
To jest to!

Rozmowa z Pawłem Delegie-
wiczem, pasjonatem starych 
aut i udziałowcem spółki 
Scorpion.

 str. 2

Rynek tętnił życiem

Dwie imprezy – akcja pro-
mująca życie bez używek 
i rodzinny piknik ekologiczny 
- odbyły się w miniony week-
end w ostrowieckim Rynku. 
Obydwie cieszyły się sporym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców.

 str. 4

Żyć inaczej

Rozmowa z  Dariuszem Karwiń-
skim, pułkownikiem rezerwy 
i ostrowieckim społeczni-
kiem.
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KSZO remisuje 
z liderem

W sobotnie popołudnie piłka-
rze KSZO Ostrowiec, po bram-
kach Jedlikowskiego i Grun-
ta zremisowali z liderem IV 
grupy III Ligi Wisłą Puławy 
2:2. Ponownie jeden punkt 
w drużynie Marcina Wróbla 
zapewnili zmiennicy.

 str. 11

Kolejna porażka 
ręcznych

W minioną sobotę, szczypior-
niści KSZO Odlewnia Ostro-
wiec Świętokrzyski rozegrali 
kolejne spotkania sparingowe.
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Fot. UM Ostrowiec

TOKRZYSKIE

Dziedzic Reklewski
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Warto być na diecie?

str. 7

Anglicy z pucharem
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Rzeczki na finiszu

Dobiega końca rozbudowa kolejnego odcinka ulicy Rzeczki – jednej z największych inwestycji drogo-

wych w mieście. Jej wartość to 5,7 mln zł. 
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T Y G O D N I K

Piątek, 14 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”.

Uczta dla melomanów. Po dwulet-
niej przerwie do Ostrowca wracają Dni 
Muzyki. Trzydniowe święto melomanów 
rozpocznie się koncertem „Kolory tan-
ga” w stylowych wnętrzach Urzędu Sta-
nu Cywilnego. Wystąpią Emila Kudra 
(wokal) i „Quinteto el Tango”. W pro-
gramie utwory Carlosa Gardela, Astora 
Piazzolli, Władysława Szpilmana, Sewe-
ryna Krajewskiego, Agnieszki Osieckiej, 
Jerzego Petersburskiego, Henryka War-
sa, Władysława Abramowa-Newerlyego, 

Andrzeja Własta, Władysława Lidauera 
i Stanisława Zdrojewskiego. Początek 
o godz. 19.30. 

Gobeliny w BWA. W tymczasowej 
siedzibie BWA (kino „Etiuda”), o godz. 
18 odbędzie się wernisaż wystawy „Mie-
czysław Marek Iżak. In memoriam”. 
M.M. Iżak był absolwentem Studium 
Dekoracyjnego w Warszawie. W 1986 
roku otrzymał nadany mu przez Mini-
sterstwo Kultury i Sztuki tytuł artysty 
plastyka w dziedzinie tkaniny artystycz-
nej – sztuka użytkowa. Był członkiem 
„Sztuki Polskiej” – delegatura w Kiel-
cach i Sztuki Użytkowej –Związek Ar-
tystów Polskich, a także ostrowieckiej 
„Grupy 10”. Od 1976 do 1984 roku pro-
wadził zajęcia z tkactwa artystycznego 
jako instruktor plastyki I kat. w Zakła-
dowym Domu Kultury Huty Ostrowiec 
im. Marcelego Nowotki. W latach 1984 
-2015 w Miejskim Centrum Kultury 
prowadził Sekcję Tkaniny Artystycznej 
MCK, której uczestnicy corocznie bra-
li udział w wystawach, pokazach sztuki 
i plenerach plastycznych.

Sobota, 15 września

Spotkania z epoką kamienia. Ob-
róbka krzemienia i rogów, pradziejowe 
garncarstwo i tkactwo oraz neolityczna 
kuchnia - to tylko niektóre z licznych 
warsztatów i pokazów archeologicz-
nych, jakie będą miały miejsce na tere-

nie zrekonstruowanej osady neolitycznej 
w Krzemionkach w ramach kolejnej edy-
cji Krzemionkowskich Spotkań z Epoką 
Kamienia. Na uczestników w godz. od 
10 do 18 czekać będą prezentacje pra-
dziejowego garncarstwa, wytwarzania 
ozdób, tkactwa, obozowiska łowców, 
neolityczne serowarstwo, warsztat ro-
gowniczy, degustacja potraw, ekspery-
mentalny wykop badawczy oraz prelek-
cje. O godz. 15 o rzymskim kopalnictwie 
kruszców opowie Szymon Orzechowski, 
a półtorej godziny później rozpocznie 
się wykład Stefana Łęczyckiego na te-
mat początków górnictwa i metalurgii 
w Europie centralnej i południowo-
-wschodniej. Z myślą o najmłodszych za-
planowano zajęcia edukacyjne i labora-
torium archeologiczne (w godz. 10-16).

Piaf symfonicznie. W ramach Dni 
Muzyki i jubileuszu 20-lecia wojewódz-
twa świętokrzyskiego, w sali widowisko-
wej kina „Etiuda” zabrzmią przeboje 
Edith Piaf w wykonaniu Moniki Węgiel 
i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Świętokrzyskiej pod dyrekcja Jacka Ro-
gali. Koncert „Triumf życia i miłości” 
rozpocznie się o godz. 17. 

Kino na kółkach. Dwa filmy, po-
dejmujące tematykę dziedzictwa ży-
dowskiego – „Menasze” i „Moos” będzie 
można obejrzeć w Centrum Aktywności 
Obywatelskiej (ul. H. Sienkiewicza 70, 
lokal 28) w ramach objazdowego prze-
glądu filmowego. Projekcje rozpoczną 
się odpowiednio o godz. 18 i 20. Do 
wspólnego oglądania zaprasza Stowa-
rzyszenie Kulturotwórcze „Nie z Tej 
Bajki”.

