
Na Gutwinie 
znowu było fajnie!

Za nami drugi i zarazem ostatni w te 
wakacje piknik rodzinny„Na Gutwi-
nie jest fajnie”, zorganizowany przez 
ostrowiecki MOSiR.

 str. 2

Przedwyborcza 
niespodzianka

Znamy kolejnego kandydata na 
prezydenta Ostrowca. W wyborcze 
szranki z Jarosławem Górczyńskim 
stanie Dariusz Karwiński.

 str. 3

Przebadaj dziecko!

Już po raz trzeci najmłodsi ostrow-
czanie będą mogli bezpłatnie pod-
dać się badaniom USG pod kątem 
chorób onkologicznych.

 str. 3

Dlaczego tyjemy?

Według serwisu Bright Side przy-
czyny nadwagi i otyłości nie za-
wsze są związane z brakiem ruchu 
czy złą dietą.

 str. 7

Turniej Syrenki
w Ostrowcu!

W dniach od 3 do 12 września w 
Ostrowcu Świętokrzyskim gościć 
będzie reprezentacja Polski w piłce 
nożnej do lat 17.

 str. 11

Gonili wynik, tym 
razem nieskutecznie

Mimo wielu dobrych sytuacji 
strzeleckich, w spotkaniu trzeciej 
kolejki piłkarskiej III ligi grupy IV 
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzy-
ski przegrał na własnym stadionie 
z Avią Świdnik 0:1.

 str. 11

Fot. UG Bałtów

TOKRZYSKIE

Niepokonany generał

str. 6

Siłownia w domu

str. 7

Polacy górą!

str. 11
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Bałtów miodem płynął

Pszczelarze z całej Polski oraz delegacje z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier i Niemiec ściągnęli w miniony 

weekend do Bałtowa. Wszystko za sprawą XI edycji Świętokrzyskiego Święta Pszczoły. Impreza w tym 

roku miała wyjątkowy charakter - towarzyszyły jej obchody jubileuszu 80-lecia Rejonowego Koła Pszcze-

larzy w Ostrowcu. 

str. 4
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T Y G O D N I K

Piątek, 24 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”.

Zabytkowe cacka w Bałtowie. 
Miłośnicy zabytkowej motoryzacji na 
to wydarzenie czekają cały rok. Mowa 
o ósmej edycji „Karburatora” – impre-
zy organizowanej przez Klub Przyjaciół 
Pojzadów Dawnych „Singiel” na terenie 

Bałtowskiego Kompleksu Turystyczne-
go. W pierwszym dniu zlotu na uczest-
ników czeka wiele atrakcji i niespodzia-
nek. Przede wszystkim będzie dużo 
dobrej muzyki. W godz. 18.30 – 22 na 
scenie pojawią się formacje New Am-
sterdam, Hrabia i The Sabala Bacala. 
Po koncertach organizatorzy zaproszą 
na dyskotekę w stylu retro. 

Sobota, 25 sierpnia

Pierwszy taki festiwal. Tego typu 
imprezy w naszym regionie jeszcze 
nie było. Bałtów Open Air to festiwal 
dedykowany fanom ciężkich – ale nie 
tylko – brzmień. Na dwóch scenach, 
ustawionych na terenie Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego wystąpią re-
prezentanci szeroko rozumianej muzyki 
niezależnej z Polski i zagranicy. Będzie 
można posłuchać rocka, punka, ekstre-
malnego death i black metalu. Organi-
zatorzy starali się dobrać nietuzinkowy 
i niepowtarzalny skład, który z pew-
nością zapadnie wszystkim na długo 
w pamięć. Koncerty na małej scenie 

rozpoczną się o godz. 14.30. Wystąpią: 
Only Sons (hard rock/rock'n'roll), Black 
Tundra (doom /sludge /metal ), Moron 
(hardcore /post-hardcore), Varmia 
(pagan/black/metal), Minetaur (so-
uthern /death /metal), Dom Zły (post 
/sludge/hardcore ). Na dużej scenie, 

od godz. 15 będzie można usłyszeć 
formacje The Black Hearts (hardcore/
rock’n’roll/metal), CF98 (melodie/ska-
te punk), Corruption (stoner/metal), 
In Twilight’s Embrance (death/black/
metal), Sunnata (doom/sludge/metal), 
Tides From Nebula (post-rock) i Blaze 
of Perdition (black/metal). Dodatkowo, 
oprócz muzyki na uczestników (w cenie 
biletu) czeka pole namiotowe, kąpieli-
sko “Kamienne Oko”, pełna gaza ga-
stronomiczna, możliwość skorzystania 
z tego, co oferuje Bałtowski Kompeks 
Turystyczny – Juraparku, Oceanarium, 
Zwierzyniec, itp. 

Święcenie pojazdów. Drugi dzień 
ósmej edycji „Karburatora”, czyli zlotu 
miłośników dawnej motoryzacji w Bał-
towie rozpocznie się nietypowo, bo od 
pierwszego bałtowskiego poświęce-
nia pojazdów (godz. 9). Zaraz potem 
uczestnicy imprezy wezmą udział w raj-
dzie krajoznawczym po malowniczych 
okolicach z finałem w Krzemionkach. 
Tam, po zwiedzeniu neolitycznych 
obiektów przewidziano poczęstunek 
i wspólne ognisko. Po powrocie do Bał-
towa zlotowicze wysłuchają koncertów 
w ramach towarzyszącego wydarzeniu 
festiwalu – Bałtów Open Air 2018. 

Niedziela, 26 sierpnia

Na Gutwinie biega się. Jedni wolą 
wylegiwać się na słońcu, inni aktywnie 
spędzać czas wolny. Na tych, którzy 
lubią sobie pobiegać czeka „VI Mosir-
GutwinRun 2018 – Półmaraton i Ma-
raton na raty”. Impreza rozpocznie się 
o godz. 10.30 biegiem na dystansie 10 
km (w godz. 8-9 prowadzone będą za-
pisy i potwierdzenie udziału w przypad-
ku zapisów przez internet). O godz. 11 
pobiegną dzieci i młodzież, a pół godzi-
ny później rozpocznie się bieg i marsz 
nordic walking na dystansie 5 km. 
Podczas niedzielnej imprezy poznamy 
pierwszych liderów cyklu. Warunkiem 
niezbędnym do sklasyfikowania jest 
bowiem zaliczenie co najmniej czterech 
rund na jednym z dwóch głównych dy-
stansów – 5 lub 10km.

