
Wielka historia 
małej szkoły

W środę, 12 września Monika Bry-
ła-Mazurkiewicz będzie promować 
swoją nową książkę pt. „Monogra-
i a szkoły w Podgórzu”.
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Historyczna wizyta

Sto lat temu, pamiętnego roku 
1918, w sobotę 7 września Ostro-
wiec odwiedził wizytator papieski 
Achilles Ratti, późniejszy papież 
Pius XI. W kościele parai alnym pw. 
Michała Archanioła odprawił mszę 
św., a na tutejszej plebanii zjadł 
śniadanie. 
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A jednak szkodzą

W trosce o zdrowie, w pogoni za 
smukłą sylwetką sięgasz w skle-
pie po to, co zdrowe. Wybierasz 
lżejsze zamienniki i szukasz spo-
sobów na to, żeby żyć zdrowo, 
w przyjaźni z własnym ciałem, 
a najlepiej przy tym wszystkim za 
mocno się nie męcząc.
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Kolejne zwycięstwo 
KSZO na wyjeździe

Trzeci mecz z rzędu wygrali piłkarze 
trzecioligowego KSZO Ostrowiec. 
Podopieczni Marcina Wróbla poko-
nali w sobotę – po bramkach Made-
ja, Jedlikowskiego i Kapsy – Podlasie 
Biała Podlaska trzy do zera.

 str. 11

Młodzi na start

Od piątku, w województwie Święto-
krzyskim wielkie piłkarskie święto. 
Na kilku stadionach w naszym regio-
nie – m.in. w Ostrowcu i w Ożarowie 
– odbędą się spotkania XXXIII Tur-
nieju o Puchar Syrenki.

 str. 11

Fot. MPK Ostrowiec Św.

TOKRZYSKIE

Sławomir porwał tłumy
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„Dwójką” do Ćmielowa

Od września ostrowieckie MPK wydłużyło kursy linii nr 2. W godzinach szczytu, we wszystkie dni tygo-

dnia „dwójka” dojeżdża do Ćmielowa. 

str. 3
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Piątek, 7 września
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”.

Artyści prze-
ciw dopalaczom. 
Ostrowiecki Rynek 
po raz kolejny sta-
nie się areną impre-
za profilaktycznej 
"Stop dopalaczom". 
Wyda r zen ie ,  or-
ga n i z owa ne je s t 
g łów n ie  z  my ś lą 
o młodzieży, stąd m.in.: aktywizujący 
młodych program pt. „Żyj poza klatką”. 
Poprowadzą go Piotr Plichta (muzyk, 
raper, autor programu profilaktyki uza-
leżnień "Jedno życie") oraz Leszek Ko-
rzeniecki (instruktor terapii uzależnień, 
autor wielu książek i programów profi-
laktycznych). Na scenie zaprezentują się 
także młodzi ostrowieccy raperzy: Swi-
meR, Viper, Baby V, Krzysiu, Wzór & 
Rapowy Kamil, Keshu i Wicek, którzy 
specjalnie na tą okazję przygotowali au-
torskie utwory. Ponadto na płycie Rynku 
odbędą się warsztaty plastyczne (two-
rzenie plakatów i kolaży ostrzegających 
przed używkami). Wydarzenie zakończy 
koncert hiphopowego artysty Guziora.
Razem z Miejskim Centrum Kultury 
i Urzędem Miasta po raz czwarty do akcji 
przystępują: Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie Gminy Ostrowiec 
Świętokrzyski, Agencja Rozwoju Lo-
kalnego Sp. z o.o., Komenda Powiatowa 
Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Po-
wiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-
logiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża i Grupa Ratownictwa PCK 
Ostrowiec Świętokrzyski, Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostro-
wcu Świętokrzyskim i Straż Miejska 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sobota, 8 września

O księżach w „Malwie”. Oddział 
im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu 
Św. zaprasza na sesję popularnonauko-
wą z okazji Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa pt. „W służbie Bogu, Kościołowi, 
Ojczyźnie i człowiekowi – księża ostro-
wieckich parafii rzymskokatolickich”, 
organizowaną w 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości i 200-lecie 
diecezji sandomierskiej. Wykłady po-
święcone duchownym , którzy odegrali 
szczególną rolę w dziejach naszego re-
gionu wygłoszą: Agnieszka Barańska, 
Waldemar R. Brociek, Monika M. Bry-

ła-Mazurkiewicz i dr Paweł Gotowiecki. 
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej 
ODS „Malwa” na os. Stawki 45 w Ostro-
wcu. Początek o godz. 11. Wstęp wolny.

Żeromski w ogrodzie. Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Ostrowcu zapra-
sza wszystkich chętnych mieszkańców 
do wspólnego czytania fragmentów 
„Przedwiośnia”. Narodowe Czytanie 
rozpocznie się o godz. 11.30 w ogrodzie 
przy MBP (ul. Wardyńskiego 26). Ce-
lem tegorocznej akcji, oprócz promocji 
czytelnictwa, jest uczczenie jubileuszu 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Przesłanie Żeromskiego ma wzbo-
gacić rocznicowe obchody, a także stać 
się elementem krytycznej refleksji nad 
dziejami ojczystymi.

Sto lat dziejów Ostrowca w grze. 
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Ostrowiecki Klub Fantastyki i Punkt In-
formacji Turystycznej przygotował grę 
planszową "Ostrowiecki Galimatias". Jej 
prezentacja rozpocznie się o godz. 16, 
w Galerii Fotografii MCK. Gra dotyczy 
historii miasta z ostatnich stu lat. Podczas 
premierowego pokazu autorzy opowiedzą 
o czym jest, co wchodzi w jej skład i za-
prezentują krótką rozgrywkę.

Eko-piknik. W Rynku w Ostrowcu 
o godz. 15 wystartuje piknik ekologicz-
ny, promujący selektywną zbiórkę od-
padów i recykling wśród mieszkańców. 
W ramach imprezy przewidziano wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Każdy, 
kto przyniesie minimum 10 kg makula-
tury otrzyma sadzonkę rośliny ozdobnej 
lub krzewu. Staną stoiska edukacyjno-
-informacyjne. Nie zabraknie koncer-
tów. Wystąpi Recycling Band, Na Maxa, 
Teatr Na Co-Dzień. Będą pokaz y 
szczudlarzy i animacje, pokaz taneczny 
Szkoły Tańca Progres, prezentacje arty-
styczne i sportowe, konkursy z atrakcyj-
nymi nagrodami, w tym Zielona Loteria 
oraz warsztaty twórczego recyklingu.

Życie w antyku. Ruiny walcowni 
żelaza w Nietulisku Dużym ponownie 
będą świadkiem niecodziennego spot-
kania. Na teren dawnego zbiornika 
wodnego, koło tzw. wyspy powrócą re-

konstruktorzy antyku, okupujący już ten 
obszar 13 i 14 lipca w czasie Inauguracji 
Żelaznej Kolebki. Tym razem uczestni-
cy wydarzenia będą mieli okazję zapo-
znać się z wybranymi elementami życia 
codziennego w starożytności w dolinie 
Kamiennej i Górach Świętokrzyskich.

W Nietulisku ponownie zagoszczą Goci 
z Masłomęcza, którzy będą wspierać 
„lokalnych” Lugiów i Wandalów przy 
budowie pieca garncarskiego, farbowa-
niu wełny, czy prezentacji rekonstrukcji 
broni, stroju oraz narzędzi używanych 
dwa tysiące lat temu. Znów będzie moż-
na spróbować swoich sił w strzelaniu 
z łuku, czy rzucie oszczepem. Chętni 
będą mogli własnoręcznie ulepić glinia-
ne naczynie. Uczestnicy i organizatorzy 
wycieczki w przeszłość rejonu Nietuliska 
Dużego po raz kolejny podejmą próbę 
wykonania pieca dymarskiego, nazwa-
nego niegdyś przez archeologów piecem 
kunowskim. Piec ten będzie eksploato-
wany w niedzielę, 9 września, natomiast 
w sobotę zaprezentowany zostanie 
jeszcze inny obiekt hutniczy – tzw. piec 
z bocznym spustem żużla, z którego rów-
nież wydobyta ma być łupka żelazna. Or-
ganizatorzy chcą też przygotować wspól-
nie z gośćmi mielerz, w którym planują 
uzyskać węgiel drzewny będący paliwem 
używanym przez starożytnych hutników, 
kowali i odlewników. Zwiedzający będą 
mogli poznać praktycznie wszystkie eta-
py pracy antycznych dymarzy – będzie 
można spróbować wytworzyć charakte-
rystyczne dla naszego regionu kształtki 
z lessu do budowy pieca i wziąć udział 
w prażeniu rudy żelaza na prażaku. 
Goście zapoznają się również z rośli-
nami wykorzystywanymi w pradziejach 
w celach spożywczych i leczniczych. Wy-
cieczka botaniczna po Żelaznej Kolebce 
pod przewodnictwem Aleksandry Flory 
umożliwi poznanie przydatnych i dziś, 
dziko rosnących roślin. Zaprezentowane 
zostaną też archaiczne metody warzenia 
piwa, z pewnością znane dawnym miesz-
kańcom ziem polskich. Warsztaty będą 
odbywać się w godzinach 10-18 – w sobo-
tę i w niedzielę 8 i 9 września. Planowa-
na rozbiórka pieców dymarskich ok. go-
dziny 17 każdego dnia warsztatów. Finał 
budowy mielerza zaplanowano na sobo-
tę. Około godz.18, po podaniu zarzewia 
rozpocznie się zwęglanie w nim drewna. 
Natomiast w niedzielę będzie można 
wziąć udział w budowie kolejnego tego 
typu obiektu – w sąsiedztwie pracujące-
go mielerza. Prażenie rudy rozpocznie 
się ok. godz. 14 każdego dnia imprezy. 
Prezentacje stroju i uzbrojenia będą po-
nawiane w zależności od zgromadzonej 
liczby nowoprzybyłych gości warsztatów.

