odpowiedniej 
jakości i konsystencji dopasowanej do po-
trzeb i umiejętności malucha.

LODY DLA OCHŁODY
– Trudno byłoby odmawiać dzieciom 

lodów podczas upalnego lata, lecz war-
to zachować umiar i wybierać takie, 
których skład nie budzi wątpliwości. 
Najniższą wartość energetyczną mają 
sorbety. Lody na bazie mleka mają dużo 
mniej tłuszczu niż te ze śmietany. Nie-
stety, wiele dostępnych na rynku ma też 
w składzie syrop glukozowo-fruktozo-
wy. Dlatego ważne, by przed podaniem 
dziecku lodów przeczytać, jaki jest ich 
skład – doradza Marta Lutak.

JAK PRZEKONAĆ DZIECKO DO ZDROWEJ 
PRZEKĄSKI?

Posiłki powinny być kolorowe i apetycz-
nie wyglądać. Liczy się też forma podania, 
np. mus owocowy można zaserwować jako 
zamrożony sorbet, a sałatkę owocową po-
dać w waflowej miseczce lub rożku. Zaan-
gażowanie dziecka w przygotowanie zdro-
wej przekąski może sprawić, że maluch 

chętniej jej spróbuje. By zachęcić dziecko 
do wspólnego gotowania, warto wyko-
rzystać przepisy na szybkie wakacyjne 
przekąski autorstwa Katarzyny Popielaw-
skiej, edukatora żywieniowego programu 
„Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”:

Pieczone jabłka z ulubionym wnę-
trzem

Z jabłek wydrążamy gniazda na-
sienne, a następnie wypełniamy je 
ulubionymi dodatkami, np. twaroż-
kiem z cynamonem, suszoną żurawi-
ną, orzechami laskowymi czy wiór-
kami kokosowymi. Jabłka pieczemy 
w piekarniku ok. 30 minut.

Owoce w czekoladzie na patyku
Owoce (np. banany, kiwi) obiera-

my, kroimy i nadziewamy na patycz-
ki do lodów. Następnie zanurzamy 
je w rozpuszczonej gorzkiej czeko-
ladzie i posypujemy dodatkami: 
wiórkami kokosowymi, posiekany-
mi orzechami, płatkami kukury-
dzianymi.

Lody sorbetowe
Banana i truskawki miksujemy, 

przekładamy do specjalnych form 
na lody i zamrażamy.

Wakacyjna

dieta dziecka
Latem rodzice i opiekunowie często przymykają oczy na zasady zdrowego żywienia i godzą się na wie-

le ustępstw w diecie swoich dzieci. Częste podjadanie i odstępstwa od prawidłowej diety mogą jednak 

wykształcić u dziecka nieprawidłowe nawyki żywieniowe, które mogą prowadzić m.in. do otyłości.
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TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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05:20  Telezakupy
06:00  Elif
06:55  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:35  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Nieznany Pantanal: Królestwo kajmana
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:40  Leśniczówka
16:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:08  Pogoda dla żeglarzy
20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:30  Tour de Pologne - kronika
20:35  The Wall. Wygraj marzenia
21:35  Big Music Quiz
22:35  DISCOPOLAND
23:10  Ambassada
01:00  Egzorcyzmy Dorothy Mills
02:50  Wniebowzięci
03:50  Notacje

Teresa Bojarska. Pracowałam u adwokata
04:00  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

Tatko
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Wariat
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Stary Kredens, Sanok

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Krwawy Iwan
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Rysiek
15:00  Kuchenne rewolucje: Darjan Brydż, Bystrzyca Kłodzka