Upamietnią Tarzana. 75 lat temu, 
26 sierpnia 1943 roku na trasie Ostro-
wiec Św. – Ożarów, oddział Narodowych 
Sił Zbrojnych, pod dowództwem Toma-
sza Wójcika „Tarzana” zorganizował 
akcję, w której zginął gen. Kurt Ren-
ner, dowódca 174 Dywizji Rezerwowej 
Wehrmachtu. Był to najwyższy rangą 
oficerską Niemiec zabity przez polskie 
podziemie w czasie II wojny światowej. 
Dla upamiętnienia tego wydarzenia 
Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci 
zaprasza na społeczne uroczystości. 
Spotkanie o godz. 9.30 pod pomnikiem 
na trasie Ostrowiec-Ożarów. Tam, po 
wspólnej modlitwie nastąpi złożenie 
wieńców, zapalenie zniszczy. Będzie też 
czas na okolicznościowe przemówienia. 

Godzinę później uczestnicy przejadą do 
Zawichostu na symboliczny grób wach-
mistrza Tomasza Wójcika ps. "Tarzan", 
by złożyć kwiaty i zapalić znicze. 

Planszówki i covery Abby. Bardzo 
ciekawie zapowiada się kolejny piknik 
rodzinny w ostrowieckim Rynku, zorga-
nizowany w ramach projektu „Integracja 
mieszkańców”, który zwyciężył w tego-
rocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Impreza rozpocznie się o godz. 16. O jej 
muzyczną oprawę zadba DJ Lukspy, 
a atrakcje dla najmłodszych zapewni 
Tawerna Pod Toporem. Będzie między 
innymi kącik z grami planszowymi i kar-
cianymi, nauka walki mieczami pianko-
wymi i malowanie twarzy. O godz. 20 na 
scenie pojawi się formacja Abba Show. 
Specjaliści od coverów słynnego kwar-
tetu ze Szwecji zapewnią niezapomniane 
widowisko muzyczno-taneczne. Na wy-
darzenie zaprasza prezydent Jarosław 
Górczyński i organizatorzy – Miejskie 
Centrum Kultury.

Rolnicy będą świętować. W Ku-
nowie odbędą się dożynki powiatowe. 
Uczestnicy święta plonów – delega-
cje poszczególnych gmin spotkają się 
o godz. 11 pod Urzędem Gminy. Stam-

t ą d  r u s z ą  w  
korowodzie do 
kościoła pw. św. 
W ł a d y s ł a w a , 
gdzie odprawio-
ne zostanie uro-
czyste nabożeń-
stwo. Po mszy 
świętej, o godz. 
13 rozpocznie 
się część oficjal-

na z prezentacją i ośpiewaniem wieńców 
dożynkowych, wręczeniem rolnikom 
medali resortowych i nagród zwycięz-
com konkursu „Piękna i bezpieczna 
zagroda, przyjazna środowisku”, a tak-
że wystąpieniami zaproszonych gości. 
O godz. 16.30, występem Orkiestry Po-
lowej Brygady Polskich Drużyn Strzele-
ckich rozpocznie się część artystyczna. 
Na scenie pojawią się również zespoły 
ludowe z terenu powiatu ostrowieckiego, 
„Markus P” i grupa „Champion”. Impre-
zie towarzyszyć będzie wystawa płodów 
rolnych i sprzętu rolniczego, konkursy 
i zabawy. 

Środa, 29 sierpnia

O wykopaliskach w „Malwie”. 
Pracownik Muzeum Archeologicznego 
i Rezerwatu Krzemionki – Artur Je-
dynak przedstawi wyniki najnowszych 
badań archeologicznych w regionie 
świętokrzyskim. Wykład rozpocznie się 
o godz. 17 w ODS „Malwa” na os. Staw-
ki 45. Spotkanie odbędzie się w ramach 
cyklu „Ciebie jedną kocham…”, reali-
zowanego przez oddział PTTK im. M. 
Radwana i współfinansowanego ze środ-
ków województwa. 

R E K L A M A

Tym razem główną tematyką imprezy 
była szeroko rozumiana ekologia.

Prawdziwe show dla najmłodszych 
przygotował Teatr "Kultureska", zapew-
niając dwie godziny zabawy 
na najwyższym poziomie. 
Aktorzy, podczas spekta-
klu „Mapa marzeń” zabrali 
dzieci w podróż związa-
ną z ekologią, połączoną 
ze piewaniem piosenek, 
skeczami i różnymi anima-
cjami. Przygody osiołka, 
myszki i żabki wciągnęły 
milusińskich do wspólnej 
zabawy i zachęciły do udzia-
łu w konkursach. 

Równie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się po-
kazy sokolnicze, w trakcie 
których zaprezentowano 
siedem ptaków drapież-
nych. Opowie ci o ich życiu, 
zwyczajach i swego rodzaju interakcja 
z widzami (np. przeloty między osobami) 
zaciekawiały zebranych. Dodatkowym 
atutem była możliwo ć zrobienia sobie 
zdjęcia z bliska z malutką sową lub du-
żym orłem.

Swoje stanowiska informacyjne i eko-
logiczne zaprezentowali Urząd Miasta 
Ostrowca w. - Klub Gaja, Miejska 
Energetyka Cieplna, Miejskie Wodocią-
gi i Kanalizacja, Zakład Unieszkodliwia-
nia Odpadów Janik, więtokrzyski Park 
Narodowy, Remondis i Lasy Państwowe 
Nadle nictwo Ostrowiec w. Były kon-
kursy, quizy, zabawy dla dzieci, wręcza-
nie gadżetów firmowych.

Dodatkowo uczestnicy pikniku mogli 
sprawdzić się, podczas sprawno ciowej 
jazdy samochodem, obejrzeć pokaz ta-
ekwondo i uczestniczyć w poznawaniu 

jego podstaw, mieli możliwo ć zrobienia 
tatuażu henną, przejażdżki na „rydwa-
nie” ciągniętym przez kucyka i strzelania 
z broni ASG. 

Na stoisku Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Szansa” prezentowane były wy-
roby wykonane przez podopiecznych. 
Animacje przygotowała Miejska Biblio-
teka Publiczna, a dodatkowo gry i za-
bawy ruchowe prowadzili instruktorzy 
z Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji. 
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły 
się trzy bezpłatne dmuchańce i skakańce. 
Był też poczęstunek pyszną pizzą. 

OPR. KF

Na Gutwinie znowu 
było fajnie!

Za nami drugi i zarazem ostatni w te wakacje piknik rodzinny„Na Gutwi-
nie jest fajnie”, zorganizowany przez ostrowiecki MOSiR.
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 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Z walki o fotel prezydenta zrezygnowa-
ła natomiast Edyta Handze z .Nowoczes-
nej. Ugrupowanie w wyborach zamierza 
poprzeć obecnego gospodarza miasta. 

W poniedziałek, podczas konferencji 
prasowej Stowarzyszenie Samorządność 
i Przedsiębiorczość oficjalnie ogłosiło 
start w październikowych wyborach sa-
morządowych. Stowarzyszenie, już jako 
zarejestrowany komitet wystawi kandy-
datów do Rady Miasta, Rady Powiatu 
i na prezydenta miasta. 