Niedziela, 9 września

Folklor połączy pokolenia. Wy-
jątkowa impreza, z ludowymi akcenta-
mi odbędzie się na placu przy remizie 
w Chmielowie. Na scenie, od godz. 15 
zaprezentują się dzieci i Koła Gospo-
dyń Wiejskich z terenu gminy Bodze-
chów, a potem wystąpią Liza i Cygań-
skie Gwiazdy oraz zespół Master Team. 
Będą zjeżdżalnie, dmuchańce, trampo-
liny, konkursy, zabawa ludowa i wiele 
innych atrakcji.

OPR. KF

Z doktor Danutą Barańską, 

kierownikiem ostrowieckiego po-

gotowia ratunkowego rozmawia 

Mira Marecka.

Gdy wyjdzie się na miasto, to sygnał karetki 
rozlega się dosłownie co kilkanaście, kilka-
dziesiąt minut a czasami częściej. Rzadko 
słychać go raz na godzinę… Jest to sygnał 
trochę przerażający, bo rozlega się wtedy, 
gdy ktoś nagle potrzebuje pomocy. Zawsze 
jednak od razu myślimy – dobrze, że jadą. 

Dobrze, że jadą i dobrze, że jesteśmy. 
Kochamy swoją pracę. Większość pra-
cowników, których zatrudniamy lubi to, 
co robi. Lubimy to wszyscy. Ja sama już 
przez 35 lat. 

To sporo. 
No kawał życia...

To trzeba mieć zdrowie, żeby wytrzymać tak 
ciężka pracę. 

Trzeba mieć zdrowie, ale trzeba też 
i lubić to, co się robi, wtedy jest łatwiej. 
Najważniejsze jednak jest to, żeby po 
prostu lubić innych ludzi. 

No i chyba to jest najważniejsze – lubić ludzi? 
Tak, jeżeli nie lubi się ludzi, to nie po-

lecam nikomu takiej pracy. 

Pracy lekarza?
Pracy takiego lekarza oczywiście, 

który na co dzień ma kontakt z ludźmi. 
Może drastycznie to zabrzmi, ale kto nie 
lubi ludzi, ma małą empatię to raczej 
w tym zawodzie ciężko mu się pracuje. 

Czy zawód lekarza jest zawodem czy powo-
łaniem? 

Wcześniej był bardziej powołaniem, 
a w tej chwili bardziej zawodem. Ob-
serwuję młodych kolegów i troszkę ubo-
lewam nad tym, bo jednak tak, jak po-
wtórzyłam wcześniej, jeśli się lubi to, co 
się robi wykonuje się to naprawdę dużo 
lepiej, z korzyścią dla obojga. Dobra 
relacja pacjent – lekarz i odwrotnie to 
większy sukces w leczeniu. 

Empatia właśnie. Chodzi o to lubienie ludzi? 
Tak dokładnie. 

Ciężko czasem kochać ludzi, bo ludzie by-
wają grymaśni, ale chory człowiek ma prawo 
taki być? 

Chory człowiek ma prawo do wszyst-
kiego. Takie są uroki życia i wykonując 
taki zawód, powinniśmy sobie zdawać 
z tego sprawę. Czy lekarz, czy nauczyciel 
muszą lubić ludzi. To jest połowa sukce-
su w postawieniu właściwej diagnozy.

Pani doktor, mówi pani, że wcześniej ludzie 
mieli więcej empatii a i sam zawód lekarza 
był kiedyś zawodem z powołania. Czy mam 
przez to rozumieć, że kiedyś lekarze byli 
lepsi?

Myślę, że byliśmy bardziej cierpliwsi 
dla pacjentów niż teraz. Teraz, w dobie 
elektroniki mało czasu zostaje każde-
mu, nie tylko młodemu lekarzowi, dla 
pacjenta. Niektórzy popełniają błędy 
i leczą objawy, a powinno się rozmawiać 
z pacjentem, bo to daje gwarancję suk-

cesu w terapii. Pacjent, jeśli nie czuje 
do swojego lekarza zaufania, to o wielu 
sprawach mu nie powie i wtedy trudno 
jest postawić właściwe rozpoznanie. 

A diagnoza jest w leczeniu najważniejsza.
Oczywiście diagnoza i chęć leczenia 

się pacjenta, wytłumaczenie mu, żeby 
dbał o swoje zdrowie. Kontakt z pacjen-
tem jest bardzo ważny. Jeśli lekarz go 
nawiąże, to sukces w leczeniu murowa-
ny. 

Był kiedyś, bardzo dawno, potem zresztą 
powtarzany taki serialu „Doktor Kildare”. 
Czy pani go pamięta? 

Ależ oczywiście. To serial z czasów 
mojej wczesnej młodości, bardzo dobry 
zresztą. W tej chwili są takie seriale, 
że pacjenci wprost się na nie powołują 
i mówią, że w Leśnej Górze to tak robią, 
a wy tak nie robicie. Ale czasami miło 
nam usłyszeć w karetce, że pacjent czuje 
się właśnie tak, jak w Leśnej Górze. 

O, to rzeczywiście komplement. 
Kilka razy już taki padł. 

Pani doktor, często wracamy do starej pe-
nicyliny, bo podobno na stare leki nie jeste-
śmy jeszcze uodpornieni?

To był bardzo dobry lek, skuteczny 
w wielu przypadkach, szczególnie przy 
anginie ropnej. Szkoda, że teraz coraz 
mniej się go używa.

Szkoda... Pani doktor, czego można życzyć 
samemu pogotowiu? 

Cierpliwości i mniej pacjentów po 
spożyciu alkoholu. Na 10 wyjazdów, 
pięć, sześć mamy właśnie do osób po 
spożyciu. W ostatnim czasie stało się to 
wręcz plagą. Ciągle spotykamy tych sa-
mych pacjentów, domagają się wożenia 
na SOR. SOR oblegany jest przez pa-
cjentów, którzy niekoniecznie codzien-
nie potrzebują tego samego badania. 
Problem nadal jest nierozwiązany. To 
uciążliwe zarówno dla nas, jak dla cho-
rych oczekujących na pomoc.

A tak, pogotowie jeździ nie do zawału, a do 
upojonego osobnika?

I trzeba w końcu coś z tym zrobić. 
Każdy się od tego odżegnuje, a my mu-
simy działać. Jak już nikt nie może, po-
gotowie musi.

I taką właśnie wiarę w pogotowie mają 
ludzie. Myślę, że ta wiara zostać powinna.

Oczywiście też jestem tego zdania. 
I dopóki będę pracować, będą starała się 
spełniać oczekiwania moich pacjentów.

Dobrze, że jadą

Fo
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Zapraszamy!

www.pozyczkaokay.pl
ostrowiec-sw@pozyczkaokay.pl

Ostrowiec więtokrzyski,

ul. Denkowska 8
(wej cie od ul.Słowackiego)

tel. 530 245 825

do 1500 zł w 15 minut, na 30 i 60 dni

dla nowych Klientów pierwsza pożyczka bez kosztów

do 15 000 zł w 24 godziny, na okres

od 3 do 24 miesięcy, bez sprawdzania w BIK

R E K L A M A
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– Taka decyzja to wynik naszych roz-
mów z pracownikami Fabryki Porcelany 
„Ćmielów” oraz związkami zawodo-
wymi – wyjaśnia Stanisław Choinka, 
dyrektor ds. technicznych MPK w Os-
trowcu. – Zainteresowani wydłużonym 
kursem linii nr 2 byli pracownicy zakła-
du z gmin Ćmielów, Bodzechów oraz 
Ostrowiec Świętokrzyski. We wspólnej 
dyskusji wielokrotnie usłyszeliśmy, że 
jesteśmy rzetelnym przewoźnikiem gwa-
rantującym dowóz i odwóz na odpowied-
nią godzinę, oferując konkurencyjną 
i stałą cenę za świadczone usługi.

Jak podkreśla S. Choinka, wspólnie 
uzgodniono trasę autobusu, która prze-
biega między największymi osiedlami 
Ostrowca (w drodze do Ćmielowa z Wa-
ryńskiego autobus jedzie al. Jana Pawła 
II, Chrzanowskiego i Polną do Iłżeckiej) 
tak, aby mogło z niej skorzystać, jak naj-
więcej osób. Kursy do Ćmielowa ozna-

czone są specjalnymi indeksami. 
– Informacja o linii i jej przebiegu 

pojawiła się już na rozkładach jazdy, na 
przystankach autobusowych oraz na na-
szej stronie internetowej - mówi S. Cho-
inka. - Kursy odbywają się w godzinach 
szczytu we wszystkie dni tygodnia, rów-
nież w weekend. Sprzedaliśmy już sporo 
biletów miesięcznych. 

Co ważne, trasa linii 2 na terenie mia-
sta, czyli od ulicy Prusa do Zygmuntówki 
nie zmieniła się.