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  Jack Ryan: Teoria chaosu

Film sensacyjny
22:10  Windykatorzy

Film fantastyczny
00:25  Błękitna fala

Film obyczajowy
02:35  Kuba Wojewódzki: Tomasz Niecik i Maciej Orłoś
03:40  Uwaga!
03:55   Moc magii

lifestyle

05:20  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Dobry interes
06:55  Afryka od kuchni
07:20  Makłowicz w podróży: Hiszpania - Prowincja Sewilla
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
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
14:00  Coś dla ciebie
14:25  Makłowicz w podróży: Hiszpania - Prowincja Kordoba
14:55  Postaw na milion
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama   18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:32  Bieg Powstania Warszawskiego
18:35  Rodzinka.pl
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Za ciosem
21:50  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
22:40  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
23:35  Julie de Maupin
01:25  Kontakt
02:30  17. Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015
03:35  17. Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015
04:30  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  SuperPies
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  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  Gwiezdne wojny: Część 4 - Nowa nadzieja

Film fantastyczny
22:55  Umów się ze mną. Take me out
00:30  Droga bez powrotu 6: Hotel na uboczu

Film horror
02:30  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
03:05  Tajemnice losu

SOBOTA, 11 SIERPNIA

PIĄTEK, 10 SIERPNIA

04:10  Klan
04:35  Klan
04:55  Klan
05:20  Jak to działa?: Biopaliwa
05:50  Weterynarze z sercem
06:25  Sprawa dla reportera
07:15  Pełnosprawni
07:45  Rok w ogrodzie
08:05  Rok w ogrodzie extra
08:25  Sekundy, które zmieniły życie
08:45  Zakochaj się w Polsce: Chojnice
09:15  Studio Raban
09:45  Rodzinny ekspres
10:15  Słodkie życie
10:50  Janosik
11:40  Opole 2018 na bis
12:05  Leśniczówka
12:30  Leśniczówka
12:55  Leśniczówka
13:25  Leśniczówka
13:50  Teo-ria smaku Teo Vafidisa
14:20  Fundusze europejskie - jak to działa?
14:40  Komisariat
15:15  Wojenne dziewczyny
16:05  Dziewczyny ze Lwowa
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  The Wall. Wygraj marzenia
18:55  Opole 2018 na bis
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:07  Tour de Pologne - kronika
20:10  Komisarz Alex 11
21:05  Hit na sobotę: Ślepy traf
22:45  Dług
00:40  Piłka nożna: International Champions Cup - skróty
01:00  Piłka nożna: International Champions Cup - mecz: FC 

Bayern Monachium - Manchester City FC
03:05  Ambassada
04:55  Zakończenie programu

05:20  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  Ugotowani

kulinaria
13:55  Mistrzowskie cięcie
14:55  Agent - Gwiazdy
16:00  Dorota inspiruje
17:00  Projekt Lady
18:00  Kuchenne rewolucje

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Zamiana ciał

Film komediowy
22:20  Nadchodzi Polly

Film komediowy
00:20  Jack Ryan: Teoria chaosu

Film sensacyjny
02:30  Kuchenne rewolucje

kulinaria
03:30  Uwaga!
03:50  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:05  Na dobre i na złe

Jestem jaki jestem
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
11:05  Pytanie na śniadanie
11:25  Pogoda
11:35  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Banja Luka
12:10  Gwiazdy w południe: Wspaniała Gilly

Film dramat
14:00  Familiada
14:30  Koło fortuny
15:10  Kabaretowe hity 2014

kabaret
16:20  Rodzinka.pl

Chrzestny, chrzestna i chrześniaczek
16:50  Słowo na niedzielę: Nie przerywaj Bogu!
17:10  Na dobre i na złe
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kulisy "Postaw na milion"

Film dokumentalny
18:40  Postaw na milion
20:05  Kocham Cię, Polsko!
21:35  La La Poland

kabaret
22:30  22. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2016 - Park Rozrywki

kabaret
23:30  22. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2016 - Park Rozrywki
00:30  Twardziele
02:25  Za ciosem

Film komediowy
04:05  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
04:50  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:30  Mrówka Z

Film animowany
09:15  My3
09:45  My3
10:15  Ewa gotuje
10:45  Nie lubię poniedziałku

Film komediowy
13:00  Wszystko się wali

Film komediowy
15:20  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
15:45  Joker
16:50  Joker
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  24. Festiwal kabaretów w Koszalinie - letnia Ambasada 

Humoru
23:40  Watchmen. Strażnicy

Film fantastyczny
03:30  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

Biuro Reklamy 

Świ tokrzyskiej Grupy Mediowej:

Rekord – Radio Świ tokrzyskie  89,6 FM

Świ tokrzyski Portal Informacyjny CoZaDzien.pl

Bezpłatny Tygodnik „Świ tokrzyskie 7 Dni” (nakład 5 000 egz.)