- Jeśli chodzi o fotel prezydenta, to 
długo zastanawialiśmy nad kandydatem. 
Braliślmy pod uwagę Monikę Borek, Da-
riusza Karwińskiego i moją osobę – przy-
znał Robert Martynowski, przewodniczą-
cy SiP. - Po wielu dyskusjach doszliśmy 
do wniosku, że najlepszym kandydatem 
spośród nas będzie Dariusz Karwiński. 
To człowiek o wyjątkowej pasji, zaanga-
żowany w to, co robi, zdeterminowany, 

bardzo pracowity, zdyscycplinowany, 
przygotowany do tego, by poprowadzić 
miasto w kierunku lepszego rozwoju. 
W życiu zawodowym sprawdzał się, jako 
negacjator, mediator, jako lider.

Dariusz Karwiński ukończył Akade-
mię Obrony Narodowej. Jest pułkow-
nikiem rezerwy. Pochodzi z Ostrowca, 
ale wiele lat spędził za granicą. Praco-
wał jako planista i ekspert w dziedzinie 
bezpieczeństwa, uczestniczył w misjach 
wojskowych. Za swoje zasługi został od-
znaczony Gwiazdą Afganistanu i Gwiaz-
dą Iraku. Prywatnie jest mężem i ojcem 
dwóch dorosłych synów. Jak podkreśla, 
zależy mu na zaprowadzeniu spokoju 
w mieście i powiecie. 

- Chcemy zakończyć waśnie i poli-
tyczne kłótnie i wprowadzić Ostrowiec 
na lepsze tory, w myśl zasady zgoda bu-
duje – podkreślił kandydat na prezyden-
ta, zapowiadając mocne zaangażowanie 
w kampanię wyborczą. - Będę starał się 
dotrzeć do jak największej grupy miesz-

kańców, poznać ich problemy i bolączki.
Wyborcze hasło przewodnie SiP brzmi 

“Uwierz w Ostrowiec”. Wkrótce stowa-
rzyszenie ogłosi swój program. 

O ile Dariusz Karwiński zamierza 
ostro powalczyć o najwyższe w mieście 
stanowisko, z walki tej zrezygnowała 
pierwsza zdeklarowana kandydatka 
na prezydenta – Edyta Handze z .No-
woczesnej. Członkowie partii, na po-
niedziałkowej konferencji ogłosili, że 
zamierzają poprzeć kandydudaturę 
obecnego prezydenta Jarosława Gór-
czyńskiego, a w wyborach do Rady Mia-
sta i Rady Powiatu zawiaząć koalicję 
z jego komitetem. 

- Uznaliśmy, że wspólnie będziemy 
mieć większe szanse na zrealizowa-
nie naszych pomysłów w samorzą-
dzie – mówi Radosław Stępniak, szef 
ostrowieckiego koła .Nowoczesnej.

Ugrupowanie w wyborach do sejmiku 
wojewódzkiego pójdzie razem z Platfor-
mą Obywatelską. 

Przedwyborcza 
niespodzianka

Znamy kolejnego kandydata na prezydenta Ostrowca. W wyborcze szran-

ki z Jarosławem Górczyńskim stanie Dariusz Karwiński.

Wszystko za sprawą współpracy 
gminy z Fundacją Ronalda McDonal-
da i programowi "Nie nowotworom 
u dzieci".

– Po raz kolejny inicjujemy tą ważną 
akcję, bo widzimy, jak duży jest od-
zew – przyznaje Joanna Pikus, wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej w Os-
trowcu. – Zainteresowanie rodziców 
jest bardzo duże, bo mają okazję nie 
tylko bezpłatnie przebadać swoje po-
ciechy, ale również – w razie wykrycia 
jakiejś patologii – skorzystać z konsul-
tacji z radiologami, pracującymi na 
co dzień w szpitalach pediatrycznych, 
a wiadomo, jak trudno obecnie dostać 
się do specjalisty dziecięcego. 

W ambulansie, który ma stacjono-
wać w ostrowieckim Rynku przez trzy 
dni – od 30 sierpnia do 1 września wy-
konywane będą badania USG tarczy-
cy, jamy brzusznej, węzłów chłonnych, 

a u chłopców dodatkowo worka mosz-
nowego. Skorzystać z nich będzie mogło 
w sumie dwieście dzieci, zameldowanych 
w gminie Ostrowiec w wieku od dziewią-
tego miesiąca życia do sześciu lat. Na ba-
dania obowiązują zapisy. Można ich do-
konać jeszcze dziś (piątek, 24 sierpnia) 
i w poniedziałek (27 sierpnia) w godz. od 
8 do 10, dzwoniąc pod nr telefonu: 601-
467-885 lub 605-064-746. Przy zapisie 
niezbędny jest PESEL dziecka.

– Wprawdzie mamy ustaloną liczbę 
dzieci do przebadania, ale jeśli będzie 
większe zapotrzebowanie, z pewnoś-
cią – tak, jak bywało to w poprzednich 
latach - postaramy się jakoś pomóc – za-
pewnia J. Pikus. – Na pewno będziemy 
chcieli akcję kontynuować w przyszłym 
roku. Mamy zamiar dwukrotnie sprowa-
dzić ambulans do miasta. 

KF

Przebadaj dziecko!
Już po raz trzeci najmłodsi ostrowczanie będą mogli bezpłatnie poddać 

się badaniom USG pod kątem chorób onkologicznych.

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

Tak piękna rocznica stała się oka-
zją do nadania kołu nowego sztandaru 
i przyznania okolicznościowych medali, 
wybitych specjalnie na urodziny.

Przez trzy dni właściciele pasiek 
i wszyscy sympatycy pszczelich pro-
duktów mieli okazję zwiedzać kier-
masz, w którym udział wzięli wystawcy 
z całej Polski oraz z Ukrainy, Węgier, 
Litwy i Łotwy. Na ponad pięćdzie-
sięciu stoiskach, zlokalizowanych na 
bałtowskiej „Okręglicy” można było 
zaopatrzyć się we wszystko, co nie-
zbędne do hodowli pszczół i w "dary" 
z pasiek. Chętnych do zrobienia takich 
zakupów nie brakowało. Na wystawie 
pojawiły się wszelkie nowinki z zakre-
su pszczelarstwa: profesjonalny sprzęt 
i odzież, wykonane z różnych tworzyw 
ule, najróżniejsze miody, w tym pitne, 
słodkie przysmaki, a także cała gama 
kosmetyków i naturalnych medyka-
mentów wyprodukowanych na ich ba-
zie oraz opatentowane środki zwalcza-
jące choroby pszczół. 

Tradycyjnie imprezie towarzyszyła 
także konferencja naukowa w Zajeździe 
„Przystocze”. Otworzyli ją wójt Andrzej 

Jabłoński oraz prezes Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Ostrowcu – Józef Misiura. 

Panowie pokrótce przypomnieli gene-
zę i ideę święta oraz podziękowali za tak 
liczny udział w wydarzeniu, które z roku 
na rok zyskuje na popularności.