To nie koniec nowości w MPK. Na 
ulice Ostrowca wyjechał ostatnio au-
tobus IVECO Crossway Low CITY. 
Jak na razie, to tylko test. Istnieje jed-
nak szansa, że w przyszłości ten model 
autobusu trafi do floty ostrowieckiego 
MPK. Gmina Ostrowiec ma bowiem 
przed sobą zakupy związane z realizacją 
projektu „Ekologiczny transport miejski 
w Ostrowcu Świętokrzyskim”, który zo-
stał dofinansowany z RPO WŚ w kwocie 
ponad 17 mln. 

– Dzięki realizacji nowego projek-
tu zakupionych zostanie m.in. dziesięć 
nowych niskoemisyjnych autobusów, 
spełniających normę EURO VI, w tym 
jeden hybrydowy – przypomina S. Cho-
inka. – Zależy nam na opiniach miesz-
kańców, dlatego czekamy na uwagi od 
tych pasażerów, którzy mieli już możli-
wość podróżowania tym nowoczesnym 
pojazdem.

Warto dodać, że w ramach projektu, 
realizowanego z udziałem środków unij-
nych powstanie również nowa baza MPK 
z warsztatami i wyposażeniem, myjnią, 
budynkiem administracyjnym, placem 
postojowym, manewrowym oraz zajezd-
nią. Przewidziano ponadto instalację 
inteligentnego systemu transportowego, 
modernizację, przebudowę i budowę 
oświetlenia ulicznego na energooszczęd-
ne, budowę ścieżki rowerowej w części 
północnej obwodnicy miasta oraz kam-
panię promującą ekologiczny transport 
publiczny.

„Dwójką” 
do Ćmielowa

Od września ostrowieckie MPK wydłużyło kursy linii nr 2. W godzinach 

szczytu, we wszystkie dni tygodnia „dwójka” dojeżdża do Ćmielowa.

Mon i ka Br y ła-Ma-
zurk iewicz jest z w y-
kształcenia historykiem. 
U k o ń c z y ł a  W yd z i a ł 
Nauk Humanistycznych 
n a  K at o l i c k i m Un i -
wersytecie Lubelskim 
w Lublinie. 

Jest autorką i współ-
autorką w ydawnict w 
o tematyce regionalnej, 
w tym „Wielkie Postaci 
Ziemi Ostrowieckiej”, 
jubi leuszowej mono-
grafii rzemiosła ostro-
wieckiego, monografii 
gminy Bodzechów, mo-
nografii „80 lat kościoła 
i parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego w Os-
trowcu Św.". Publikowała 
artykuły na łamach lo-
kalnych tygodników oraz w pismach: re-
gionalnym, kulturalnym, parafialnym, 
a także na portalach internetowych. 
Prowadzi blogi o tematyce regionalnej. 

„Monografia szkoły w Podgórzu” jest 
pierwszym całościowym opracowaniem 
dziejów tej placówki edukacyjnej, której 
początki sięgają lat 20. XX w. Od 95 lat 
uczą się w niej dzieci i młodzież nie tyl-
ko z Podgórza, ale jeszcze kilku okolicz-
nych wsi. Obecnie działa ona w ramach 
programu Mała Szkoła.

Publikacja prezentuje historię szko-
ł y  od momen-
t u powsta n ia , 
poprzez okres 
wojny i okupa-
cji niemieckiej, 
pierwsze lata po-
wojenne, okres 
P o l s k i  L u d o -
wej, aż po czasy 
obecne. Poka-
z u j e  d o r o b e k 
i osiągnięcia bę-
dące wynikiem 
pracy kilku po-
koleń ludzi two-
rzących wizeru-
nek tej placówki. 
Przypomina wy-
darzenia z dzie-
jów szkoły – i te 
ważne, i mniej 
ważne, radosne 
i smutne. Przez 
jej karty przewija się wiele postaci na-
uczycieli, uczniów, rodziców i osób 
współpracujących ze szkołą.

Omawia ona przemiany organizacyj-
ne, programowe, kadrowe i materiałowe 

placówki na przestrzeni lat. Prezentuje 
całokształt jej działalności dydaktyczno-
-wychowawczej i opiekuńczej. Obrazuje 
życie szkoły. Dostarcza informacji o or-
ganizacjach szkolnych i kółkach zain-
teresowań. Uświadamia rolę placówki 
w środowisku lokalnym. 

Dodatkowo, wprowadzając w temat, 
monografia opisuje rozwój szkolnictwa 
w rejonie Podgórza w okresie od koń-
ca XVIII w. po okres międzywojenny. 
Wspomina najstarsze szkoły, działają-
ce w tych okolicach: szkołę parafialną 

p r z y  k o ś c i e l e 
w Bałtowie oraz 
pierwszą szkołę 
g m i n n ą ot wo -
r z oną w B or i i 
t u ż  pr z ed w y-
buchem I woj-
n y  ś w i a t o we j . 
Omawia tak że 
k r ó t k o  h i s t o -
r ię k i lku szkół 
p ow sz e ch nych 
uruchomionych 
w okresie mię-
d z y w o j e n n y m 
we wsiach poło-
żonych w pobliżu 
Podgórza: Borii, 
Stoków Starych, 
Rudy Kościelnej, 
Wiktoryna, Le-
mierzy-Wycinki. 

Spotkanie au-
torskie odbędzie się w ODS „Malwa” 
na os. Stawki 45, I piętro, pokój 20; po-
czątek godz. 17.00. 

ART. SPONS..

Wielka historia małej 
szkoły

W środę, 12 września Monika Bryła-Mazurkiewicz będzie promować 
swoją nową książkę pt. „Monografia szkoły w Podgórzu”.
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KLAUDIA FAŁDROWICZ

Festyn na KSZO rozpoczął się tuż 
po godzinie 15. Pierwsi uczestnicy za-
bawy mieli okazję przypomnieć sobie 
przeboje minionych dekad, serwowane 
przez lokalnych didżejów i utalentowa-
ną solistkę Annę Loranty. Potem sceną 
zawładnęły doskonale znane w naszym 
mieście i całym kraju ostrowieckie for-
macje Master Team i Champion oraz 
dwa duety: E-Maill i Laxa. Tuż przed 
występem Tomka Lewandowskiego 
i Kingi Włodarek, pojawił się prezydent 
Jarosław Górczyński. Gospodarz mia-
sta podziękował wszystkim za obecność 
i zapewnił tłumnie zgromadzonych, że 
dopóki będzie zapotrzebowanie na dan-
ce i disco, do Ostrowca będą przyjeżdżać 
gwiazdy tego gatunku. Podsumowując 
minione wakacje, przyznał, że były wyjąt-
kowe ze względu na odkryte baseny, któ-
re cieszyły ogromną popularnością. Za 
zaangażowanie w realizację „Rawki od 
Nowa” głośne „Sto lat” odśpiewano wi-
ceprezydent Marzenie Dębniak. Była też 
słodka niespodzianka – tort. Publiczność 
częstowali nim radni. Wisienką na torcie 
okazał się koncert Sławomira. Jak na 
gwiazdę przystało, ostrowieccy fani mu-
sieli wypatrywać go na… niebie. Razem 
z zespołem przyleciał z Wisły trzema he-
likopterami. Ponadgodzinne spóźnienie 
szybko wynagrodził tym, którzy wytrwale 
czekali – raz po raz serwował swoje naj-
większe przeboje i dużo coverów. 

Jak zwykle przy okazji „Zakończenia 
Wakacji”, na treningowej części stadionu 
stanęły stoiska gastronomiczne i handlo-
we oraz urządzenia zabawowe dla dzieci. 
Można było zjeść pyszne lody, przysmaki 
z grilla, popcorn i watę cukrową. Praw-
dziwą furorę robiły mieniące się różnymi 
kolorami i święcące w ciemności balony. 
Na stadionie prezentowały się również 
spółki miejskie. Jedna z nich – MPK za-
dbała o bezpieczny powrót z imprezy.

Sławomir porwał tłumy
Kilka tysięcy osób w tanecznych rytmach pożegnało wakacje na Miejskim Stadionie Sportowym KSZO. Gwiazdą imprezy był Sławomir. 

Wprawdzie na jego występ trzeba było trochę poczekać, ale artysta szybko wynagrodził swoje spóźnienie, fundując widowiskowe show.

R E K L A M A

›› skuteczna nauka
      ›› kreatywny umys
            ›› zadbane emocje
                    ›› eksperymenty

DLA DZIECI, M ODZIEŻY I DOROS YCH ZAJĘCIA
BUDZĄCE POTENCJA  INTELEKTU

OSTROWIEC.AKADEMIANAUKI.PL

tel. 79 55 44 22 0

KATARZYNA WOJTAS - MICHALSKA

CAŁY 

WRZESIEŃ

DNI 

OTWARTE

PRZYJDŹ 

I SPRAWDŻ
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 MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

25 kwietnia 1918 r. papież Benedykt 
XV bullą In maximis mianował Achil-
lesa Rattiego, prefekta Biblioteki Wa-
tykańskiej, wizytatorem apostolskim 
w Polsce i na Litwie. Zgodnie z wolą 
Ojca Św. miał on zająć się sprawami 
kościelnymi, pośredniczyć w kontak-
tach z Episkopatem Polski. Ratti chy-
ba był trochę przerażony swą misją, bo 
parę miesięcy po nominacji, wspomniał, 
słowa jakie usłyszał wówczas od Bene-
dykta XV: „Nie obawiaj się trudności, 
idziesz przecież do narodu, u którego 
wiara zawsze pierwsze zajmuje miejsce 
i który wśród innych narodów słynie po-
wszechną religijnością: Polonia semper 
fidelis. Idziesz do narodu męczennika, 
który dziś jak Łazarz wstaje z grobu do 
nowego życia i choć jeszcze ma na sobie 
śmiertelne pęta, już nie jest w grobie”.