Niedziela, 16 września

Warsztaty i wykłady. W dru-
gim dniu Krzemionkowskich Spotkań 
z Epoką Kamienia, oprócz warsztatów 
archeologii eksperymentalnej, pokazów 
i prezentacji na terenie osady neolitycz-
nej, będzie można wysłuchać ciekawych 
wystąpień. O godz. 12 rozpocznie się 
wykład Piotra Wronieckiego, poświęco-
ny zaginionym miastom Polski. O godz. 
14, w wyprawę do Peru, śladami Inków 
zabierze Marek Łasisz. Z kolei o 16.30 
Urszula i Artur Jedynakowie zaproszą 
na wycieczki archeologiczne w niektóre 
strony prowincji dackiej i mezyjskiej.   

Huczne pożegnanie lata. Na tere-
nie popularnego "Ekonomika"odbędzie 
się impreza, organizowana przez powiat 
ostrowiecki z okazji pożegnania lata. 
Szczegóły na stronie 11.

Na lutnię i organy. W kolegiacie 
św. Michała Archanioła. o godz. 18.30 
rozpocznie się recital organowy Józefa 
Serafina - w programie utwory Bacha, 
Liszta, Bossiego i Sawy. Zaraz potem za-
brzmi lutnia barokowa i sopranowa, na 
których zagra Anna Kowalska w asyście 
Alisy Biruli (gitary barokowa).

Z Pawłem Delegiewiczem, 
pasjonatem starych aut

i udziałowcem spółki Skorpion 
rozmawia Maciej Dobrowolski.

Skorpiona każdy zna, więc i nie będziemy 
dzisiaj rozmawiać o tej spółce ale, jeśli pan 
pozwoli, to porozmawiamy o pasji – pańskiej 
pasji.

Człowiek bez pasji jest człowiekiem 
biednym. Pasje napędzają go w życiu 
codziennym i ja, patrząc na swoje życie, 
pasje mam chyba od samego urodzenia. 
A że pasji mam dużo, to rozumiem, że 
dzisiaj skupimy się tylko na tej mojej 
największej pasji.

Czy tę pasję ma pan już od urodzenia, czy 
w pewnym momencie życia ona się skądś 
pojawiła?

Pojawiła się całkowicie przypadkowo 
i człowiekiem, który mnie pchnął w tym 
kierunku był mój tata. Pamiętam, był 
1978 rok i początek roku szkolnego. Wró-
ciłem ze szkoły, a chodziłem wtedy do 
drugiej klasy podstawówki i tata powie-
dział: „synu, chodź ze mną, nie będziesz 
żałował”. Te słowa zawsze dużo dla mnie 
znaczyły. Poszedłem więc i w piwnicy sta-
ła piękna, nowa motorynka.

No to ja już wiem o co chodzi.
Tak się zaczęło i od tamtej pory trwa.

Czym jest „stary samochód”? Czy jest to 
Polonez „Borewicz” z 1984 roku czy może 
Ford z 1932 roku?

Starym samochodem może być wszyst-
ko – każde auto, które już ma nawet zale-
dwie 10 lat. Wszystko zależy od tego jak 
się o niego dba. Są Fordy, które nie będą 
starymi samochodami de facto, choć 
w metryce będą miały już swoje lata. 

A słyszał Pan o „maluchu”, który kilka mie-
sięcy temu został odkryty w pewnej popege-
erowskiej stodole. Był okryty kocem i słomą 
– fabrycznie nowiutki, a do tego z pierwszej 
połowy lat 70-ych, czyli z pierwszej serii, 
z około 100 kilometrami na liczniku. Został 
sprzedany za ponad 100 tys zł.

Tak, słyszałem. Nawet w Ostro-
wcu około 2 lata temu też ogłasza-
ła  s ię  pew na pa n i ,  k tóra chc ia ła 
sprzedać”malucha” za 50 tys. Także i my 
nie byliśmy gorsi.

Czy to szaleństwo, jakby na to nie patrzeć, 
trochę wynika z mody na kolekcjonowanie 
starych samochodów?

Owszem, jest teraz moda na pojaz-
dy z PRL-u, bo na stare pojazdy moda 
była zawsze i zawsze będzie. Nie była 
ona może u nas w Polsce tak rozpo-
wszechniona jak na zachodzie. Wia-
domo – wszystko związane jest z pie-
niędzmi. Była też część ludzi, którzy 

kolekcjonowali stare auta 
po to, żeby się pokazać, 
ale tych ludzi było nie aż 
tak wielu także ci, co rze-
czywiście mają takie mega 
perełki, są to bez wątpie-
nia miłośnicy.

Lubi pan pokazać się w sta-
rym samochodzie?

Nie. Ja lubię nim jeź-
dzić. (śmiech)

A jakim?
Nie wiem, chyba każ-

dym (śmiech). Moja żona 
się ze mnie śmieje, że ja 
wsiądę w malucha i jadę. 
Uwielbiam jeździć „malu-
chem”. bardzo lubiłem też jeździć „gar-
busem”, którym moja żona z kolei nie 
lubiła jeździć.

Niemieckim czy meksykańskim? A może 
brazylijskim?

Niemieckim! Z 1969-o roku. To jest 
typowy „Niemiec”, także wszystko 
w nim jest niemieckie. Odrestaurowu-
jąc go wróciłem do specyfikacji z roku 
jego produkcji po to, by wszystko było 
zgodnie z jego tabliczką znamionową. 
Jeździło się tym samochodem tak, jak-
by się taczki pchało, skakał na każdym 
zakręcie, ale właśnie to jest to!