– Chciałbym podziękować wszystkim 
za obecność, za możliwość spotkania 
się, za bezcenną wymianę poglądów 
i doświadczeń w zakresie pszczelarstwa 
i hodowli pszczół – powiedział wójt 
Andrzej Jabłoński. – Mam nadzieję, 
że konferencja po raz kolejny okaże się 
cenną wskazówką i przyczyni się do dal-
szego rozwoju pasiek.

W akcie wdzięczności, osoby szcze-
gólnie zaangażowane w przedsięwzięcie 
odebrały pamiątkowe medale, wybite 
z okazji jubileuszu 80-lecia Rejonowego 
Koła Pszczelarzy w Ostrowcu. Następnie 
uczestnicy konferencji wysłuchali wystą-
pień prelegentów m.in. na temat ekolo-
gicznych preparatów dla pszczół. 

Po garści informacji i ciekawostek 
na temat hodowli i ochrony pszczół, 
przyszła pora na część artystyczno-roz-
rywkową. Na scenie zaprezentowały się 
Chór „Classic” z Białorusi, „Perły Ry-
szarda Góry” i Kapela Góralska „Pie-
czarki”. 

Ostatni dzień imprezy – niedziela – stał 
się okazja do uhonorowania najbardziej 
zasłużonych pszczelarzy. Zanim jednak 
to nastąpiło, w ich intencji, a także wszyst-
kich rolników z gminy Bałtów odprawio-
no uroczyste nabożeństwie w kościele 
parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej. 
Podczas mszy świętej poświęcono nowy 
sztandar Rejonowego Koła Pszczelarzy 
w Ostrowcu, a po niej przemaszerowano 
w barwnym korowodzie na „Okręglicę”. 
Tam odbyło się oficjalne nadanie chorąg-
wi, wręczenie medali i odznak. I tak me-
dalem im. ks. dr Jana Dzierżona uhonoro-
wano Andrzeja Jabłońskiego i Waldemara 
Bugajskiego. Złotą Odznakę Polskiego 
Związku Pszczelarskiego otrzymali: Zdzi-
sław Szostak, Krzysztof Kaczmarski, Ma-
rian Kuzka i Jan Bidziński. Srebrną od-
znakę odebrali Monika Pieniążek i Józef 
Pytlak, a brązową – Andrzej Głębicki.

Z okazji jubileuszu Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Ostrowcu postanowiono 
również uhonorować osoby szczególnie 
zaangażowane w promocję pszczelar-
stwa w regionie oraz fundatorów nowego 
sztandaru. Specjalne medale otrzymało 
w sumie blisko dwustu przedstawicieli 
władz samorządowych, instytucji, orga-
nizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw.

Bałtów miodem płynął
Pszczelarze z całej Polski oraz delegacje z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier i Niemiec ściągnęli w miniony weekend do Bałtowa. 

Wszystko za sprawą XI edycji Świętokrzyskiego Święta Pszczoły. Impreza w tym roku miała wyjątkowy charakter - towarzyszy-

ły jej obchody jubileuszu 80-lecia Rejonowego Koła Pszczelarzy w Ostrowcu.
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W 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości i w kolejną 

rocznicę bitwy warszawskiej 

o gen. Tadeuszu Jordan Rozwa-

dowskim z jego biografem, dr. 

Mariuszem Patelskim z Uniwersy-

tetu Opolskiego rozmawia Monika 

Bryła-Mazurkiewicz. 

Jak to się stało, że zainteresował się pan 
postacią gen. T. Rozwadowskiego?

Moim promotorem, a potem szefem 
był prof. Stanisław Niecieja, badacz 
Lwowa i Kresów, autor słynnych ksią-
żek o Cmentarzu Obrońców Lwowa, 
Cmentarzu Łyczakowskim, Lwowskich 
Orlętach. Zetknął się on z postacią gen. 
Rozwadowskiego, jako że był on zwią-
zany ze Lwowem, i nawiązał kontakt 
z rodziną Rozwadowskich. Kiedy po-
szukiwałem tematu na rozprawę dok-
torską, prof. Nicieja spytał mnie, czy nie 
chciałbym zainteresować się osobą gen. 
Rozwadowskiego. Pracę magisterską pi-
sałem na temat Lwowa w I wojnie świa-
towej, więc tematyka kresowa była mi 
bliska. Najpierw podszedłem do tematu 
sceptycznie, bo postać generała była 
mi nieznana, jak większości Polakom. 
Z czasem okazało się, że zaproponowa-

ny temat ma duży potencjał, tym bar-
dziej że o gen. Rozwadowskim niewiele 
wówczas napisano, nie było żadnej pracy 
naukowej jemu poświęconej.

I tak od 20 lat zajmuje się pan postacią 
gen. Rozwadowskiego i popularyzuje jego 
dokonania.

Ciągle pojawiają się nowe źródła, 
nowe informacje. Przygotowana przed 
laty biografia generała dziś z pewnoś-
cią byłaby pełniejsza, można by do niej 
dopisać nowe fragmenty. Ostatnio np. 
opublikowałem artykuł „Lwów w bio-
grafii Rozwadowskiego”.

Nie tylko napisał pan biografię generała 
wyd. w 2002 r. pt. „Generał broni Tadeusz 
Jordan Rozwadowski – żołnierz i dyplomata”, 
ale także zredagował i opracował nauko-
wo „Wspomnienia Wielkiej Wojny” gen. 
Rozwadowskiego, opublikowane w 2015 r. 
Dlaczego warto sięgnąć po lekturę pamiętni-
ków generała? 

Pamiętniki gen. Rozwadowskiego 
mają ten walor, że są bardzo szczegó-
łowe. To może być wadą pamiętników, 
bo mogą zwyczajnie nudzić. Ale wspo-
mnienia generała są niezwykle barwne. 
Obok zagadnień stricte wojskowych, 
opisy wanych operacji , znajdujemy 
w nich mnóstwo informacji na temat 
ówczesnej mentalności, obyczajowości. 
Dowiadujemy się m.in. jak oficerowie 
byli przyjmowani przez arystokratów, 
u których kwaterowali, np. w pobliskim 
Bałtowie u księcia Aleksandra Druckie-
go-Lubeckiego.

Wspomniał pan Bałtów. Z pamiętników gen. 
Rozwadowskiego wiemy, że wojenne losy 
rzuciły go w nasze strony. Przebywał m.in. 
w Częstocicach, dzi  będących w granicach 

Ostrowca Św. Na kartach pamiętników poja-
wia się także wiele pobliskich miejscowo ci. 
W jakich okoliczno ciach gen. Rozwadowski 
znalazł się na ziemi więtokrzyskiej? 