W drogę Ratti wyruszył 29 maja 1918 
r. W Warszawie znalazł się na początku 
czerwca. Jako że przybył w święto Boże-
go Ciała, wziął udział w procesji. Miało 
to wymiar symboliczny. Potem wielo-
krotnie mówił, że „przyniósł Polakom 
Chrystusa w rękach”. 

Ratti szybko zaklimatyzował się 
w nowym miejscu. Podczas pierwszego 
publicznego wystąpienia na konferen-
cji episkopatu metropolii warszawskiej 
w czerwcu 1918 r. powiedział: „I oto 
jestem z wami. Już bowiem cieszę się, 
nie tylko nie narzekam, żem opuścił 
przyjaciół, książki, matkę prawie dzie-
więćdziesięcioletnią i ojczyznę pośród 

tak wielkiej wojny, i że jestem z wami”. 
Mocno też związał się z Polską, w której 
przyszło mu pracować. Sam nazywał sie-
bie „Polakiem między Polakami”.

M a j ą c  p o c z ą t k o w o  t r u d n o ś c i 
w swobodnym poruszaniu się po kraju, 
w pierwszych tygodniach po przyjeździe 
spotykał się z duchowieństwem i świe-

ckimi, odwiedzał domy opieki, siero-
cińce, wizytował szpitale Czerwonego 
Krzyża, udzielał sakramentu bierzmo-
wania, uczestniczył jako obserwator 
w posiedzeniach Rady Stanu, przyglądał 
się życiu warszawiaków.

Po otrzymaniu formalnej zgody na po-
dróże wizytacyjne rozpoczął odwiedziny 
kolejnych diecezji. Swoją misję dyploma-
tyczną na polskiej ziemi zaczął od piel-
grzymki na Jasną Górę, dokąd przybył 
15 lipca. W lipcu odwiedził Kielce. We 
wrześniu przeprowadził objazd diecezji 
sandomierskiej i lubelskiej. Wizytując 
diecezję sandomierską, która wówczas 
świętowała jubileusz – 100-lecia powsta-
nia, odwiedził Ostrowiec.

W piątek 6 września wieczorem Achil-
les Ratti przybył do Dęblina. Towarzy-
szył mu sekretarz ks. Ermenegildo Pel-
legrinetti. W Dęblinie czekał na niego 
z zamówionym i opłaconym u zarządu 
kolei austriackich wagonem specjalnym 
ks. dr Henryk Gierycz, prefekt szkół 
radomskich, w imieniu ks. bpa Maria-
na Ryxa, ordynariusza sandomierskie-
go. Noc podróżni spędzili w wagonie 
w Skarżysku. Rano pociąg z szacownymi 
gośćmi ruszył w drogę. O godz. 7.30 za-
trzymał się w Klimkiewiczowie, na stacji 
Ostrowiec. Gdy Achilles Ratti wysiadł 
z pociągu powitał go tłum wiernych. 
Okazjonalne przemówienia wygłosili: po 
łacinie ks. Wacław Wodecki – proboszcz 
ostrowieckiej parafii św. Michała, a za-
razem dziekan kunowski, hr. Zygmunt 
Wielopolski po francusku jednocześnie 
tłumacząc swe słowa zebranym, a na 

koniec dyrek-
tor gimnazjum 
męskiego Bole-
sław Hulewicz. 

M i e s z k a ń -
c y  O st rowc a 
i okolic pięknie 
prz ygotowal i 
się do spotka-
nia z delega-
tem papieskim. 
K s .  Wodeck i 
p o r o z u m i a ł 
s ię k i lka dn i 
wcześn iej  c o 
d o  s p o s o b u 

przyjęcia zacnego gościa z dyrektorem 
Hulewiczem, instytucjami i organi-
zacjami społecznymi działającymi na 
terenie parafii i osobami prywatnymi. 
Wszyscy chcieli przyjąć wizytatora, jako 
społeczeństwo polskie, bez etykiety au-
striackiej. W związku z tym ks. Wode-
cki grzecznie odrzucił ofiarowaną przez 

wojska austriackie pomoc w utrzymaniu 
porządku. Zajęła się tym Straż Ogniowa 
w galowych strojach. 

Wszyscy sądzili, że delegat papieski 

ze stacji ruszy w dalszą drogę. Przed pe-
ronem czekała na niego zresztą kareta 
zaprzężona w szóstkę koni podesłana 
przez szambelana papieskiego Michała 
Karskiego z Włostowa. Nieoczekiwanie 
dla wszystkich Achilles Ratti zdecydo-
wał, że chciałby w kościele ostrowieckim 
odprawić mszę św. W tej sytuacji należa-
ło jak najszybciej przygotować świątynię 
do uroczystej Eucharystii. Tymczasem 
cała służba kościelna była na stacji; pod-
ekscytowana poszła zobaczyć delegata 
papieskiego. Dzięki sprawnej organizacji 
w krótkim czasie wszystko było gotowe. 
Kościół św. Michała wypełnił się wier-
nymi. Duchowieństwo otoczyło wielki 
ołtarz. Do mszy św. posługiwał ks. Zyg-
munt Krysiński. 

Po mszy proboszcz podjął zacnego 
gościa „zwykłym śniadaniem”, które 
zapodano na plebanii. Do stołu razem 
z Achillesem Ratti zasiedli: proboszcz 
szewieński ks. Edward Szatowski, pro-
boszcz denkowski ks. Jan Nowakowski 
oraz miejscowi księża. Na plebanii wizy-
tator papieski zabawił dwie godziny. Za-
interesował się obrazami i upominkami, 
jakie otrzymał ks. Wodecki od Stowa-
rzyszenia Robotników Chrześcijańskich 
w Radomiu, które kilka lat wcześniej za-
łożył i którego był pierwszym prezesem. 
Pytał o miejscowe stosunki, ilość para-
fian, szkolnictwo, jak zastój w przemyśle 
odbił się na Ostrowcu. Podziwiał dużą 

ilość Żydów w mieście. Pobyt Achillesa 
Rattiego trwał w Ostrowcu do godzi-
ny 10.30. Wówczas wsiadł on do karety 
Michała Karskiego. Odjeżdżając spod 

plebanii zwrócił uwagę na strażaków 
pełniących wartę honorową, którzy na 
głowach mieli błyszczące miedziane ka-
ski. Przypominali mu przez to po trosze 
żandarmerię włoską. 

Z Ostrowca Ratti ruszył w dalszą po-
dróż, na trasie której znalazł się Opatów 
i Włostów. 8 wrześni dotarł do Sando-
mierza – stolicy diecezji. 

Nikt chyba wówczas nawet nie myślał, 
jaki epilog będzie miała wkrótce ta wi-
zyta. Nikt nie przypuszczał, że wizytator 
reprezentujący Ojca Św., sam niedługo 
zasiądzie na Stolicy Piotrowej. 

Nim jednak do tego doszło…
6 czerwca 1919 r. Ratti został pierw-

szym po latach zaborów nuncjuszem 
apostolskim w Polsce. Kilka dni wcześ-
niej, 3 czerwca 1919 r. Benedykt XV 
mianował go arcybiskupem tytularnym 
Nafpaktos. Mając możliwość konsekra-
cji w Mediolanie, na miejsce tej uroczy-
stości wybrał Warszawę. Sakrę biskupią 
przyjął 28 października 1919 r. w archi-
katedrze warszawskiej. Konsekratorem 
był abp Aleksander Kakowski metropo-
lita warszawski, a współkonsekratorami 
biskupi: Józef Sebastian Pelczar i Stani-
sław Zdzitowiecki. Podczas spotkania 
w Pałacu Prymasowskim Ratti powie-
dział potem: „Konsekrowany jestem na 
polskiej ziemi, przez Polaka, uważać się 
odtąd będę za polskiego biskupa i sło-
wu temu wierny pozostanę”. I pozostał 

wierny. Podczas bitwy warszawskiej 
jako jeden z dwóch przedstawicieli dy-
plomatycznych obcych państw (obok 
ambasadora Turcji) nie opuścił Warsza-
wy. Z tego powodu do historii przeszedł 
jako ten, który nie bał się sowietów. 

13 czerwca 1921 r. Benedykt XV mia-
nował go arcybiskupem Mediolanu, a 19 
lipca 1921 r. kardynałem. Po śmierci Be-
nedykta XV konklawe wybrało Achil-
lesa Rattiego na papieża, którzy obrał 
imię Piusa XI. 

Ostrowiec okazał wówczas wdzięcz-
ność nowo wybranemu Ojcu Św. za jego 
chwilowy pobyt kilka lat wcześniej. Do 
Jego Świętobliwości został wysłany tele-
gram podpisany przez ks. Wodeckiego 
i burmistrza miasta Adama Mrozow-
skiego, wyrażający radość z dokonanej 
elekcji, z prośbą o błogosławieństwo. 