Czy to, o czym mówimy jest drogą pasją?
To nie jest może droga pasja. Mamy 

klub w Ostrowcu, w którym działają za-
równo starsi jak i młodzi. To oni wyszu-
kują pojazdy, które można jeszcze kupić 
od jakiegoś dziadka czy wujka za na-
prawdę przysłowiową złotówkę. Wtedy 
ten pojazd można odrestaurować i jeź-
dzić. Bardzo szanuję te dzieciaki i cenię 
za to, że zaczynają od podstaw. Potem, 
wiadomo, przychodzi rodzina dorosłe 
życie zawodowe i coraz mniej jest na to 
czasu, i trzeba się już wyręczać mecha-
nikami, którzy pomogą w odrestauro-
waniu takiego pojazdu, ale te początki 
są zawsze najmilsze. 

Pamięta pan swój samochodowy „pierwszy raz”?
Pamiętam pierwszy pojazd, który za-

cząłem odrestaurowywać. Chodziłem 
wtedy do Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Ostrowcu i w związku z moją szkołą 
zacząłem pracować nad Junakiem. Jak 
zacząłem od jednego, to nagle po roku 
miałem już 5 takich Junaków i dlatego 
wielu ludzi mnie zapamiętało dzięki tym 
Junakom właśnie.

A jaki jest pana wymarzony samochód, które-
go pan jeszcze nie ma?

Corvette C1.

O kurcze, na bogato. (śmiech)
Teraz tak, bo ceny Corvette poszły 

znacząco w górę. Parę lat temu, gdy ku-
powałam swoją pierwszą Corvette C3, 
wtedy rzeczywiście za te pieniądze, za 
jakie teraz można kupić Corvette C3, 
można było kupić śmiało Corvette C1. 
Wiadomo, czas leci a Corvette też jest 
symbolem Ameryki i ten samochód za-
wsze będzie ceniony, właśnie tylko i wy-
łącznie ze względu na to, że jest to pierw-
szy pojazd tak naprawdę amerykański, 
który był samochodem sportowym.

Pozostaje mi więc życzyć panu trzech rzeczy: 
zdrowia, szczęścia i tej Corvette. Bardzo 
dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

To jest to!

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

tel. 693 038 300

e-mail: robertp75@o2.pl

ASSURANCE GROUP
Ubezpieczenia

Katarzyna i Robert
PRELEWSCY

R E K L A M A

ul Iłżecka 40, OSTROWIEC ŚW.



3PIĄTEK – CZWARTEK 14-20 WRZEŚNIA 2018 AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Zadanie, realizowane przez firmę 
Drogbud polega na rozbudowie blisko 
kilometrowego odcinka ul. Rzeczki – od 
„ogródków działkowych” do ul. Sien-
nieńskiej – wraz z rozbudową skrzyżo-
wania i budową sygnalizacji świetlnej. 
Prace obejmują budowę chodników, 
dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 
czterech zatok autobusowych, kanali-
zacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, 
przebudowę sieci wodociągowej, sieci 
energetycznych, urządzeń teletechnicz-
nych oraz sieci gazowej.

Dobre warunki atmosferyczne spra-
wiają, że tempo robót jest imponujące. 
Najprawodopodobniej droga będzie go-
towa przed planowanym na koniec paź-
dziernika terminem. 

Na rozbudowywanym odcinku wykona-
no już nową podbudowę konstrukcji jezd-

ni wraz z warstwą wiążącą, podbudowę 
chodnika i ścieżki rowerowej oraz w więk-
szości chodnik po stronie południowej. 
Wybudowano kanalizację deszczową 
z przykanalikami oraz zabudowano linię 
kablową oświetlenia ulicznego. Przebudo-
wano w całości urządzenia teletechniczne.

Obecnie główny front robót skupio-
ny jest w rejonie skrzyżowania ulicy 
Rzeczki i Siennieńskiej. Wykonano już 
okrawężnikowany nowy wlot przedłu-
żenia ulicy Rzeczki z kierunku ulicy 
Bałtowskiej. Przebudowano wodociąg, 
sieć gazową i światłowodów wraz z na-
powietrzną linią teletechniczną. Trwa 
przebudowa kolizji energetycznych, 
a w najbliższych dniach kontynuowane 
będą roboty brukarskie związane z usta-
wieniem krawężników na ulicy Siennień-
skiej, poszerzeniem konstrukcji jezdni 
i położeniem na całym skrzyżowaniu 
warstwy wiążącej. Na ukończeniu jest 

budowa kanalizacji deszczowej. Do wy-
konania pozostały przykanaliki deszczo-
we w ulicy Siennieńskiej. Trwają prace 
montażowo-instalacyjne związane z bu-
dową oświetlenia ulicznego oraz sygna-
lizacji świetlnej. W rejonie skrzyżowania 
rozpoczęto budowę chodników i ścieżki 
rowerowej oraz zjazdów do posesji.

– Kończymy ten etap budowy, który 
był długo oczekiwany przez mieszkań-
ców całego miasta, a w planach mamy 
już kolejny etap inwestycji, czyli nową 
drogę łączącą ul. Siennieńską z ulicą 
Bałtowską na wysokości skrzyżowania 
z Samsonowicza – informuje prezydent 
Jarosław Górczyński. 

– Cieszę się, że ta inwestycja, którą 
wspierałem jest już na finiszu – dodaje 
Marek Giemza, radny miejski. – To klu-
czowe zadanie dla całej dzielnicy. Uli-
ca Rzeczki stanowi przecież jedną z jej 
głównych arterii drogowych.

Rzeczki 
na finiszu

Dobiega końca rozbudowa kolejnego odcinka ulicy Rzeczki - jednej z naj-

większych inwestycji drogowych w mieście. Jej wartość to 5,7 mln zł.