ŚWI TOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA  OSTROWIEC ŚWI TOKRZYSKI, UL. SIENNIEŃSKA 12, TEL. 41 260-59-99
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05:10  Galeria
05:30  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:35  wojsko-polskie.pl
07:00  Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach
08:00  Tydzień
08:40  DISCOPOLAND
09:15  Ziarno: Poletyły i Drohiczyn
09:45  Weterynarze z sercem
10:15  Słodkie życie
10:45  Janosik
11:35  Sekrety mnichów: Sposób na przyjaźń
11:55  Między ziemią a niebem   12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
13:05  BBC w Jedynce
14:10  Sonda 2: Zapach
14:35  Song of Songs Festival 2018
15:15  Wojenne dziewczyny
16:05  Dziewczyny ze Lwowa
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:30  Big Music Quiz
18:35  Jaka to melodia?
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:07  Tour de Pologne - kronika
20:10  Pensjonat nad rozlewiskiem
22:05  Zakochana Jedynka: Rosa: Chmury nad Kapsztadem
23:45  Dzieci Ireny Sendlerowej
01:35  Ślepy traf
03:10  Dług
05:00  Zakończenie programu

05:15  Uwaga!
05:40  Mango
07:55  Nowa Maja w ogrodzie
08:25  Akademia ogrodnika
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Dorota inspiruje
12:00  Co za tydzień
12:30  36,6°C
13:30  Efekt Domina
14:00  Richie milioner

Film komediowy
16:00  Piorun

Film animowany
18:00  Ugotowani

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Władca Pierścieni: Powrót króla

Film fantastyczny
00:10  Windykatorzy

Film fantastyczny
02:30  Sekrety lekarzy
03:30  Uwaga!
03:50  Moc magii

05:15  Słowo na niedzielę: Nie przerywaj Bogu!
05:30  Koło fortuny
06:05  Na dobre i na złe
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
10:45  Rodzinne oglądanie
11:40  Gwiazdy w południe: Złoto MacKenny
14:00  Familiada
14:30  Koło fortuny
15:15  Kocham Cię, Polsko!
16:50  Bake off - Ale przepis 4
17:10  Na dobre i na złe
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:27  Bieg Powstania Warszawskiego

Film dokumentalny
18:35  Postaw na milion
19:30  Rodzinka.pl
20:05  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki: Zamość
22:30  The Good Doctor
23:15  The Good Doctor
00:10  Kino bez granic: Anioł śmierci
01:55  Twardziele

Film komediowy
03:45  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
04:35  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:40  Jeźdźcy smoków
08:10  Jeźdźcy smoków
08:45  Atlantyda: Zaginiony ląd

Film animowany
10:50  Gwiezdne wojny: Część 4 - Nowa nadzieja

Film fantastyczny
13:30  Szalone wakacje na kółkach

Film obyczajowy
15:50  W rytmie serca
16:50  W rytmie serca
17:50  Nasz nowy dom

lifestyle
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Słoneczna Stacja
20:05  11. Płocka Noc Kabaretowa

kabaret
22:55  Gambit, czyli jak ograć króla

Film komediowy
00:55  Niepowstrzymany

Film thriller
03:05  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 13 SIERPNIA

NIEDZIELA, 12 SIERPNIA

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
07:00  MasterChef Junior

kulinaria
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja U Przyjaciół, Sopot

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Domówka
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Alkoholiczka
15:00  Kuchenne rewolucje: Open Air, Magdalenka

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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Projekt Lady
22:30  Sekrety lekarzy
23:30  Kroll