Ale to nie koniec tej historii. Jej dal-
szy ciąg został dopisany wiele lat póź-
niej. Otóż, dla uczczenia 80. rocznicy 
pobytu Achillesa Rattiego w Ostrowcu, 
w sobotę 21 listopada 1998 r. w koście-
le św. Michała gościł nuncjusz apostol-
ski, ks. abp Józef Kowalczyk. Jubileusz 
został połączony z modlitwą w inten-
cji Ojca Św. Jana Pawła II z okazji 20. 
rocznicy jego pontyfikatu. Wyjątkowej 
mszy św. przewodniczył nuncjusz apo-
stolski, współcelebransami byli zaś: 
ks. bp Wacław Świerzawski – ordy-
nariusz sandomierski, ks. bp Edward 
Materski – ordynariusz radomski, ks. 
bp Adam Odzimek z Radomia, ks. bp 
Marian Zimałek i ks. bp Edward Fran-
kowski – sufragani sandomierscy oraz 
dziekani: ks. Stefan Wilk – proboszcz 
ostrowieckiej parafii NMP, ks. Stani-
sław Kolasa – proboszcz szewieński, ks. 
Franciszek Grela – proboszcz łagowski 
i ks. Tadeusz Lutkowski – proboszcz pa-
rafii św. Michała. Podczas uroczystości 
ks. abp J. Kowalczyk poświęcił tablicę 
upamiętniającą wizytę Achillesa Rat-
tiego i 20. rocznicę obioru Jana Pawła 
II na papieża, wmurowaną w kruchcie 
kościoła św. Michała. 

Tablica ta, którą widzi każdy wcho-
dzący do świątyni, łączy dwa piękne 
momenty w historii Ostrowca, dwie 
niezwykłe wizyty, tą sprzed 100 lat i tą 
sprzed 20. 

Historyczna wizyta
Sto lat temu, pamiętnego roku 1918, w sobotę 7 września Ostrowiec odwiedził wizytator papieski Achilles Ratti, późniejszy 

papież Pius XI. W kościele parafialnym pw. Michała Archanioła odprawił mszę św., a na tutejszej plebanii zjadł śniadanie. 

R E K L A M A
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Artykuł finansowany z budżetu Gmi-
ny Ostrowiec Świętokrzyski 
w ramach dotacji celowej udzielonej 
w 2018 r. na zadanie pn. 
„Z kart historii Ostrowca Święto-
krzyskiego – kącik regionalny”



7PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 WRZEŚNIA 2018 PORADNIKOWO

Oto lista przereklamowanych produk-
tów i sprzętów, które cieszą się ogrom-
ną popularnością wśród poszukiwaczy 
zdrowego stylu życia, ale tak naprawdę 
wyrządzają więcej szkody, niż pożytku.

Jogurty owocowe. Wielu wybiera je 
na śniadanie lub przekąskę – szybkie, 
łatwo dostępne, przyjazne do zabrania 
do pracy, w teorii bogate w składniki od-
żywcze, pełne owoców i witamin. Obie-
cują sytość, ale tanim kosztem – bez 
przejedzenia i nadmiaru kalorii. Na 
pierwszym miejscu listy składników 
znajduje się jednak wróg dbających 
o zdrowie – cukier. W takim jogurcie, 
jak się okazuje, jest go potężna ilość. 
Co więcej, zamiast owoców - synte-
tyczne doprawiacze smaku, zamienni-
ki i mnóstwo chemii. Jeśli chcesz zjeść 
dobry jogurt owocowy, zmiksuj świeże 
owoce z jogurtem greckim lub natural-
nym – znacznie lepiej na tym wyjdziesz.

Batony proteinowe. I znowu – w te-
orii zdrowe, lekkie, łatwe do zabrania 
w kieszeni, mają sycić i być zdrową, 
lekką przekąską dla tych, którzy dbają 
o zdrowie i szczupłą sylwetkę, polecane 
sportowcom. W praktyce nie jest jednak 
tak różowo – zbyt dużo cukru, tłuszcz 
palmowy, chemiczne poprawiacze sma-
ku i niskiej jakości masa czekoladopo-
dobna; nic wartościowego. Poza tym, że 
są faktycznie bogatym źródłem protein, 
nie przyniosą nic dobrego.

Urządzenia odchudzające. Nie 
męcz się i nie poć, nie ćwicz i nie wysilaj. 
Przypnij do brzucha specjalny pas, drugi 
zamocuj na udzie i połóż się na kanapie. 
Ty odpoczywasz, a maszyna wyrabia 
muskulaturę mięśni. Słowem – chud-
niesz bez najmniejszego wysiłku. Ale, 
niestety, bez pracy nie ma kołaczy i nie 
daj się omamić, że jest inaczej. Wszyst-
kie te cudowne urządzenia nie odchudzą 
niczego, poza twoim portfelem.

Gotowe mieszanki musli. Musli 
w założeniu jest lekkie, pełne zdrowia, 

sycące i niskokaloryczne. I jest, ale tyl-
ko wtedy, kiedy przygotujesz je sobie sa-
modzielnie. Gotowe mieszanki, zwłasz-
cza te, które wystarczy zalać wodą, to 
mnóstwo cukru, chemii i niezdrowych 
dodatków. Chwytliwe slogany na ko-
lorowych opakowaniach zachęcają cię 
hasłami, że pełnoziarniste, że bogate 
w mikroelementy i witaminy. Być może 
tak, ale oprócz tego pełne śmieci, któ-
rych – wierz nam – wcale nie chcesz jeść.

Suszone owoce. Owoce to zdrowa 
przekąska. Stosunkowo niskokaloryczna 
i pełna witamin. Ale tylko wtedy, kiedy 
mówimy o świeżych owocach. Te suszo-
ne, są bowiem (znowu) pełne cukru. 
W procesie produkcji tracą wiele wita-
min i żeby smakowały tak doskonale, jak 

smakują, są potężnie słodzone. Jedyne 
gotowe owoce suszone, które można 
trafić bez cukru, to figi, rodzinki i dak-
tyle. Resztę – jeśli lubisz w wersji suszo-
nej – lepiej wysusz sobie samodzielnie.

Zdrowe tabletki. Bardzo modne sta-
ły się tabletki absolutnie na wszystko. 
Jakikolwiek masz problem, gwarantu-
jemy, że wynaleziono już na niego „cu-
downe” remedium. Przejadłeś się tłusty-
mi żeberkami? Weź pigułkę na wątrobę. 
Wypadają ci włosy z braku witamin? 
Weź pigułkę na porost bujnej czupryny. 
Chcesz schudnąć bez wyrzeczeń? Weź 
pigułkę odchudzającą. Ale pigułka nie 
pomoże. Nie uratuje wątroby przed złą 
dietą, nie spowoduje, że osłabione bra-
kami witamin włosy przestaną zwracać 

uwagę na niedobory i nie zapewni ci 
szczupłej sylwetki przy braku starań. 
Tabletka wprawia w lepsze samopoczu-
cie, bo czujesz, że robisz dla siebie coś 
dobrego, ale to złudne.

Soki owocowe. Lubisz czasem wypić 
coś słodkiego, ale wiesz, że napoje gazo-
wane to zło. Zastąpiłeś je więc sokami 
owocowymi. Kupujesz pyszności w kar-
tonach i butelkach i od razu czujesz 
się fit. Ale jesteś w błędzie. Większość 
gotowych soków nie ma nic wspólnego 
ze zdrowiem, pozbawione witamin, pro-
dukowane z zagęszczonych koncentra-
tów, a niejednokrotnie (zwłaszcza przy 
wyborze tych słabszych marek) solidnie 
dosładzane. Chcesz wypić porcję zdro-
wego soku? Wyciśnij go samodzielnie.

Odtłuszczone jedzenie. Sięgasz po 
odtłuszczone mleko, jogurt, masło i wie-
le innych produktów, chcąc dobrze. Pró-
bujesz w ten sposób ograniczyć kalorie 
i zdrowiej się odżywiać. Tymczasem pro-
dukty bez tłuszczu tracą smak, w związ-
ku z tym są poprawiane rozmaitymi che-
micznymi dodatkami, żeby jakoś dało 
się je przełknąć. Zawierają cukier, syrop 
glukozowo-fruktozowy i wiele innych, zu-
pełnie niepotrzebnych dodatków. Robisz 
sobie nimi więcej krzywdy, niż pożytku.

Syrop z agawy. Swego czasu okrzyk-
nięto go idealnym zamiennikiem dla 
cukru i miodu. Mniej kalorii, smukła syl-
wetka, a kawa i herbata wciąż słodkie. Co 
się okazuje? Syrop z agawy ma faktycznie 
niższy indeks glikemiczny, niż miód. Ale 
jednocześnie zawiera aż 70 proc. frukto-
zy, a to zdecydowanie zbyt wiele. Słodze-
nie nim regularnie bardzo szkodzi.

Produkty light. I znowu moc reklamy 
i chwytliwych haseł na etykietach opako-
wań. Szukasz sposobu na bycie fit, sięgasz 
więc w sklepie po to, co jest oznaczone 
jako „light”. W końcu możesz bezkarnie 
i bez poczucia winy zjeść batonika i wy-
pić smaczny napój. Nie zapominaj jednak 
o tym, że coś ten cukier zastępuje. Za-
miast cukru pakujesz więc w siebie różnej 
maści słodziki, które są dla zdrowia praw-
dziwym koszmarem. Przyczyniają się do 
rozwoju wielu poważnych chorób, w tym 
nowotworowych. A do tego – o czym się 
nie mówi – stymulują łaknienie, wprowa-
dzając więc słodziki do swojej codziennej 
diety, możesz być pewien, że zwiększysz 
swój apetyt.