Już na początku października ruszy 
szósta edycja Szkoły Zdrowego Stylu 
Życia. Program skierowany jest do 160 
osób po 40. roku życia ze zdiagnozo-
waną chorobą diabetologiczną, kardio-
logiczną czy nadwagą. Z myślą o nich 
odbywać się będą zajęcia z aktywności 
fizycznej i wykłady edukacyjne. Zapisy 
rozpoczną się 19 września i potrwają do 
21 września włącznie (godz. 8-13, sala 
konferencyjna starostwa).

Kolejne przedsięwzięcie – "Jesień 
z profilaktyką onkologcziczną" – adre-
sowane jest do dorosłych mieszkańców 
powiatu. Kobiety będą mogły skorzy-
stać z badań USG piersi, które będą 
wykonywane w gabinecie ultrasonogra-
ficznym (od 10 do 15 pań); badań mam-
mograficznych w mobilnej pracowni 
przed budynkiem starostwa (60 kobiet 
w wieku 50-69 lat, 40-49 lat i powyżej 
70 lat); badań cytologicznych dla kobiet 
w szpitalu (100 pań w wieku 25-59 lat, 
20-24 lata oraz powyżej 60. roku życia). 

Mężczyźni będą mogli skorzystać 
z pełnego pakietu onkologicznego, 
który obejmie badania laboratoryjne 
PSA oraz badania USG prostaty. Ba-
dania, skierowane do 200 panów, po-
łączone z konstultacją urologa będą 
odbywać się w gabinecie ultrasono-
graficznym. 

W ramach "Jesieni z profilaktyką 
kardiologiczną", osoby niekwalifikują-
ce się do programu kardiologicznego 
będą mogły skorzystać z konsultacji 
lekarza kardiologa. Pakiety kardiolo-
giczne przygotowane są dla 150 osób. 
Będą wykonywane: echo serca, EKG, 
pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ba-
dania laboratoryjne oraz konsultacja 
lekarza kardiologa. 

Zaproszenia na badania kardiolo-
giczne i onkologiczne będą wydawane 
w starostwie powiatowym, w pokoju 
201.

KF

Lepiej zapobiegać 
niż leczyć

Do końca roku ostrowieckie starostwo przeprowadzi szereg akcji profi-
laktyczno-edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców powiatu.
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›› 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 
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Prawdziwe tłumy, zwłaszcza młodych 
zgromadziła w centralnym placu mia-
sta kolejna odsłona akcji "Stop dopala-
czom". Przez kilka godzin w Rynku kró-
lowała muzyka hiphopowa, a jej twórcy 
przestrzegali przed skutkami zażywania 
wszelkich substancji odurzających. Naj-
pierw scena należała do lokalnych hip-
hopowców. Swoje rymowane kawałki, 
skomponowane specjalnie na tą okazję 
serwowali: SwimeR, Viper, Baby V, 
Krzysiu, Wzór & Rapowy Kamil, Keshu 
i Wicek. Potem pojawił się Guzior. 

W międzyczasie, na ustawionych licz-
nie na płycie Rynku stoiskach instytucji 
i organizacji, zajmujących się szeroko 
rozumianą profilaktyką uczestnicy za-
bawy dowiadywali się o szkodliwości 
dopalaczy, narkotyków i alkoholu. Były 
ulotki, tematyczne pogadanki, spektakl 
aktywizujący, pokazy. Można było za-
błysnąć inwencją twórczą i stworzyć an-
tyużywkowy plakat, czy hasła promujące 
różne aktywności, będące dobrą alterna-
tywą dla nałogów. Młodzi wykazali się 
dużą pomysłowością - najlepsi odebrali 
nagrody.

Dzień później, w tym samym miejscu 
można było dowiedzieć się wszystkiego 
na temat recyklingu i prawidłowej segre-
gacji odpadów. Zabawa z eko-przesła-
niem przyciągnęła wielu mieszkańców. 

Najwięcej atrakcji czekało na dzieci. 
Prawdziwą furorę zrobili szczudlarze, 
którzy zapraszali do udziału w różnych 
konkursach i zabawach. Chętni mogli 
spróbować swoich sił i przejść krótki 

kurs chodzenia na szczudłach. Trady-
cyjnie dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się malowanie twarzy. Oblegane było 
też stoisko, przy którym rozdawano sa-

dzonki wrzosów. Otrzymał je każdy, kto 
przyniósł co najmniej 10 kilogramów 
makulatury. Na Rynku pojawiła się rów-
nież oficjalna maskotka miasta. Zabawę 
umiliły występy lokalnych artystów, ze-

społów Na Maxa i Recycling Band, po-
kazy karate i tańca w wykonaniu Szkoły 
Tańca Progres.

KF

Rynek tętnił życiem
Dwie imprezy – akcja promująca życie bez używek i rodzinny piknik ekologiczny - odbyły się w miniony 

weekend w ostrowieckim Rynku. Obydwie cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

Z Dariuszem Karwińskim, pułkownikiem 

rezerwy i ostrowiecki społecznikiem 

rozmawia Maciej Dobrowolski

Jest pan jednym z założycieli i członków stowa-
rzyszenia, no właśnie – jakiego?

Stowarzyszenia Samorządność i Przed-
siębiorczość.

A dlaczego samorządność? Przepraszam za 
przyrównanie ale zawsze mi się wydawało, że 
samorządność to taka komuna, oczywiście 
rozumiana jako spółdzielnia a nie jako ustrój 
bolszewicki.

Samorządność bardzo często mylona 
jest z samorządem, a to absolutnie dwie 
różne sprawy. Sama etymologia słowa 
samorządność mówi o tym, że sami się 
rządzimy.

Jak w komunie, czyli we wspólnocie?
Absolutnie nie. Jesteśmy organizacją 

otwartą dla ludzi, których wykształce-
nie, obecne zajęcie czy doświadczenie 
leży w obszarze naszego zainteresowania. 
Oznacza to, że do naszego stowarzyszenia 
można przystąpić dobrowolnie. Jeśli ktoś, 
kto zapozna się z naszym statutem, z na-
szymi propozycjami i z tym, jak funkcjo-
nujemy, uzna, że to jest to, czego właśnie 
poszukuje. Bo my nie tylko jesteśmy, ale 
przede wszystkim pomagamy.