Film sensacyjny
01:40  Co za tydzień
02:15  Czysty Geniusz
03:15  Uwaga!
03:40  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Bóle przepowiadające
06:55  Coś dla ciebie
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Sarajewo
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Przypadkowe pary
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:55  Zmiennicy

Prasa szczególnej troski
14:55  Bake off - Ale ciacho! 3
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Rodzinna manipulacja
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Fuks
22:20  Oficerowie
23:15  Oficerowie
00:15  Anioł śmierci

Film dramat
01:55  Wspaniała Gilly

Film dramat
03:35  Zakończenie programu

WTOREK, 14 SIERPNIA

05:20  Telezakupy
06:00  Elif
06:55  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Nieznany Pantanal: Sekrety filmowców
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!   15:40  Leśniczówka
16:05  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:20  Sport
20:25  Tour de Pologne - kronika
20:30  Leśniczówka
21:05  Rolnik szuka żony 4
22:05  Midnight Sun
23:05  S.W.A.T. - jednostka specjalna
00:40  Gwardia
02:00  Piłka nożna: International Champions Cup - mecz: Man-

chester United FC - Real Madryt CF
04:00  Zaginiona
04:55  Notacje

Rosław Szaybo. Męski zawód
05:05  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

Domówka
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Alkoholiczka
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Do Syta, Łódź

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy
14:15  W-11 - Wydział Śledczy
15:00  Kuchenne rewolucje: Restauracja Steak House Rodeo, 

Kwidzyn
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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Złe towarzystwo
23:55  Kuba Wojewódzki: Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz 

Organek
00:55  Niewierni
02:15  Mroczne zagadki Los Angeles 3
03:15  Uwaga!
03:40  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Wszystko pod kontrolą
06:55  Między Niebem a Wodą
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Mostar
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:55  Zmiennicy
14:55  Bake off - Ale ciacho! 3
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Kryzys
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Czerwony świt
22:25  Fuks
00:05  Tutanchamon
00:55  Tutanchamon
01:45  Złoto MacKenny
03:50  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  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  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
23:00  Lęk pierwotny

Film thriller
01:55  Agentka

Film komediowy
04:35  Kabaretowa Ekstraklasa

05:20  Telezakupy
06:00  Elif
06:55  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo

Porwanie
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  BBC w Jedynce

Szpiedzy wśród zwierząt, Inteligencja
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:40  Komisariat
16:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:27  Tour de Pologne - kronika
20:30  Leśniczówka
21:05  Rolnik szuka żony 4
22:05  Tajemnica jeziora
23:05  Bez tożsamości
23:50  Obława
00:55  Powstanie warszawskie

historia/archeologia
02:30  Rosa: Chmury nad Kapsztadem
04:10  Hiroszima - życie po tragedii
04:55  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  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  Megahit: Niepowstrzymany

Film thriller
22:15  Lekcja przetrwania

Film thriller
00:55  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
03:50  Tajemnice losu
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05:30  Telezakupy
06:05  Elif
07:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Królowie Zatoki Kalifornijskiej
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:40  Leśniczówka
16:05  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
16:50  Fundusze europejskie - jak to działa? - flesz
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:28  Tour de Pologne - kronika
20:35  Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki
21:50  Diabelne szczęście
22:55  Korzenie
23:55  S.W.A.T. - jednostka specjalna
00:50  Królowa aniołów
02:45  Cynga
04:25  Notacje
04:40  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

To jeszcze dzieci
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Obciach
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Karczma Sielska Zagroda, Nowy 

Dwór Gdański
kulinaria

09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Śmierć jubilera
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Masakra rodziny Biernackich
15:00  Kuchenne rewolucje: Panorama, Nowogród

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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Tango i Cash
23:45  Noc oczyszczenia: Anarchia
01:55  Ugotowani
02:55  Uwaga!
03:20  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Wstydliwe tajemnice
06:55  Pożyteczni.pl
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Trebinje
07:50  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Śpiwór dla czworga
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:50  Zmiennicy
14:55  Bake off - Ale ciacho! 3
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:00  Odnaleziony walc

socjologia
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Kino relaks: Dziewczyna z Jersey
22:35  Czerwony świt
00:20  Historia kina w Popielawach