FIT.PL

A jednak szkodzą
W trosce o zdrowie, w pogoni za smukłą sylwetką sięgasz w sklepie po to, co zdrowe. Wybierasz 

lżejsze zamienniki i szukasz sposobów na to, żeby żyć zdrowo, w przyjaźni z własnym ciałem, 

a najlepiej przy tym wszystkim za mocno się nie męcząc.

SMACZNEGO 

GOFRY Z CZARNEGO BZU

SKŁADNIKI
–  pół kostki masła (miękkiego)

– 1/3 szklanki cukru

– 2 jajka

– 2 szklanki mąki

– pół łyżeczki proszku do pieczenia

– 1 szklanka maślanki

– 4 łyżeczki płynnego miodu

– otarta skórka cytryny

– szczypta soli

– syrop z czarnego bzu

PRZYGOTOWANIE
Masło utrzeć mikserem na puszystą 

masę. Dodać cukier, sól i dalej 

miksować. Następnie wbić kolejno 

po jednym jajku, nieprzerwanie 

miksując na pełnych obrotach około 

minuty. Mąkę wymieszać z proszkiem 

do pieczenia i dodać do ciasta na 

przemian z maślanką. Na koniec 

dodać miód i skórkę cytrynową. 

Smażyć w gofrownicy, aż gofry się 

zarumienią.

Gotowe gofry polać syropem 

z czarnego bzu. Dodać owoce 

sezonowe wedle upodobania.

DESER TIRAMISU

SKŁADNIKI
– 30 dag podłużnych biszkoptów

– 50 dag mascarpone

– 4 jajka

–  8 łyżek cukru kryształu lub cukru 

pudru

– 2 łyżki kawy rozpuszczalnej

– 50 ml likieru amaretto

– 2 łyżki ciemnego kakao

PRZYGOTOWANIE
Kawę rozpuścić w niepełnych 

2 szklankach ciepłej wody, dodać 

likier i ostudzić. Do żółtek wsypać 

3/4 przygotowanego cukru i utrzeć 

mikserem na puszysty krem (ucierać 

przez minimum 15 minut). Dodać 

mascarpone i wymieszać łyżką. Do 

białek dodać szczyptę soli i ubić na 

bardzo sztywną pianę. Stopniowo 

wsypywać pozostały cukier, cały 

czas ubijając. Ubijać jeszcze przez 

kolejne 3 minuty, a następnie 

połączyć z masą mascarpone. Połowę 

biszkoptów na moment zanurzać 

w kawie. Układać w naczyniach 

lub w jednym większym naczyniu 

szklanym lub formie żaroodpornej. 

Wyłożyć połowę kremu i posypać 

przez sitko połową kakao. Ułożyć 

drugą warstwę powtarzając 

nasączanie biszkoptów i układanie 

kremu. Deser włożyć na co najmniej 

5 godzin do lodówki. Przed 

podaniem posypać tiramisu resztą 

kakao. Deser podawać schłodzony.

TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

Fo
t. 

Fit
.p

l

R E K L A M A

Wesela już od 140 zł  Sala bankietowa dla 200 s ób

Smaz ne menu  Rabaty na pokoje dla gości weselnych

Tel.: (41) 265 42 22, e-mail: s trowiec@hotelaccademia.pl
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AU T O P R O M O C J A

05:00  Telezakupy
05:35  Elif
06:30  Wieczna miłość
07:20  Jaka to melodia?
07:55  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 3
09:55  Komisarz Alex 8
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w zagrodzie: Skąd się bierze cukier?
12:55  Natura w Jedynce: Jak rozgniewać ptaka, czyli prawdziwe 

Angry Birds
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
16:05  Wieczna miłość
17:00  Teleexpress
17:15  Kalendarium powstania warszawskiego   17:18  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów - taka historia...

Pewnego razu w średniowiecznej Polsce
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Kroniki Festiwali Biegowych
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:30  Piłka nożna: Liga Narodów - studio
20:35  Piłka nożna: Liga Narodów - mecz: Włochy - Polska
22:55  Zwycięzca
02:00  Ocaleni
03:05  Skrywana prawda
04:40  Notacje
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Bufet Country, Kobiór

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

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:00  Disco polo

Film komediowy
22:15  Zawodowcy

Film dramat
00:20  Alicja w Krainie Czarów

Film fantastyczny
02:40  Uwaga!
02:55  Moc magii

05:30  Koło fortuny
06:05  Egzamin z życia
06:55  Afryka od kuchni
07:20  Na sygnale
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
13:15  Cena miłości
14:00  Coś dla ciebie
14:30  Rodzinka.pl
15:00  20. Festiwal Kabaretu w Koszalinie: Witamy w korporacji
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:33  Kronika Verva Street Racing

Film dokumentalny
18:35  Rodzinka.pl

Wiosno, wrócisz?
19:00  Wszystko przed nami
19:30  Barwy szczęścia
20:05  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
21:05  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
22:05  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
23:05  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
00:10  Drogówka

Film dramat
02:15  Rzeka Czerwona

Film
04:30  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Saga "Zmierzch": Zaćmienie

Film fantastyczny
22:50  Pamięć absolutna

Film dramat
01:30  Dziecko Rosemary
03:20  Tajemnice losu

SOBOTA, 8 WRZEŚNIA

PIĄTEK, 7 WRZEŚNIA

05:15  Klan
05:35  Klan
05:55  Klan
06:25  Sprawa dla reportera
07:20  Rok w ogrodzie
07:45  Rok w ogrodzie extra
08:00  Las bliżej nas 2
08:25  Pełnosprawni
08:50  Studio Raban
09:20  Rodzinny ekspres
09:50  Fascynujący świat: Kulisy ataku 11 września
10:55  Korona królów - taka historia...
11:30  Korona królów
12:00  Korona królów
12:25  Korona królów
13:00  Korona królów
13:35  Okrasa łamie przepisy: Potrawy z podlaskiego miodu
14:10  Jak to działa?: Płaska Ziemia
14:40  Opole 2018 na bis
15:05  Ojciec Mateusz 20
16:00  Rolnik szuka żony 5
17:00  Teleexpress
17:15  Kalendarium powstania warszawskiego
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Drogi wolności
19:20  Kroniki Festiwali Biegowych
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:30  Dziewczyny ze Lwowa 3
21:30  Hit na sobotę: Kwiaty wojny
00:00  4 Blocks

Fałszywa dziewiątka
01:10  Zwycięzca

Film biograficzny
03:35  Jaka to melodia?
04:25  Zakończenie programu

05:25  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  Złodzieje
13:30  Dorota inspiruje
14:30  Ameryka Express
16:00  Zgłoś remont 2
17:00  Kuchenne rewolucje: Częstochowa, Sjesta
18:00  36,6°C
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Mam talent!
21:45  Och, życie!

Film dramat
00:25  Śmierć się śmieje

Film horror
02:05  Iron Majdan
03:00  Uwaga!
03:25  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
10:40  Pytanie na śniadanie
11:20  Makłowicz w podróży: Kanada - Quebeck. Słodkie 

klonowanie
11:55  Zgadnij, kim jestem?

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Kabaret Moralnego Niepokoju. Pogoda na suma

kabaret
16:25  Słowo na niedzielę: Słowo z mocą
16:35  Rodzinka.pl

Jedziemy na antypody
17:10  O mnie się nie martw 8
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kronika Verva Street Racing

Film dokumentalny
18:35  Postaw na milion
19:25  Kulisy "Postaw na milion"
19:35  Lajk!
20:05  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Kujawy i 

Pomorze
21:10  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
22:15  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
23:15  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
00:20  Rocky Balboa

Film dramat
02:10  Drogówka

Film dramat
04:10  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:15  My3
09:40  My3
10:10  Ewa gotuje
10:45  Nasz nowy dom
11:45  Śpiewajmy razem. All Together Now
13:15  Saga "Zmierzch": Zaćmienie

Film fantastyczny
15:50  Kabaret na żywo
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  Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie

Film animowany
22:10  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 10
00:25  Wybraniec śmierci

Film sensacyjny
02:10  Chirurdzy
03:05  Tajemnice losu
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04:45  Galeria
05:15  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
08:35  Las bliżej nas 2
09:00  Ziarno: Atrakcyjna Łomża
09:35  Weterynarze z sercem
10:05  Zakochaj się w Polsce: Złotoryja
10:30  Leśniczówka
11:55  Między ziemią a niebem   12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Sekrety mnichów: Sztuka kochania siebie i innych
13:10  BBC w Jedynce: Wielka odwilż w Yellowstone: Upalne lato
14:10  Sonda 2: Płaska Ziemia?
14:35  Opole 2018 na bis   15:05  Big Music Quiz
16:05  The Wall. Wygraj marzenia
17:00  Teleexpress   17:15  Kalendarium powstania warszawskiego
17:20  Pogoda   17:30  Dziewczyny ze Lwowa 3
18:35  Jaka to melodia?
19:20  Kroniki Festiwali Biegowych
19:30  Wiadomości
20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:10  Drogi wolności   21:15  Rolnik szuka żony 5
22:15  Zakochana Jedynka: Ja cię kocham, a ty z nim
00:05  Kwiaty wojny
02:35  Jaka to melodia?
03:30  Ostatnie takie trio
04:15  Zakończenie programu

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Drzewo marzeń
12:00  Co za tydzień
12:50  Wielki Mecz TVN vs. WOŚP. Przed meczem