A ta druga część nazwy?
„Przedsiębiorczy”, w etymologii tego 

słowa, określa kogoś, kto jest chętny do 
działania, do pracy, chętny do zrobienia 
czegoś. I my tacy jesteśmy – a do tego nie 
jesteśmy tylko chętni lecz pracujemy.

Zadam więc moje ulubione pytanie, na pozór 
banalne i proste. Po co komu takie stowarzy-
szenie?

Trzeba pamiętać, że stowarzyszenie nie 
jest założone teraz, tylko w tym roku świę-
tuje swoje 15-lecie. Jest alternatywą dla 
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, 
czyli Cechu Rzemiosł Różnych. Niemniej 
jesteśmy kojarzeni z tym ostatnim cechem 
właśnie, ponieważ jest on znany od wielu 
lat. W samym Ostrowcu aż od 256. Warto 
też wiedzieć, że cech to jest przywilej, do 
tego, aby się zrzeszać i promować swoją 
pracę po to aby ją sprzedawać. Jednym 
słowem pozwala tym rzemieślnikom właś-
nie na to, żeby swoją pracą się chwalili 
i z niej godnie żyli.

Komu  pomagacie w waszym stowarzyszeniu 
i kogo w takim razie promujecie? Komu jeste-
ście potrzebni?

Trzeba by wyróżnić dwa obszary: pierw-
szy dla przedsiębiorców i drugi  dotyczący 
tego, co stowarzyszenie robi dla innych. 
Przedsiębiorcom proponujemy pomoc 
prawną, wiemy, że ze względu na szybkie 
i dynamiczne zmiany w naszym prawie 
najzwyczajniej w świecie można się zgubić 
czasami, więc stowarzyszenie dysponując 

środkami i specjalistami w różnych dzie-
dzinach, jak najbardziej pozwala na to i za-
prasza ludzi do kontaktu. Można korzystać 
z naszych doświadczeń czy prawnej pomo-
cy. Ten drugi zakres naszych działań to 
jest to, co robimy dla miasta, czy dla dzie-
ci niedowidzących, z którymi współpracu-
jemy już od kilku lat. Pracujemy na rzecz 
młodzieży - promujemy ich i zachęcamy do 
udziału w naszych akcjach, na przykład, 
w których „uwalnialiśmy książkę” czy jak 
próbowaliśmy zachęcić do sprzątania Os-
trowca. Chcemy, by ludzie wyszli z domów, 
odłożyli piloty od telewizorów i zobaczyli, 
że można żyć inaczej.

Czyli żeby zaczęli działać?
Dokładnie tak.

Powiedzieliśmy sobie co to znaczy samorząd-
ność, co to znaczy przedsiębiorczość, a po-
wiedzmy sobie co to znaczy być mieszkańcem 
Ostrowca według pana?

Wpływ na życie mieszkańców ma wyż-
sza polityka, czyli polityka państwa i poli-
tyka „robiona” w województwie. Jesteśmy 
członkami Unii Europejskiej, oraz NATO 
i wszystko to ma wpływ na to, jak funk-
cjonuje ta najbliższa nam władza, czyli 
samorząd. Jestem pewien, że mieszkańcy 
wiedzą i rozumieją, że to de facto oni rzą-
dzą miastem. Że oni decydują o tym jak 
Ostrowiec ma wyglądać. 

Podoba się panu nasze miasto?
Mamy swoje pomysły, analizy i przemy-

ślenia, jak każdy ostrowczanin.  Troszkę 
zostaliśmy w tyle i nie wszystko to, co się 
dzieje w mieście czy powiecie akceptuje-
my. Dlatego rozmawiamy o tym i rodzą 
się dobre, naszym zdaniem, pomysły co 
zrobić. Wierzymy w Ostrowiec!

Samorządność, zdaje się, to całkiem fajna 
sprawa pod warunkiem, że będzie to mądra 
samorządność, prawda?

Absolutnie.

yć inaczej

Weź mądrze kredyt 

Bez prOwizji
RRSO 9,36% 

dla przykładu reprezentatywnego

telefon 725233362 
Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14

Pasaż Handlowy (Bank Pocztowy)
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 MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

Wincenty Sebastian Reklewski uro-
dził się w Mirogonowicach w 1877 r., 
jako siódme z dziewięciorga dzieci Jana 
i Konstancji z Horochów. Pochodził z ro-
dziny ziemiańskiej od wieków zasiedzia-
łej na ziemi sandomierskiej, pieczętują-
cej się herbem Gozdawa. 

Ukończył gimnazjum w Radomiu. Po-
tem na wydziale rolniczym Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego uzyskał dyplom inż. 
ogrodnika. Po studiach zajął się gospo-
darowaniem rodowymi dobrami. 