Formacja gen. Rozwadowskiego pod-
porządkowana była wtedy dowództwu 
i Armii austro-węgierskiej gen. Vikto-
ra Dankla, która swoją siedzibę miała 
w pałacu hrabiów Wielopolskich w Czę-

stocicach. Generał dowodził krakowską 
Brygadą Artylerii, która była przydzielo-
na do 12. Dywizji Piechoty zw. krakow-
ską. W swoich szeregach miała ona pra-
wie samym Polaków; co ciekawe służył 
w niej Karol Wojtyła senior, ojciec przy-
szłego papieża. Formacja Rozwadow-
skiego stacjonowała w okolicach Czar-
nolasu, Stanisławowa. Stamtąd generał 
przyjeżdżał samochodem do Częstocic 
na odprawy. Jego ulubionym samocho-
dem był Ford T, którym bardzo sprawnie 
poruszał się wzdłuż linii frontu. Kiedy 
doszło do kontrofensywy wojsk rosyj-
skich trzeba było odpowiednio przeor-
ganizować wojska austro-węgierskie, tak 
by mogły wycofać się w porządku z tere-
nów położonych nad Wisłą. W związku 
z tym w październiku 1914 r. w Częstoci-
cach odbyła się narada, w której generał 
wziął udział. Jego rola w osłonie wycofu-
jących się wojsk austriackich była duża, 
bo potrafił dowodzoną artylerią skutecz-
nie szachować atakujące siły rosyjskie.

Zasług generała nie sposób skre lić w kilku 
słowach. Największą z nich było autorstwo 
planu bitwy warszawskiej 1920 r. Co okazało 
się kluczowe dla zwycięstwa Polaków? 

W przełomowym momencie wojny 
polsko-bolszewickiej gen. Rozwadowski 

został ponownie szefem Sztabu General-
nego WP. On stał za głównymi ideami 
przewodnimi polskiego planu wojsko-
wego. On też rozkazem operacyjnym 
oznaczonym fikcyjnym numerem 10000 

zmodyfikował pierwotne plany. Rosja-
nie szli podobnie jak podczas powsta-
nia listopadowego, szlakiem gen. Iwana 
Paskiewicza. Chcieli obejść od północy 
Warszawę i uderzyć od zachodu.

Polsk i plan pier wotnie zak ładał 
manewr znad Wieprza i oskrzydlenie 
wojsk bolszewickich od południa. Roz-
wadowski uznał, że należy zastosować 
klasyczny manewr kanneński i uderzyć 
z dwóch flanek, od północy siłami 5. 
Armii dowodzonej przez gen. Włady-
sława Sikorskiego i od południa znad 
Wieprza grupą uderzeniową marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. I tak się stało. 
Plan Rozwadowskiego zakładał także 
wzmocnienie 5. Armii broniącej się nad 
Wisłą, którą atakowały trzy armie wro-
ga; na czas przekonał do tego Naczel-
nego Wodza. Dzięki temu Sikorski miał 
dość żołnierzy, by odeprzeć Sowietów, 
w konsekwencji czego nie zagrozili oni 
stolicy od północy i zachodu. Wzmoc-
nienie 5. Armii i podwójne dwuskrzyd-
łowe uderzenia przesądziły o zwycię-
stwie Polaków.

Nie bez znaczenia był optymizm gene-
rała. Rozwadowski był pewny, że Polska 
wygra tę bitwę, a to nie było takie jed-
noznaczne. Uważał, że trzeba opanować 
sytuację i przekonać zarówno przywód-

ców cywilnych w Radzie Obrony Pań-
stwa, ale i dowódców wojskowych, że 
jesteśmy w stanie wygrać, że mamy siłę, 
musimy się tylko otrząsnąć po wcześniej-
szych klęskach, przegrupować i uderzyć 
na wroga. Na konferencji prasowej po-
przedzającej bitwę warszawską powie-
dział, że „ta bitwa jest dla nas być albo 
nie być, ale my będziemy”.

W Sztabie Generalnym WP był nasz krajan, 
płk Tadeusz Piskor, urodzony w Borze Kunow-
skim, który uczestniczył w opracowywaniu 
planu bitwy warszawskiej. Jakie relacje łą-
czyły gen. Rozwadowskiego z płk. Piskorem?

Płk Piskor stał na czele Oddziału III 
Naczelnego Dowództwa i bezpośred-
nio stykał się z gen. Rozwadowskim. 
Obu Tadeuszów dzielił jednak znaczny 
dystans. Piskor w stosunku do Rozwa-
dowskiego był o pokolenie młodszy, 
stał też o kilka rang niżej. Niewątpli-
wie płk Piskor podziwiał gen. Rozwa-
dowskiego. Zachowała się jego relacja 
spisana w 1938 r., w której wspominał 
bitwę warszawską. Podkreślił w niej 
olbrzymią pracowitość generała i jego 
optymizm.

Co pan ceni w postaci gen. Rozwadowskiego 
oprócz geniuszu wojskowego?

Wspaniałe w postaci generała jest to, 
że nie był on chorobliwie ambitny. Nie 
zabiegał o najwyższe stanowiska dla 
samego ich posiadania. Zawsze przy-
świecał mu jakiś cel. Wszystko co robił, 
czynił z myślą o Polsce, o społeczeństwie 
polskim; jak został szefem Sztabu, to 
żeby wygrać z bolszewikami.

Gen. Rozwadowski był człowiekiem 
o szerokich horyzontach, oczytanym, 
poliglotą – znał kilka języków obcych. 
Interesował się wynalazkami wojsko-
wymi. Jako znawca konstrukcji artyle-
ryjskich prowadził prace nad pociskami 
artyleryjskimi i dokonał kilku wynalaz-
ków. Działał także na niwie gospodar-
czej. Przyczynił się do rozwoju kopalni 
soli potasowych w Kałuszu i Stebniku.

Co należy zrobić, aby gen. Rozwadowskiemu 
przywrócić należne miejsce w historii Polski, 
przywrócić go do powszechnej wiadomo ci 
Polaków?

Wybitne postacie, jak gen. Rozwa-
dowski, powinny być popularyzowane 
choćby poprzez takie spotkania jak to, 
zorganizowane w Ostrowcu Św. przez 
Oddział PTTK im. M. Radwana, na któ-
re zostałem zaproszony. Duże znaczenie 
mają także publikacje oraz programy 
radiowe i telewizyjne. Generał mimo 
wielu zasług, za rzadko moim zdaniem 
wybierany jest na patrona ulic, szkół czy 
placów, do tej pory.

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Niepokonany generał
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Żeby utrzymać formę, nie trzeba ku-
pować karnetu na siłownię ani dojeżdżać 
na drugi koniec miasta. W urządzonej 
w domu siłowni można ćwiczyć o dowol-
nej porze – kiedy ma się czas i ochotę, 
słuchając muzyki albo oglądając filmy. 
Jak powinna wyglądać siłownia w domu? 
Gdzie ją urządzić i w jakich sprzęt wy-
posażyć? O co zadbać, by była wygodna 
i bezpieczna?