Film obyczajowy
02:10  Glina 2
03:05  Glina 2
03:55  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:35  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Świat według Kiepskich
20:40  Agentka

Film komediowy
23:10  Klub Dzikich Kotek

Film komediowy
01:15  Podróż przedślubna

Film komediowy
03:30  Tajemnice losu

CZWARTEK, 16 SIERPNIA

ŚRODA, 15 SIERPNIA

05:30  Telezakupy
06:05  Elif
07:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Tajemnice alpejskich jezior
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:40  Leśniczówka
16:05  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:28  Tour de Pologne - kronika
20:30  Leśniczówka
21:00  Sprawa dla reportera
22:00  Sekundy, które zmieniły życie
22:30  Ojciec Mateusz 16
23:25  Ocaleni
00:20  wojsko-polskie.pl
00:50  Anno Domini: Biblii ciąg dalszy
01:40  Anno Domini: Biblii ciąg dalszy
02:35  Sprawa dla reportera
03:35  Korzenie
04:35  Notacje

Wacław Micuta. II wojna światowa i powstanie warszawskie
04:50  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

Śmierć jubilera
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Masakra rodziny Biernackich
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Relax, Chełm

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Bizneswoman
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Kamila
15:00  Kuchenne rewolucje: Restauracja Penelopa, Inowrocław

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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Ostróda, Fang Youn

kulinaria
22:30  Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów

Film komediowy
00:40  Tango i Cash

Film sensacyjny
02:50  Uwaga!
03:15  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Na dobre i na złe

Drobne dolegliwości
06:50  Podróże z historią

Tarcza ukryta w górach
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Nad 

Sutjeską i Driną
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Albo ona, albo ja
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:55  Zmiennicy
15:00  Postaw na milion
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Wigilia
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Kino relaks: Córka D'Artagnana
23:00  Kontakt
00:05  Dziewczyna z Jersey
01:55  Mareczku, podaj mi pióro!

Film komediowy
03:40  Mocny skład. Europejski Stadion Kultury - Rzeszów 2017
04:30  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:35  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Podróż przedślubna

Film komediowy
22:10  To Twoja wina
23:10  Emsi na tropie
00:15  Magik z Nowego Jorku

Film dramat
02:25  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
03:15  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A
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Do tej pory odbyły się trzy z sześ-
ciu rund, a więc za nami już półmetek 
imprezy i podczas kolejnej rundy – 26 
sierpnia – poznamy pierwszych lide-
rów cyklu. Warunkiem niezbędnym 
do sklasyfikowania jest bowiem zali-
czenie co najmniej czterech rund na 
jednym z dwóch głównych dystansów 
– 5 lub 10km.

Rumieńców nabiera też klasyfikacja 
rodzinna. Zdecydowanymi liderami po-
zostają bracia Rogozińscy, broniący ty-
tułu najbardziej rozbieganej na Gutwinie 
rodziny, wywalczonego przed rokiem. 
Wygrali wszystkie trzy dotychczasowe 
rundy i z kompletem 30 punktów prowa-
dzą w klasyfikacji generalnej. Za ich „ple-

cami” trwa rywalizacji o kolejne miejsca 
na podium. Awans z trzeciego na drugie 
miejsce zanotowała rodzina Niziołek ze 
Skarżyska-Kamiennej. Największy „skok” 
w klasyfikacji rodzinnej zaliczyli panowie 
Filip (syn) i Tomasz (ojciec) Chmielewscy, 
którzy awansowali z 11 na 6 miejsce.