Gdy wybuchła wojna rosyjsko-japoń-
ska został zmobilizowany i wcielony do 
armii carskiej. Po wojnie powrócił do 
domu i do dawnych zajęć. Wyspecjalizo-
wał się w hodowli koni dla wojska oraz 
sadownictwie. Założył 60-hektarowy 
sad. Miał opinię wzorowego gospodarza, 
pracowitego i oszczędnego. Interesował 
się nowoczesnymi metodami hodowli 
roślin i zwierząt. Sam zarządzał ma-
jątkami i prowadził ich dokumentację. 
Jego dobra jako nieliczne w regionie 
nie były zadłużone. Obejmowały one 
posiadłości ziemskie odziedziczone po 
ojcu: Mirogonowice i Kowalkowice oraz 
zakupione: Kunin, Linów, Szwarszowi-
ce i Wojciechowice. Do tego dochodził 
dom w Warszawie oraz udziały w spół-
kach akcyjnych. Ale to nie wszystko. 
Reklewski stale powiększał, rozbudowy-
wał i unowocześniał majątek. Uzyskane 
z rolnictwa dochody lokował w inwesty-
cjach, które zwiększały dochody. I tak, 
w latach 20. i 30. zakupił od hr. Marii 
Wielopolskiej grunty w Ostrowcu, na 
Kuźni i wystawił na nich: nowoczesny 
młyn wodno-motorowy, zmechanizo-
waną piekarnię wyposażoną w sprzęty 
sprowadzone z Niemiec oraz okazały 
dom z przeznaczeniem na sklep oraz 
mieszkania dla pracowników. Inwesty-
cje ostrowieckie były ostatnimi, jakich 
dokonał. Napawały one rodzinę dumą. 
Ponoć wyposażeniem piekarni zachwy-
cali się w czasie wojny Niemcy. W rękach 
Reklewskiego było także kilka sklepów 
w Ostrowcu: przy Rynku, al. 3 Maja, 
ulicach: Sienkiewicza, Okólnej, Kiliń-
skiego i Kuźni. Sprzedawano w nich to, 
co zostało wyprodukowane w dobrach 
dziedzica. Swoją markę miało pieczywo 
z piekarni na Kuźni i owocowe przetwo-
ry z Mirogonowic. 

Reklewski nie lubił wystawności, cenił 
prosty styl życia. Odznaczał się głęboką 
religijnością. Znany był z dobroczynno-
ści. Fundował kolonie dla ubogich dzieci 
z rodzin warszawskich czy stypendia dla 

młodzieży wiejskiej. Służył radą i po-
mocą okolicznym chłopom. Należał do 
straży pożarnej w Waśniowie. Był roz-
miłowany w historii Polski. Jego dewiza 
życiowa brzmiała: „Miłość do ziemi naj-
wyższą wartością”.

Reklewski był dwukrotnie żonaty. Po 
raz pierwszy ożenił się z Marią Winni-
cką h. Sas, zmarłą w 1926 r., po raz wtó-
ry z Anną Danutą Wasiutyńską h. Kor-
czak. Miał ośmioro dzieci (z pierwszego 
małżeństwa troje, z drugiego pięcioro): 
Mieczysława, Jadwigę, Tadeusza, Kon-
stancję, Teresę, Aleksandrę, Zygmunta 
i Zofię. 

Zginął 27 grudnia 1939 r. w Waśnio-
wie, śmiertelnie raniony przez rabusiów, 
którzy napadli na tutejszą plebanię. Wg 
relacji świadków tamtych wydarzeń wraz 
ze stangretem Gajcem wracał po połu-
dniu z Ostrowca, do którego udał się 
z rana, aby skontrolować sklepy i zakła-
dy, wydać polecenia, przyjąć zamówienia 
i rachunki. Gdy wjechał na rynek waś-
niowski, od grupki chłopów dowiedział 
się, że bandyci napadli na ks. proboszcza 
Andrzeja Glibowskiego. Nie bacząc na 
ostrzeżenia, kazał Gajcemu skręcić na 
plebanię. Kilku uzbrojonych bandytów 
plądrowało zabudowania plebańskie. 
Gdy Reklewski zajechał pod plebanię, 
stanął wyprostowany w bryczce i krzyk-
nął do napastników. Jeden z nich strze-
lił. Reklewski osunął się na siedzenie 

bryczki. Bandyci przestraszeni uciekli. 
Proboszcz wyskoczył z plebanii. Z rynku 
przybiegli chłopi. Przenieśli dziedzica 
do salonu, ułożyli na podłodze. Posłano 
po doktora. Ks. Glibowski udzielił ran-
nemu namaszczenia. Reklewski zmarł 
wkrótce, nie odzyskawszy przytomno-
ści, przed przybyciem doktora. Spoczął 
w grobie rodzinnym na cmentarzu para-
fialnym w Waśniowie. Jego pogrzeb stał 
się manifestacją popularności, jaką cie-
szył się wśród okolicznych mieszkańców. 

W lipcu 1943 r. ks. Glibowski, na proś-
bę wdowy Anny Reklewskiej i jej dzieci, 
zwrócił się do biskupa o wyrażenie zgo-
dę na umieszczenie w kościele waśniow-
skim marmurowej tablicy ku czci dzie-
dzica, obok innych tablic zmarłych z jego 
rodziny. W liście dał piękne świadectwo 
o zmarłym. Napisał: „W okolicy święto-
krzyskiej przed wojną obecną najpoważ-
niejszym obywatelem ziemskim był śp. 
Wincenty Reklewski, zamieszkały w ma-
jątku swoim w Mirogonowicach, parafii 
Waśniów; był to dobry gospodarz, pra-
cowity bardzo, dla ludzi sprawiedliwy, 
dla biednych uczynny i miłosierny, co-
rocznie sowicie wspomagał klasztory Św. 
Katarzyny i na Św. Krzyżu. Był przy tym 
dobrym i praktykującym katolikiem: co 
niedziela i święto musiał być w koście-
le na Mszy Św., corocznie kilkakrotnie 
uczęszczał do spowiedzi, a po każdej 
spowiedzi przystępował po kilka razy do 

Komunii Św., w każdy piątek suszył, co-
rocznie w początku adwentu jeździł do 
Częstochowy do Matki Boskiej, a objeż-
dżając swoje pola lub jadąc drogą albo 
koleją, nie wstydził się modlić z ksią-
żeczki lub na różańcu. 

Poznałem go blisko przed 40 laty, gdy 
on będąc sędzią w Łagowie, przyjeżdżał 
do Sandomierza na posiedzenia Sądu 
Pokoju, a ja jako wikariusz katedralny 
chodziłem na sprawy sądowe przyjmo-
wać od ludzi przysięgi. Toteż gdy zo-
stałem proboszczem w Waśniowie, był 
mi już dobrze znany i przez cały pobyt 
w Waśniowie odnosił się do mnie z ser-
deczną życzliwością a nawet z przyjaź-
nią. 