GDZIE URZĄDZIĆ DOMOWĄ SIŁOWNIĘ?
Na domową siłownię najlepiej wygo-

spodarować osobne pomieszczenie. Nie 
ma wtedy ryzyka, że podczas ćwiczeń 
uszkodzone zostaną meble albo inne 
elementy wyposażenia, jak dywan czy 
dekoracje. Inna zaleta takiego rozwią-
zania to możliwość ćwiczenia o każdej 
porze dnia – lokując sprzęt do ćwiczeń 
w sypialni, trzeba liczyć się z tym, że 
z pomieszczenia będą chcieli korzystać 
inni członkowie rodziny. Gdzie umieś-
cić domową siłownię? Najlepiej w tej roli 
sprawdzą się garaż albo piwnica – dobrze 
wygłuszone, oddzielone od mieszkania, 
zapewnią spokój i ciszę zarówno trenu-
jącej osobie, jak i pozostałym domowni-
kom. Warto pomyśleć o tym już na etapie 
projektowania domu, aby uniknąć kosz-
tów związanych z adaptacją pomiesz-
czeń. To jednak rozwiązanie dla właś-
cicieli domów. Gdzie siłownia w domu 
u tych, którzy mieszkają w blokach? Je-
śli to możliwe, dobrze jest wydzielić na 
miejsce do ćwiczeń jeden z pokoi, jeśli 
nie – sprzęt może znaleźć się w biurze 
lub w sypialni. Jednak trzeba zadbać 
o to, by dobrze zabezpieczyć przestrzeń, 
by uniknąć zniszczenia mieszkania.

JAK PRZYGOTOWAĆ POMIESZCZENIE?
Przed pojawieniem się sprzętu nale-

ży odpowiednio przygotować pomiesz-
czenie na domową siłownię. Przestrzeń 
musi być dobrze wentylowana, nie po-
winno być wilgoci ani zaduchu. W prze-

ciwnym ćwiczenie będzie i nieprzyjem-
ne, i niezdrowe. Najlepiej, by przestrzeń 
dysponowała oknem, by można ją było 
regularnie wietrzyć. Istotną kwestią jest 
też dobre doświetlenie, aby w domowej 
siłowni można było ćwiczyć o dowolnej 
porze dnia.

Jakie inne elementy musi zawierać si-
łownia w domu? Urządzając pomieszcze-
nie, warto zadbać o odpowiednie podło-
że. Podłoga nie może być śliska, bo tego 
rodzaju powierzchnia może przyczynić 
się do wypadku (np. poślizgnięcia) i po-
ważnej kontuzji. Dodatkowo, jeśli siłow-
nia mieści się w mieszkaniu, lepiej zabez-
pieczyć podłogę przed zarysowaniami, 
przetarciami i innymi uszkodzeniami. 
Dobrą opcją jest pokrycie podłogi anty-
poślizgowym materiałem, a także matą 
wygłuszającą – by członkowie rodziny 

i sąsiedzi nie skarżyli się na dobiegają-
ce z siłowni hałasy. W tej roli świetnie 
sprawdzi się np. mata z włókna polies-
trowego, która dobrze izoluje dźwięki 
i skutecznie zabezpiecza podłogi.

Jeśli przestrzeń na to pozwala, warto 
by siłownia w domu wyposażona była 
nie tylko w sprzęt do ćwiczeń, ale rów-
nież w drabinki, które umożliwią np. roz-
ciąganie, a także w lustra, dzięki którym 
będzie można obserwować pracę ciała 
i upewnić się, że ćwiczenia są wykony-
wane w prawidłowy sposób.

JAKI SPRZĘT WYBRAĆ?
Wszystko zależy od dostępnej prze-

strzeni i osobistych preferencji. Kom-
pletowanie sprzętu do domowej siłowni 
najlepiej jednak rozpocząć od najbar-
dziej podstawowego sprzętu, stopniowo 
rozszerzając wyposażenie o bardziej 
skomplikowane akcesoria.

Każda domowa siłownia powinna zo-
stać wyposażona w sprzęt do treningu 
aerobowego, wzmacniającego całe ciało 
i kształtującego mięśnie. Idealny będzie 

rowerek treningowy lub orbitrek, a także 
stepper i bieżnia. Te sprzęty umożliwią 
efektywną rozgrzewkę i pobudzą mięśnie 
całego ciała do pracy.

Jakie inne urządzenia warto mieć 
w domowej siłowni? Każdy, kto regu-
larnie ćwiczy, chce, by jego mięśnie były 
ładnie wyrzeźbione. W tym pomoże at-
las do ćwiczeń – sprzęt, który ma bardzo 
różne zastosowanie; umożliwia trening 
nóg, tułowia, klatki piersiowej. Atlas 
nadaje się zarówno dla początkujących 
sportowców, jak i dla doświadczonych 
kulturystów. Wybierając sprzęt, trzeba 
jednak zadbać o to, by był solidny i miał 
stabilną konstrukcję – tylko wtedy tre-
ning będzie bezpieczny i efektywny.

INNE AKCESORIA
Siłownia w domu to nie tylko duży 

sprzęt do ćwiczeń. Urządzając pokój do 
treningu, warto pamiętać także o mniej-
szym sprzęcie. Niezbędna będzie mata 
do ćwiczeń, która pozwoli na wykonywa-
nie rozgrzewki i na ćwiczenia rozciągają-
ce. Inne drobne akcesoria, które uczynią 
trening bardziej skutecznym, to skakan-
ka i taśmy rozciągające. W siłowni po-
winny obowiązkowo znaleźć się również 
hantle o różnym ciężarze – idealne do 
ćwiczenia bicepsów. Warto pomyśleć też 
o piłce do ćwiczeń, która świetnie nadaje 
się do brzuszków, składów i poćwiczenio-
wej relaksacji.

ILE KOSZTUJE SIŁOWNIA W DOMU?
Siłownia w domu może mieć różny 

koszt, w zależności od wybranego sprzę-
tu. O ile hantle czy taśmy do rozciągania 
kosztują niewiele, o tyle w bieżnię czy or-
bitrek trzeba będzie zainwestować wię-
cej. Domowa siłownia to jednak zawsze 
dobra inwestycja – jednorazowy wydatek 
szybko się zwraca, kiedy nie trzeba pła-
cić za karnet na siłownię.

Dodatkowo ćwiczenia stają się bar-
dziej efektywne, ponieważ można ćwi-
czyć, jak i kiedy się chce. Utrudniony 
dojazd czy brzydka pogoda nie są prze-
szkodą i powodem, by odpuścić sobie 
trening.

FIT.PL

Siłownia w domu
Domowa siłownia to marzenie każdego sportowca. Dla tych, którzy nie lubią ćwiczyć w obecności innych, 

to dodatkowa zaleta - w domowym zaciszu ćwiczenia stają się przyjemniejsze; nikt się nie przygląda, nie 

pospiesza, nie próbuje narzucać swojego tempa.