Film dokumentalny
13:00  Diagnoza
14:00  Wielki Mecz TVN vs. WOŚP. Przed meczem

Film dokumentalny
14:10  Mam talent!
15:50  Wielki Mecz TVN vs. WOŚP. Przed meczem

Film dokumentalny
16:00  Top Model
17:00  Piłka nożna - Wielki Mecz TVN vs. WOŚP
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef

kulinaria
21:30  Pułapka
22:30  Oszukać przeznaczenie

Film horror
00:40  Zawodowcy

Film dramat
02:40  Kuchenne rewolucje: Częstochowa, Sjesta
03:40  Uwaga!
04:00  Moc magii

05:10  Słowo na niedzielę: Słowo z mocą
05:20  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:50  Panorama   08:55  Pytanie na śniadanie   10:05  Pogoda
10:10  Pytanie na śniadanie
10:45  Rodzinne oglądanie
11:45  Gwiazdy w południe: W drodze do Cordury
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Bake Off Junior
16:10  Bake off - Ale przepis 4
16:25  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Kujawy i 

Pomorze
17:25  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:28  Kronika PKO Wrocław Maraton
18:35  Na dobre i na złe
19:30  Rodzinka.pl
20:05  Rocky Balboa
21:55  The Good Doctor
22:45  The Good Doctor
23:35  Intruz

Film dramat
01:30  W drodze do Cordury

Film dramat
03:40  Zawiedziona

Film thriller
05:15  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:20  Pan Peabody i Sherman

Film animowany
11:05  Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie

Film animowany
13:15  Noc w muzeum

Film przygodowy
15:40  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 10
17:35  Nasz nowy dom
18:40  Aż chce się żyć
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:05  W rytmie serca
21:05  Kabaret na żywo według Paranienormalnych

kabaret
23:05  Bad Company

Film komediowy
01:40  Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

Film fantastyczny
04:25  Kabaretowa Ekstraklasa

PONIEDZIAŁEK, 10 WRZEŚNIA

NIEDZIELA, 9 WRZEŚNIA

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

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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  Top Model
22:30  Ślub od pierwszego wejrzenia
23:30  Ucieczka z Nowego Jorku

Film fantastyczny
01:35  Co za tydzień
02:20  Czysty Geniusz
03:25  Uwaga!
03:50  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:05  O mnie się nie martw 8
06:55  Coś dla ciebie
07:20  Na sygnale
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
13:15  Cena miłości
14:10  Postaw na milion
15:10  O mnie się nie martw 8
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
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
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:55  M jak miłość
21:45  Kulisy serialu "M jak miłość"
21:55  Zemsta o jasnych oczach 2
23:50  Oficerowie

Dzieci i wdowy
00:45  Bardzo grzeczne dziewczyny

Film dramat
02:25  Intruz

Film dramat
04:10  Zakończenie programu

WTOREK, 11 WRZEŚNIA

05:00  Telezakupy
05:35  Elif
06:35  Wieczna miłość
07:25  Jaka to melodia?
07:55  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 3
09:55  Komisarz Alex 9
10:50  Jeden z dziesięciu
11:25  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:40  To się opłaca: Współpraca
12:55  325. rocznica odnowienia jedności eparchii przemyskiej ze 

Stolicą Apostolską
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość   17:00  Teleexpress
17:15  Kalendarium powstania warszawskiego
17:18  Pogoda   17:30  Jaka to melodia?
18:00  Klan   18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:30  Piłka nożna - studio
20:35  Piłka nożna - mecz towarzyski: Polska - Irlandia
22:55  Ślicznotka z Memphis
00:50  1968mm - Rok 68 w formacie 8 milimetrów
01:55  Torowisko
03:30  Haiti. Cudownie ocalona

Film dokumentalny
04:30  Notacje

Jan Nowak-Jeziorański. Pierzyna
04:45  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Millenium, Tczew

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Zajazd Leśna Chata

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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  Diagnoza
22:30  Kuba Wojewódzki
23:30  Superwizjer
00:05  Ślub od pierwszego wejrzenia
01:05  36,6°C
02:05  Niewierni
03:05  Uwaga!
03:30  Moc magii

05:30  Koło fortuny
06:05  M jak miłość
07:00  Ewangelicy dla Niepodległej...
07:20  Na sygnale   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
13:15  Cena miłości
14:10  Postaw na milion
15:05  M jak miłość
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada   17:10  Łzy Cennet   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
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:50  Bardzo grzeczne dziewczyny

Film dramat
22:35  Świat bez fikcji: Doktor "Dobre Samopoczucie". Michael 

Jackson i dr Murray
Film dokumentalny

23:25  Rodzinka.pl
Jedziemy na antypody

00:00  Zemsta o jasnych oczach 2
01:50  Paradoks

Paluch
02:45  Imperium marzeń

Film dokumentalny
04:05  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Mission: Impossible - Rogue Nation

Film sensacyjny
23:00  Lot 93 z Newark

Film dramat
00:55  New York Taxi

Film komediowy
03:15  Tajemnice losu

05:00  Telezakupy
05:35  Elif
06:35  Wieczna miłość
07:25  Jaka to melodia?
07:50  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 3
09:55  Komisarz Alex 8
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów - taka historia...

Pewnego razu w średniowiecznej Polsce
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:55  BBC w Jedynce: Wielka odwilż w Yellowstone: Upalne lato

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Potrawy z podlaskiego miodu
16:05  Wieczna miłość
17:00  Teleexpress
17:15  Kalendarium powstania warszawskiego
17:18  Pogoda   17:30  Jaka to melodia?   18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Kroniki Festiwali Biegowych
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:30  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: Fryderyk
22:35  Biała wizytówka
23:45  Operacja "Tannenberg"
00:45  4 Blocks

Fałszywa dziewiątka
02:00  Ja cię kocham, a ty z nim

Film komediowy
03:45  Państwo - ISIS, ustrój - terroryzm

Film dokumentalny
04:45  Notacje

Andrzej Miedzianowski. Taki naród trzeba kochać
04:55  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Megahit: Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie

Film fantastyczny
23:00  Terminator 3: Bunt maszyn

Film fantastyczny
01:30  Mission: Impossible - Rogue Nation

Film sensacyjny
04:20  Kabaretowa Ekstraklasa
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05:00  Telezakupy
05:35  Elif
06:30  Wieczna miłość
07:25  Jaka to melodia?
07:55  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 4
09:55  Komisarz Alex 9
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:50  Natura w Jedynce: Wyspy Kanaryjskie - w cieniu wulkanów
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Tradycyjny kurczak na nowo
16:00  Wieczna miłość
17:00  Teleexpress
17:15  Kalendarium powstania warszawskiego
17:18  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?   18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości    20:05  Pogoda
20:10  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we 

Włoszech - mecz fazy grupowej: Kuba - Polska
21:40  Samolot, który uderzył w Pentagon
22:35  Bez tożsamości
23:25  wojsko-polskie.pl
23:50  Ślicznotka z Memphis
01:45  Zabić Sekala
03:45  Wielka japońska emerytura
04:35  Notacje

Eugeniusz Tyralski. Żołnierz z pułku "Baszta"
04:45  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Jurand, Egiertowo

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

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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  Ameryka Express
23:05  Disco polo

Film komediowy
01:20  Mroczne zagadki Los Angeles 3
02:20  Uwaga!
02:45  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Pożyteczni.pl
07:20  Na sygnale
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
13:15  Cena miłości
14:10  Postaw na milion
15:05  M jak miłość
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
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
20:40  Kulisy serialu "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:55  Na dobre i na złe
21:55  Na sygnale
22:35  Kino relaks: Sydney i siedmiu nieudaczników
00:30  O mnie się nie martw 8
01:30  Świat bez tajemnic: Pomóc dzieciom
02:30  Cyber-Seniorzy
03:35  Codzienna 2 m. 3
04:10  Codzienna 2 m. 3
04:40  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Świat według Kiepskich
20:30  Śpiewajmy razem. All Together Now
22:05  New York Taxi

Film komediowy
00:10  Cold Creek Manor

Film thriller
02:50  Tajemnice losu

CZWARTEK, 13 WRZEŚNIA

ŚRODA, 12 WRZEŚNIA

05:00  Telezakupy
05:35  Elif
06:30  Wieczna miłość
07:25  Jaka to melodia?
07:55  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 4
09:55  Komisarz Alex 9
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we 

Włoszech - studio
15:50  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we 

Włoszech - mecz fazy grupowej: Portoryko - Polska
17:00  Teleexpress
17:15  Kalendarium powstania warszawskiego
17:18  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:35  Ojciec Mateusz 20
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni
00:55  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat: Jung: 

człowiek i jego symbole
01:40  Bez tożsamości
02:35  Sprawa dla reportera
04:10  Notacje
04:20  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Busko-Zdrój, Sekrety Buska

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

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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: Szczecin, Rozmaryn - Pracownia 

Dobrych Smaków
22:30  Zmierzch

Film fantastyczny
01:00  Pułapka
02:00  Kuba Wojewódzki
03:05  Uwaga!
03:30  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Na dobre i na złe
06:50  Podróże z historią
07:20  Na sygnale
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
13:15  Cena miłości
14:05  Postaw na milion
15:00  Na dobre i na złe
15:55  Koło fortuny
16:30  Familiada
16:55  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we 

Włoszech - mecz fazy grupowej: Portoryko - Polska
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Nowe życie
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Bake Off Junior
21:45  Starsza pani musi zniknąć
23:20  Na sygnale
23:50  Sydney i siedmiu nieudaczników
01:50  Grupa specjalna "Kryzys"
02:45  Dziewczęta z Nowolipek
04:25  Art Noc: Mocny skład. Europejski Stadion Kultury - Rze-

szów 2017
05:10  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Nasz nowy dom
21:10  Przyjaciółki
22:10  Cold Creek Manor

Film thriller
00:50  Chirurdzy
01:45  Chirurdzy
02:45  Tajemnice losu
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 PIOTR KOWALSKI

Puchar Syrenki jest międzynarodo-
wym turniejem piłkarskim do lat 17, 
pierwsza edycja odbyła się w 1986 roku, 
rok później w składzie zwycięskiej wtedy 
Francji zagrał 15-letni wówczas Zinedi-
ne Zidane. Udział w tegorocznej edycji 
wezmą reprezentacje narodowe takich 
krajów, jak Polska, Anglia, Portugalia, 
Belgia, Norwegia, Węgry, Rumunia oraz 
Estonia.