Kiedy (…) napadli mnie bandyci, on 
wracając w tym czasie z Ostrowca do 
domu przez Waśniów (…) skręcił z dro-
gi na plebanię, aby mnie ratować w nie-
szczęściu; mnie od rabunku nie urato-
wał, a sam przed plebanią został przez 
bandytów zamordowany”. 

Ks. bp Jan Kanty Lorek, biorąc pod 
uwagę życie i okoliczności śmierci Re-
klewskiego, oczywiście zezwolił na 
umieszczenie ku jego czci pamiątkowej 
tablicy w kościele. Wkrótce została ona 
wmurowana na bocznej ścianie świąty-
ni, gdzie znajduje się do dziś. Ale to nie 
jedyny obiekt przypominający bohater-
skiego dziedzica. 

Miejsce, w którym Reklewski został 
śmiertelnie raniony upamiętnia pia-
skowcowa brama w murze cmentarza 
kościelnego w Waśniowie z napisem: 
„Wincenty Reklewski, właściciel dóbr 
Mirogonowice, zginął od kul bandyty, 
stając w obronie miejscowego probosz-
cza. Błogosławieni umarli, którzy umie-
rają w Panu. Czas, aby odpoczęli od 
prac swoich, albowiem uczynki ich idą 
za nimi”. Wg relacji Zofii Reklewskiej-
-Braun bramę tę kazał wybudować ks. 
Glibowski. Tymczasem z akt parafial-
nych wynika, że kamienną stylową bra-
mę ufundowali spadkobiercy Reklew-
skiego, jego żona i dzieci. Wykonał ją 
w 1942 r. kamieniarz z Kunowa, Stani-
sław Piwnik, z miejscowego kamienia, 
wg rysunku inż. Stanisława Gałęzow-
skiego z Warszawy, budowniczego świą-
tyń w stylu neoromańskim. Jest ona do 
dziś nie tylko ozdobą kościelnego muru, 
ale i zachowaniem pamięci człowieka, 
który swoją postawą zasłużył na tę pa-
mięć u potomnych. Ma też wydźwięk 
symboliczny. Brama jako chrześcijański 
symbol duszy ludzkiej i zbawienia, przej-
ścia pomiędzy światami: żywych i umar-
łych, życia i śmierci, światła i ciemności, 

pięknie pokazuje ostatnią drogę Re-
klewskiego – ze świata ziemskiego do 
niebiańskiego. Rozgranicza sacrum od 
profanum, miejsce uświęcone – wokół 
kościoła, od sprofanowanego, splamio-
nego krwią niewinnego, przed plebanią.

Epilog 
Po wojnie dobra ziemskie Reklew-

skich przejął Skarb Państwa. Przed 
upaństwowieniem uchroniły się chwi-
lowo obiekty na Kuźni. Na szczęście 
Niemcy nie zdewastowali piekarni ani 
domu. Jedynie młyn nie przetrwał woj-
ny, spalony obrócił się w ruinę. 

Anna Reklewska z dziećmi wyrzuco-
na z Mirogonowic, zamieszkała w domu 
na Kuźni, w mieszkaniu na I piętrze, nad 
sklepem. Wraz z krewną Haliną Świe-
żyńską zajęła się prowadzeniem piekarni 
i sklepu z pieczywem. Rozsmakowywali 
się nim mieszkańcy Ostrowca, Często-
cic, Chmielowa. 

Regularnie z najmłodszymi dziećmi 
jeździła do Waśniowa, na grób Win-
centego i pod bramę, gdzie ze łzami 
w oczach odczytywała im wyryty na niej 
napis, dopóki sami nie nauczyli się go 
czytać, a potem rozumieć. 

W 1948 r. piekarnia została upań-
stwowiona. Taki sam los spotkał sklep. 
W 1952 r. Reklewscy opuścili Ostrowiec 
i wyjechali do Warszawy.

Do dziś na Kuźni stoi dom wystawio-
ny tuż przed wojną przez Wincentego 
Reklewskiego. Dobrze zachował się 
także budynek piekarni z charaktery-
stycznym kominem, na którym przez 
lata gniazdowały bociany. 

Dziedzic Reklewski
Wincenty Sebastian Reklewski, właściciel kilku okolicznych majątków ziemskich, nowoczesnego młyna, piekarni, sklepów 

oraz domu w Ostrowcu, słynął z gospodarności i religijności. Zginął z rąk rabusiów, którzy napadli na waśniowską plebanię.

R E K L A M A

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”
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Sezon bikini... Słyszysz o nim, odkąd 
na niebie zaczęły pokazywać się pierw-
sze promienie słońca, czyli mniej wię-
cej od stycznia. Z okładek czasopism 
spoglądają na ciebie panie tak chude, 
że podejrzewasz, że wzorem jednej 
z gasnących już gwiazd polskiego ce-
lebryckiego światka żywią się jedynie 
energią słoneczną. Reklamy kostiumów 
kąpielowych (już twoja bielizna zasła-
nia więcej) prześladują cię od połowy 
kwietnia, a o tym, że powinnaś przejść 
na dietę, by móc niczym królowa swojej 
własnej bajki paradować w bikini, czy-
tasz już od połowy marca. Twoje mają-
ce rozmiar 34 (aż sama się dziwisz, że 
jeszcze z nimi wytrzymujesz) i wiecznie 
będące na diecie koleżanki, ściskające 
w dłoniach nieistniejące wałki tłuszczu 
i rozprawiające o tym, ile jeszcze muszą 
schudnąć (ciekawe z czego?!) również 
nie poprawiają ci nastroju. I jak tu nie 
mieć kompleksów?