SMACZNEGO 

MROŻONE LATTE 
Z MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI
– 150 ml schłodzonego mleka
– kilka kostek lodu
– 2 łyżki kawy rozpuszczalnej
– 100 ml gorącej wody
– 100 ml śmietanki kremówki 30%
– 100 g migdałów
– 2 łyżeczki cukru trzcinowego

PRZYGOTOWANIE
Kawę zaparzamy w 100 ml wody 
i zostawiamy do ostygnięcia. Śmietanę 
ubijamy w niewielkim garnku tak, 
by powstała bita śmietana. Mleko, 
wystudzoną kawę, migdały i cukier 
trzcinowy blendujemy i przelewamy 
do wysokiej szklanki. Dodajemy 
kostki lodu, dekorujemy bitą śmietaną 
i posypujemy pokruszonymi migdałami.

ZIELONY KOKTAJL
PISTACJOWY

SKŁADNIKI
– 2 kiwi
– 1 awokado
– 20 g liści szpinaku
– 70 g pistacji prażonych w piecu
– 200 ml wody
– 1 łyżka miodu
– kilka listków mięty

PRZYGOTOWANIE
Kiwi obieramy ze skórki i kroimy na 
mniejsze kawałki. Awokado kroimy 
na pół, wyjmujemy pestkę i łyżką 
wydrążamy miąższ z każdej połówki. 
Pistacje wyjmujemy z łupinek. Wszystkie 
składniki przekładamy do pojemnika 
blendera, dodajemy wodę i łyżkę miodu. 
Blendujemy na gładki koktajl. Podajemy 
z miętą i posiekanymi pistacjami.

Fo
t. 

fit
.p

l

R E K L A M A

Posiłki rodzinne. Nie od dziś wiado-
mo, że po rodzinnych obiadkach jesteśmy 
ociężali, bo mama lub babcia podsuwały 
nam wciąż coś do zjedzenia, a my – nie 
chcąc robić im przykrości – zjadaliśmy 
kolejne porcje. Przecież one nie zawsze 
rozumieją, co to znaczy być na diecie.

Nocne zmiany. Praca w nocy wymu-
sza na naszym organizmie przystosowa-
nie się do innego rytmu dnia. Jesteśmy 
zaprogramowani do tego, że pracujemy 
i działamy w ciągu dnia, a w nocy od-
poczywamy. Kiedy ten rytm zostanie 
zaburzony, odbija się to na naszej wadze.

Za mało snu. Sen jest potrzebny, aby 
zregenerować organizm, odgrywa waż-
ną rolę w metabolizmie energetycznym. 
Brak odpowiedniej ilości snu może przy-
czynić się do wyrządzenia wielu spusto-
szeń w naszym organizmie, również do 
nadmiernego wzrostu wagi.

Zbyt duża ilość czasu spędzane-
go przed telewizorem. Nie trzeba być 

szczególnie wybitnym naukowcem, by 
odkryć, że zbyt duża ilość czasu spędza-
na przed telewizorem negatywnie wpły-
wa na naszą sylwetkę. Spędzanie ponad 
dwóch godzin dziennie przed telewizo-
rem o 23 proc. zwiększa ryzyko otyłości. 
Zasypianie przed TV również nie jest 
korzystne dla naszej wagi. Naukowcy 
twierdzą, że narażenie na sztuczne pod-
czas snu, zmniejsza poziom melatoniny, 
hormonu, który chroni nas przed zabu-
rzeniami metabolicznymi.

Stres, depresja, niepokój. Zaburze-
nia emocjonalne również niekorzystnie 
wpływają na nasz organizm, a tym samym 
na wagę. Naukowcy dowiedli, że kobiety, 
które cierpiały na objawy silnego stresu, 
szybciej przybierały na wadze i były nara-
żone na nadwagę i otyłość. Wiązało się to 
przede wszystkim z „zajadaniem” stresu 
produktami bogatymi w tłuszcze i cukry.

FIT.PL

Dlaczego tyjemy?
Według serwisu Bright Side przyczyny nadwagi i otyłości nie zawsze są 
związane z brakiem ruchu czy złą dietą.
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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, 25 SIERPNIA

PIĄTEK, 24 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, 27 SIERPNIA

NIEDZIELA, 26 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, 28 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, 30 SIERPNIA

ŚRODA, 29 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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R E K L A M A

PIOTR KOWALSKI

W sobotę (18 sierpnia), na trybunach 
hali przy Świętokrzyskiej zameldował się 
komplet publiczności. Drużyny przywitał 
prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego 
Jarosław Górczyński, który przekazał 
kapitanom obydwu zespołów pamiątko-
we zdjęcia Ostrowca. Początek meczu 
pokazał, że nie będzie łatwo. Trzecia 
drużyna Afryki udowodniła nam, że 
potrafi grać dobrą męską siatkówkę. Ka-
meruńczycy zdołali oderwać się nawet na 
6 punktów (6:12 i 13:18). Jednak w koń-
cówce pierwszego seta, goście przy nieco 
dokładniejszej i szybszej grze Polaków 
zaczęli popełniać sporo błędów. Polacy 
doprowadzili do wyrównania i ostatecz-
nie wymęczyli wygraną 31:29.

Przerwy między poszczególnymi częś-
ciami meczu umilały swoimi występami 
dzieci z ostrowieckiego klubu “Black & 
White”. Dziewięcioletnia Blanka Wal-
czyk, dziesięcioletnia Zuzia Jarecka 
oraz jedenastoletnie Gabrysia Klepacz 
i Natalia Bugajska pokazały ciekawe 
układy w fitness sportowym.

Drugi set to już zdecydowana domi-
nacja Polski. Goście tylko przez chwilę 
zdołali doprowadzić do remisu (4: 4). 
Później Polacy systematycznie budowa-
li przewagę. Drugą partię zakończył as 
serwisowy Aleksandra Śliwki (25:17).

W trzeciej odsłonie trener Vital Hey-

nen dokonał zmian w składzie. Na boi-
sku pojawili się Michał Kubiak, Bartosz 
Kwolek, Bartosz Kurek i Fabian Drzyzga. 
Polacy ponownie nie byli gościnni i za-
kończyli wygraną 9 punktami (25 : 16).

 Jako że trenerzy obu ekip umówi-
li się na 4 sety to, pomimo wygranej 
“naszych” 3:0 ostrowiecka publiczność 
miała jeszcze możliwość oglądanie re-
prezentacji przez kilkadziesiąt minut. 
W czwartej odsłonie przebudzili się nie-

co Kameruńczycy (0:1, 6:9). Jednak Po-
lacy odrobili straty (11:11) i już do końca 
nie pozwolili gościom wyjść na prowa-
dzenie, wygrywając (25:20) ostatecznie 
ku uciesze ostrowieckiej publiczności 
cztery do zera.

Teraz biało-czerwonych czeka walka 
w memoriale Huberta Wagnera. Rywa-
lem naszych w turnieju rozgrywanym 
w Krakowie będą zespoły Rosji Francji 
oraz Kanady.