Wyniki 3. rundy w klasyfikacji rodzinnej:
1. Rogozińscy (Łukasz, Mateusz, Michał)
2. Niziołek (Zenon, Aleksandra)
3. Chmielewscy (Tomasz, Filip)
3. Karcz (Mariusz, Bartłomiej, Anna)
5. Polit (Sebastian, Adrian)
6. Maluha (Anna, Jacek)
7. Pękala (Mariusz, Monika)
8. Gruszka (Marcin, Ewa)

Klasyfikacja generalna po 3. rundach
1. Rogozińscy – 30
2. Niziołek – 20
3. Machniccy – 15
4. Karcz – 14
5. Maluha – 12
6. Chmielewscy – 10
7. Gębka – 8
8. Wosiek – 7
9. Gruszka – 6
10. Dyjewscy – 5
10. Polit – 5
12. Bober – 4
12. Pękala – 4
14. Skwarlińscy – 2

OPR. KF

Maraton na raty
Na ostatni weekend wakacji zaplanowana została czwarta runda cyklu biegów „VI MosirGutwinRun 2018 – 
Półmaraton i Maraton na raty”. Zapisać można się już teraz!

Goście objęli prowadzenie już w szóstej 
minucie, ale podopieczni Marcina Wrób-
la walczyli do końca spotkania. W 88 mi-
nucie faulowany w polu karnym był Bar-
tłomiej Smuczyński, a jedenastkę pewnie 
zamienił na bramkę Mateusz Mąka.

Mimo trudnych warunków atmo-
sferycznych – upał, ulewa i ponownie 
ogromny upał – zawodnicy obydwu 
drużyn stworzyli dobre widowisko, 
obfitujące w sytuacje podbramko-
we z obydwu stron. Zespół Marcina 
Wróbla więcej okazji strzeleckich miał 
w drugiej połowie meczu. Groźnie pod 
bramką gości atakowali Dziadowicz, 
Smuczyński czy Mąka.

Remis z solidnym rywalem z pierwszej 
grupy trzeciej ligi pozwala optymistycz-
nie myśleć o zbliżającym się pierwszym 
ligowym meczu, który odbędzie się już 
w najbliższą sobotę (11 sierpnia)o godz. 
17:00 przy Świętokrzyskiej z Wiślanami 
Jaśkowice.

Skład KSZO: Zacharski (65. Pietra-
sik) – D. Cheba (69' Ziółkowski), Kardas 
(80' Dereń), Mężyk, P. Cheba ( 80' Ku-
tera) – Łokieć (60' Kapsa), Madej (60'. 
Mąka), Puton (60' Sarwicki), Dybiec 
(60' Burzyński), Bełczowski (60' Smu-
czyński), Grunt (60' Dziadowicz).

OPR. KP

Remis w ostatnim 
sparingu

W ostatnim spotkaniu sparingowym przed rozpoczęciem rozgrywek III 
ligi piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec zremisowali przy Świętokrzyskiej ze 
Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1:1.
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Wszystko to za sprawą grupy Sporto-
Maniacy która zorganizowała imprezę 
Bike and Fly Ostrowiec.

Głównym punktem wydarzenia był 
wieczorny konkurs jazdy na BMX-ach. 
Do walki stanęło kilkunastu zawodni-
ków, a najlepszy z nich okazał się Maciej 
Dąbek z Lublina. Drugie miejsce zajął 

Filip Skowron z Wąchocka. Trzeci nato-
miast był ostrowczanin Bartek Tworzew-
ski. Na najlepszych czekały nagrody.

Projekt Bike and Fly dofinansowany był 
z budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskie-
go w ramach programu Mania Działania.

OPR. KP

Szaleli na BMX-ach
W niedzielne popołudnie ostrowiecki skatepark zapełnił się miłośnikami 
jazdy na BMX, hulajnogach i rolkach.

PIOTR KOWALSKI

Oto skład zespołu KP KSZO 1929 na 
rundę jesienną:
Bramkarze: Konrad Zacharski, Da-
mian Pietrasik. 
Obrońcy: Radosław Kardas, Daniel 
Dybiec, Kamil Stoch, Damian Mężyk 
Dominik Cheba, Patryk Cheba, Marcin 
Sienniak, Kacper Dereń.
Pomocnicy: Mateusz Mąka, Bartło-
miej Smuczyński, Włodzimierz Puton, 
Fabian Burzyński, Piotr Jedlikowski, 
Stanisław Sarwicki, Mateusz Madej, 
Kacper Ziółkowski, Piotr Kutera.
Napastnicy: Jakub Kapsa, Michał 
Grunt, Kamil Dziadowicz, Kamil Ło-
kieć, Kamil Bełczowski, Oskar Brociek.