– Turniej jest ogromnym wyzwaniem 
logistycznym. Uczestnikom trzeba za-
pewnić transport, zakwaterowanie, 
przygotować boiska treningowe, zago-
spodarować im czas wolny na wysokim 
poziomie – mówi Tomasz Domaradzki, 
wiceprezes ŚZPN do spraw organizacyj-
no-finansowych oraz główny koordyna-
tor imprezy.

Tymczasem w poniedziałek zgrupo-
wanie w Ostrowcu rozpoczęła Repre-
zentacja Polski U17, która jako jedyna 
została zakwaterowana w naszym mie-
ście. Pozostałe ekipy wybrały jeden ze 
starachowickich hoteli. Polacy są już po 
pierwszych treningach na trawie, zajęcia 
odbywały się na boisku w Bodzechowie. 
Trener Przemysław Małecki ma do dys-
pozycji dwudziestu zawodników: Nicola 
Zalewski (AS Roma), Michał Rakoczy 
(Cracovia), Jan Biegański (GKS Ty-
chy), Jakub Górski (Korona Kielce), 

Daniel Szelągowski (Korona Kielce), 
Łukasz Bejger ( Manchester United) 
Kamil Lukoszek (Górnik Zabrze), Fi-
lip Marchwiński (Lech Poznań), Jakub 
Niewiadomski (Lech Poznań), Jerzy 
Munik (Legia Warszawa), Filip Szym-
czak (Lech Poznań), 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).

Na ostrowieckim stadionie trwają 
jeszcze ostatnie prace przygotowawcze. 
Po odbywającym się w ubiegły piątek 
zakończeniu wakacji pracownicy MO-
SiRu mięli pełne ręce roboty. Kibice na 
wszystkie mecze będą mogli wchodzić za 

darmo, jednak wcześniej z kasy trzeba 
będzie pobrać bezpłatny bilet.

Harmonogram spotkań:
PIĄTEK, 07.09: 

1. Nowiny, Polska – Estonia, godz. 17.30,
2. Połaniec, Belgia – Rumunia, godz. 
16.00,
3. Ożarów, Portugalia – Węgry, 12.00,
4 Ostrowiec Św., Anglia – Norwegia, 
godz. 16.00,

NIEDZIELA, 09.09:
5. Nowiny, przegrany 1/przegrany 2, 
godz. 11.00,
6. Staszów, wygrany 1/wygrany 2, godz. 
16.00,
7. Połaniec, przegrany 3/przegrany 4, 
godz. 12.00,
8. Ostrowiec Św., wygrany 3/wygrany 4, 
godz. 15.00.

WTOREK, 11.09:
9. Staszów, mecz o 7. miejsce: przegrany 
5/przegrany 7, godz. 11.00,
10. Ożarów, mecz o 5. miejsce: wygrany 
5/wygrany 7, godz. 11.00,
11. Sandomierz, mecz o 3. miejsce, prze-
grany 6/przegrany 8, godz. 11.00,
12. Ostrowiec Św., FINAŁ, wygrany 6/
wygrany 8, godz. 17.30 oraz uroczyste 
zakończenie imprezy z udziałem wszyst-
kich uczestników.

Młodzi na start
Od piątku, w województwie Świętokrzyskim wielkie piłkarskie święto. 

Na kilku stadionach w naszym regionie – m.in. w Ostrowcu i w Ożarowie 

– odbędą się spotkania XXXIII Turnieju o Puchar Syrenki.

Z powodu budowy nowego stadionu 
w Białej Podlaskiej, mecz rozgrywany 
był w miejscowości Piszczac.

Już od pierwszych minut spotkanie 
przebiegało pod kontrolą ostrowieckie-
go zespołu. W pierwszej połowie świet-
nych sytuacji nie wykorzystali Kamil 
Bełczowski oraz Bartłomiej Smuczyń-
ski. Gospodarze w tej części meczu 
nie oddali ani jednego celnego strzału 
na bramkę Zacharskiego. Druga poło-
wa rozpoczęła się również od ataków 
KSZO Ostrowiec. Na efekty nie trzeba 
było długo czekać. W 51 minucie, po 
dośrodkowaniu z prawej strony z piłką 
minął się bramkarz Podlasia Maciej Za-
górski, futbolówka trafiła na głowę Ma-
teusza Madeja, ten ze sporej odległości 
strzałem głową zdołał przelobować 
bramkarza gospodarzy. Na dwa do zera, 
wykorzystując zamieszanie w polu kar-
nym podwyższył w 63 minucie Piotr Jed-

likowski. Trzecią bramkę precyzyjnym 
strzałem w okienko zdobył w 74 minucie 
Jakub Kapsa. Zarówno Jedlikowski, jak 
i Kapsa swoje bramki zdobyli kilka, czy 
kilkanaście minut po wejściu na boisko. 
W końcówce trener pomarańczowo-
-czarnych Marcin Wróbel wpuścił na 
boisko 16-letniego wychowanka KSZO 
Piotra Kuterę. 

Po sześciu kolejkach liderem jest Hut-
nik Kraków(15 punktów), na drugim 
miejscu jest nasz najbliższy rywal Wisła 
Puławy (14 punktów). Trzecie, czwarte 
i piąte miejsce z trzynastoma punktami 
zajmują kolejno: Stal Rzeszów, KSZO 
1929 OSTROWIEC oraz Chełmianka 
Chełm.

Mecz z puławską Wisłą odbędzie się 
w sobotę, 8 września o godzinie 16, na 
stadionie przy Świętokrzyskiej.

Podlasie Biała Podlaska – KSZO 
1929 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZY-
SKI 0:3 (0:0)
0:1 52 min. Mateusz Madej
0:2 63 min. Piotr Jedlikowski
0:3 74 min. Jakub Kapsa
Skład KSZO: Zacharski, P. Cheba, 
Kardas, Dybiec, D. Cheba, Łokieć (83 
min. P.Kutera), Burzyński, Puton,(63 
min. Mąka), Madej (78 min. Ziółkow-
ski), Smuczyński (60 min. Jedlikowski), 
Bełczowski, (63 min. Kapsa).

PK

Kolejne zwycięstwo 
KSZO na wyjeździe

Trzeci mecz z rzędu wygrali piłkarze trzecioligowego KSZO Ostrowiec. 
Podopieczni Marcina Wróbla pokonali w sobotę – po bramkach Madeja, 
Jedlikowskiego i Kapsy – Podlasie Biała Podlaska trzy do zera.

Do udziału w zawodach oprócz ekipy 
z Ostrowca oraz gospodarzy SPR Tarnów 
zaproszona została również pierwszoli-
gowa Olimpia Piekary Śląskie. Niestety 
ostrowieccy “Wojownicy” byli zdecydo-
wanie najsłabszą drużyną, w pierwszym 
spotkaniu przegrali z Olimpią 33:27 
(22:13), a w drugim zostali rozgromieni 
przez SPR Tarnów 42:19 (22:8). W ostat-
nim meczu tarnowianie pokonali Olimpię 
35:24 (16:11) i ostatecznie zdecydowanie 
zwyciężyli w turnieju.

Skład KSZO Odlewnia na turnieju 
w Tarnowie: Piątkowski, Baran, Kijew-
ski – Jeżyna, Grabowski, Falasa, Kogu-
towicz, Telka, Pawlik, Hubka, Cukierski, 
Chmielewski, Granat, Włoskiewicz, Ja-

giełło, Bysiak, Zielonko. Trener Tomasz 
Radowiecki.

Sympatycy szczypiorniaka w Ostro-
wcu będą mogli zobaczyć naszą drużynę 
już w najbliższą sobotę (08.09). W hali 
przy Świętokrzyskiej odbędzie się turniej 
z udziałem KSZO Odlewnia, KS Uniwer-
sytet Radom oraz SPR Tarnów. 

Harmonogram turnieju:
11:00 KSZO Odlewnia Ostrowiec 

Św. – KS Uniwersytet Radom
12:30 KS Uniwersytet Radom – SPR 

PWSZ Tarnów
14:00 KSZO Odlewnia Ostrowiec 

Św. – SPR PWSZ Tarnów t

KP

Porażka ręcznych 
w Tarnowie

Szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski wzięli udział 
w towarzyskim turnieju rozgrywanym w Tarnowie.
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12 PIĄTEK – CZWARTEK 7-13 WRZEŚNIA 2018AUTOPROMOCJA


	01KO
	02KO
	03KO
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