Polacy górą!
Dwa mecze rozegrały w Ostrowcu męskie reprezentacje narodowe Polski 

i Kamerunu. W obydwu spotkaniach triumfowali biało-czerwoni. Pierwsze 

zakończyło się wynikiem 3:1, drugie - już z udziałem publiczności - 4:0.

Pierwszą groźną sytuację w spotkaniu 
mieli gospodarze. Już w 6 minucie strza-
łem z kilkunastu metrów próbował za-
skoczyć bramkarza gości Michał Grunt. 
Strzał nie był jednak zbyt precyzyjny 
i piłka przeszła obok słupka. W 14 minu-
cie sporo zamieszania pod bramką gości 
sprawił Bartłomiej Smuczyński, jednak 
jego strzał z rzutu wolnego również był 
niecelny. Na ataki KSZO pierwszą odpo-
wiedzią Avii była akcja z 17 minuty, tam 
jednak nasi obrońcy byli lepsi i zdołali 
wybić piłkę na rzut rożny. W 23 minu-
cie ponownie Smuczyński wykonywał 
rzut wolny. Po jego dośrodkowaniu Mę-
żyk, strzałem głową sprawdził czujność 
Wójcickiego, ale i tym razem lepszy 
był bramkarz gości. Trzy minuty póź-
niej nastąpiła kolejna akcja piłkarzy ze 
Świdnika, jednak tym razem swój kunszt 
bramkarski pokazał Konrad Zacharski. 
Chwilę później KSZO kontrowało, ale 
Smuczyński będąc na piątym metrze 
zdołał jedynie plecami strącić piłkę, 
która ponownie trafiła obok bramki. 
Goście odpowiedzieli bardzo podobną 
kontrą. Na szczęście dla KSZO, napast-
nik minął się z piłką kilka metrów przed 
bramką. W 30 minucie aktywny z przo-
du Smuczyński dostał piłkę będąc na 
dwudziestym metrze, jednak jego strzał 
był bardzo niecelny. W 32 minucie na 
kolejną groźną kontrę Avii, odpowiedź 
KSZO była natychmiastowa - po rzucie 
rożnym do piłki na osiemnastym metrze 

doskakoczył Ziółkowski, jednak i on nie 
mógł poradzić sobie z Wójcickim. W 40 
i 42 minucie w głównej roli ponownie 
wystąpił Bartłomiej Smuczyński, raz nie-
celnie i raz wprost w bramkarza. W 43 
minucie piłkarze KSZO OSTROWIEC 
mieli zdecydowanie najlepszą sytuację 
w pierwszej połowie. Błąd obrońcy Avii 
wykorzystał Michał Grunt i chyba ku 
swojemu zaskoczeniu znalazł się sam na 
sam z Wójcickim. Nasz zawodnik zbyt 
długo zwlekał z oddaniem strzału, gdy 
się zdecydował było już za późno, bram-
karz zdołał wyjść z bramki a piłka poto-
czyła się obok lewego słupka i na prze-
rwę zawodnicy schodzili przy stanie 0:0.

W 49 minucie strzał napastnika Avii 
Piotra Prędoty zdołał obronić Zachar-
ski, jednak dobitka Krystiana Mroczka 
z pięciu metrów była już poza zasięgiem 
naszego bramkarza. W 56 minucie na 
murawie pojawili się Madej, Burzyński 
i Dziadowicz. Nowi zawodnicy ożywili 
nieco grę z przodu. Gospodarze jednak 
nie potrafili w tym czasie oddać celne-
go strzału na bramkę i wynik nie uległ 
zmianie. 

Po trzech kolejkach KSZO OSTRO-
WIEC , mając na koncie zwycięstwo, re-
mis i porażkę zajmuje dziesiąte miejsce. 
Kolejny mecz już w najbliższą sobotę 
(25 sierpnia) o godz. 17 w Oświęcimiu 
z tamtejszą Sołą.

PK

Gonili wynik, tym 
razem nieskutecznie
Mimo wielu dobrych sytuacji strzeleckich, w spotkaniu trzeciej kolejki 

piłkarskiej III ligi grupy IV KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski przegrał 

na własnym stadionie z Avią Świdnik 0:1.
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Turniej będzie jedną z części ob-
chodów 90-lecia ŚZPN, a mecze będą 
rozgrywane na kilku stadionach w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Głównym 
miastem-gospodarzem imprezy będzie 
jednak Ostrowiec. Obok reprezentacji 
Polski, do naszego regionu zawitają ta-
kie drużyny, jak Anglia, Belgia, Estonia, 
Norwegia (zwycięzca pucharu w 2016 
roku), Portugalia (zwycięzca z ubiegłego 
roku), Rumunia (zwycięzca z 2015 roku) 
oraz Węgry. Drużyny zostaną podzielo-
ne na dwa koszyki i zagrają systemem 
pucharowym.

Trener reprezentacji Polski U17 (2002 
r.) Przemysław Małecki ogłosił już listę 
zawodników powołanych na zgrupowa-
nie w Ostrowcu. Znalazło się na niej 
dwudziestu zawodników: Nicola Za-

lewski (AS Roma), 
M i c h a ł  R a k o c z y 
(Cracovia), Jan Bie-
gański (GKS Tychy), 
Jakub Górski (Korona 
Kielce), Daniel Szelą-
gowski (Korona Kiel-
ce) , Łukasz Bejger 
( Manchester Uni-
ted) Jakub Kamiń-
ski (Lech Poznań), 
Fi l ip Marchwi ńsk i 
(Lech Poznań), Ja-
kub Niewiadomsk i 
(Lech Poznań), Łu-
k a s z  S z r a m o w s k i 
(Lech Poznań), Filip 
Szymczak (Lech Po-
znań), Nikodem Niski 

(Legia Warszawa), Patryk Peda (Legia 
Warszawa), Kacper Kozłowski (Pogoń 
Szczecin), Dawid Rezaeian (Pogoń 
Szczecin), Marcel Wędrychowski (Po-
goń Szczecin), Mikołaj Biegański (Skra 
Częstochowa), Hubert Idasiak (SSC Na-
poli), Jakub Iskra (SPAL 2013 Ferrara), 
Daniel Dudziński (Zagłębie Lubin). 

W  u b i e g ł y m  r o k u  T U R N I E J 
O PUCHAR SYRENKI rozgrywany 
był w województwie zachodniopomor-
skim, głównym miastem imprezy był 
Kołobrzeg gdzie rozegrano m.in. mecz 
finałowy, w którym reprezentacja Polski 
uległa rówieśnikom z Portugalii dopiero 
w rzutach karnych 0:2, w regulamino-
wym czasie zawodów był remis 0:0. 

PK

Turniej Syrenki
w Ostrowcu!

W dniach od 3 do 12 września w Ostrowcu Świętokrzyskim gościć będzie 

reprezentacja Polski w piłce nożnej do lat 17.

Fo
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