W sztabie szkoleniowym również 
mamy zmiany. Trenerem jest Marcin 
Wróbel, funkcję asystenta pełni nie 
Krystian Kanarski, a Rafał Borek. Tre-
nerem bramkarzy został Tomasz Dy-
manowski, a trenerem przygotowania 
fizycznego Paweł Salwierz. Za odnowę 
biologiczną odpowiadał będzie Mateusz 
Głodek, z kolei kierownikiem drużyny 
jest Andrzej Płatek.

Runda jesienna startuje w najbliższą 
sobotę (11 sierpnia). Karnety są już 
w sprzedaży w cenie 80 zł. Można je 
nabywać w siedzibie klubu przy Świę-
tokrzyskiej 11, w godzinach od 9:00 
do 15:00. Przy zakupie niezbędny jest 
dokument tożsamości z numerem PE-

SEL. Bilety na poszczególne mecze 
będą kosztowały 10 zł . Za darmo, po 
pobraniu w kasie bezpłatnego biletu na 
mecz wejdą dzieci do lat 12 oraz osoby 

ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności.

Oto pełen terminarz spotkań KSZO 
w rundzie jesiennej:

kolejka 1: KSZO – Wiślanie Jaśkowice: 
11.08.2018 r. (sobota) godz. 17.00
kolejka 2: Orlęta Radzyń Podlaski – KSZO: 
15.08.2018 r. (środa) godz. 17.00

kolejka 3: KSZO – Avia Świdnik: 
19.08.2018 r. (niedziela) godz. 17.00
kolejka 4: Soła Oświęcim – KSZO: 
25.08.2018 r. (sobota) godz. 17.00
kolejka 5: KSZO – Spartakus Aureus 
Daleszyce: 29.08.2018 r. (środa) godz. 
17.00
kolejka 6 :  Podlasie Biała Podla-
ska – KSZO: 01.09.2018 r. (sobota) 
godz. 16.00
kolejka 7: KSZO – Wisła Puławy: 
08.09.2018 r. (sobota) godz. 16.00
kolejka 8: Czarni Połaniec – KSZO: 
15.09.2018 r. (sobota) godz. 16.00 
kolejka 9: KSZO – Hutnik Kraków: 
22.09.2018 r. (sobota) godz. 19.29
kolejka 10: Sokół Sieniawa – KSZO: 
30.09.2018 r. (niedziela) godz. 16.00
kolejka 11: KSZO – Stal Kraśnik: 
06.10.2018 r. (sobota) godz. 15.00
kolejka 12: Motor Lublin – KSZO: 
13.10.2018 r. (sobota) godz. 17.00
kolejka 13: KSZO – Wisła Sando-
mierz: 20.10.2018 r. (sobota) godz. 
19.29
kolejka 14: KSZO – Stal Rzeszów: 
27.10.2018 r. (sobota) godz. 19.29
k o l e j k a  1 5 :  C h e ł m i a n k a 
Chełm – KSZO: 04.11.2018 r. (niedzie-
la) godz. 14.00
kolejka 16: KSZO – Podhale Nowy 
Targ: 10.11.2018 r. (sobota) godz. 13.00
kolejka 17: Wólczanka Wólka Peł-
kińska – KSZO: 17.11.2018 r. (sobota) 
godz. 13.00.

Startuje III liga 
25-osobową kadrę na zbliżającą się rundę jesienną sezonu 2018/2019 ogłosił trener III ligowego zespołu KP KSZO 1929 Os-

trowiec Św. Marcin Wróbel. W ostrowieckiej drużynie znalazło się aż szesnastu wychowanków. Po odejściu kilku podstawo-

wych w ubiegłym sezonie zawodników o sile naszej drużyny będą decydować młodsi piłkarze.
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