Kobieta, która chciałaby z wdzię-
kiem rosyjskiej baletnicy wpasować się 
w dzisiejszy kanon piękna, powinna 
mieć duże i jędrne piersi, równie jęd-
rne pośladki bez śladu cellulitu, płaski 
brzuch z delikatnie zarysowanymi mięś-
niami i... Listę „wymagań” można ciąg-
nąć w nieskończoność.

I TAK ŹLE, I TAK NIEDOBRZE
Dawniej mówiło się, że „lepiej być 

starą niż martwą”. Dziś to już nieaktu-
alne, bo liczy się atrakcyjny wygląd i kult 
młodości, co oznacza, że jeśli przekro-
czyłaś magiczną czterdziestkę, to nie 
ma dla ciebie ratunku. Dziewczynkom 
od najmłodszych lat wmawia się, że po-
winny być zawsze perfekcyjnie uczesane, 
ubrane i umalowane, przez co, gdy dora-
stają, są już przekonane o tym, że by do 
czegoś w życiu dojść, trzeba odpowied-
nio się prezentować. A potem okazuje 

się, że nawet jeśli wyglądają (i tylko one 
wiedzą, ile pracy je to kosztowało), to 
muszą udowadniać, że ładna nie znaczy 
głupia. I tak źle, i tak niedobrze.

GŁODUJ I... ZRZĘDŹ
Ile uda ci się zrzucić na tej diecie, na 

której z głodu umarłoby nawet małe 
dziecko? Zgubisz dwa, trzy kilogramy, 
które wrócą z nawiązką, gdy tylko znów 
zaczniesz normalnie jeść. To dość wysoka 
cena za kilka tygodni fatalnego humoru, 
odmawiania sobie wszystkiego i patrze-
nia wzrokiem zakochanego spaniela na 
te słodkości, które są ci jednocześnie tak 
bliskie i... tak dalekie. Dzieci schodzą ci 
z drogi (choć zawsze wszędzie było ich 

pełno), a partner do perfekcji opanował 
sztukę bycia niewidzialnym (zastana-
wiasz się nawet, czy zamiast z mężczyzną 
nie związałaś się z jakimś cholernym nin-
ja). Czekolada śni ci się po nocach (i to 
byłoby na tyle, jeśli chodzi o twoje fan-
tazje erotyczne), marzysz o tym, by wbić 
zęby w pyszną i aromatyczną lasagne, 
a za szarlotką swojej mamy tęsknisz tak, 
że aż ściska cię w środku (a może to głód, 
a nie tęsknota?).

I tak maleje nie twój rozmiar, ale licz-
ba osób, do których możesz się odezwać. 
Bo większość z nich ma już dość twoich 
huśtawek nastrojów i wiecznie skwaszo-
nej miny. A chyba nie taki efekt chciałaś 
osiągnąć...

DIETA TO ZDROWIE?
NIEKONIECZNIE!

Wprawdzie możesz zgodnie z najnow-
szą modą bojkotować gluten, jadać jajka 
tylko od szczęśliwych kur, w poniedział-
ki, środy i czwartki być weganką, we 
wtorki i piątki wegetarianką, a w week-
endy stosować oczyszczającą głodówkę, 
ale... po co?

Zamiast łykać niczym młody pelikan 
kolejne „fit nowinki” i wydawać krocie 
na „produkty light”, które z odchudza-
niem wspólnego mają tylko to, że sku-
tecznie, ale systematycznie odchudzają 
twój portfel, podejdź do tematu rozsąd-
nie. Nie katuj się dietami, nie zamykaj 
lodówki na kłódkę (to i tak nic nie da, 
skoro wszystkie kaloryczne przekąski 
masz schowane gdzie indziej) i nie pró-
buj przeżyć dnia o liściu sałaty (prędzej 
wyrosną ci od tej zieleniny królicze uszy 
niż znikną dodatkowe kilogramy).

Jeśli przez cały dzień nie jesz prak-
tycznie nic, a wieczorem rzucasz się na 
cokolwiek, co nadaje się do spożycia, to 
nie dziw się, że twoja waga ani drgnie. 
Stoi w miejscu prawie tak samo wytrwa-
le jak twoje lokalne kółko różańcowe, 
które plotkuje o każdym, kto pojawi się 
w zasięgu ich wzroku.

POKOCHAJ SWOJE KRĄGŁOŚCI
Pamiętaj, że najlepsze efekty daje 

trwała zmiana nawyków żywieniowych. 
Dobrze jest również wprowadzić do swo-
jego planu dnia aktywność fizyczną.

I o ile nie przypominasz ludzika Mi-
chelin, a twoje wymiary nie zbliżają się 
niebezpiecznie do wymiarów idealnej...

kuli, to diety możesz sobie darować. 
Zbytnia chudość nie wygląda ani ład-
nie, ani estetycznie. Chyba nie chcesz, 
by dawno niewidziani znajomi zamiast 
prawić ci komplementy, pytali, czy nie 
jesteś ciężko chora i by, odwracając 
wzrok zastanawiali się nad tym, ile ci 
jeszcze zostało (i nie, nie chodzi tu o ki-
logramy do zrzucenia).

Wzięłaś się za siebie i teraz obsesyj-
nie niczym urząd skarbowy rozliczenia 
podatkowe analizujesz cyfry na wadze. 
Wystarczy mały przestój i chwilowy brak 
efektów, a już wali ci się świat. Paranoja 
na punkcie idealnej figury psuje humor 
(i tobie, i innym) bardziej niż wałeczki. 
Wyluzuj, bo niebawem staniesz się dla 
otoczenia tak niestrawna jak ten szpinak 
(koniecznie bez przypraw!), który właś-
nie próbujesz pochłonąć.

SCHUDŁAŚ I... CO Z TEGO?
Załóżmy, że ci się udało. Schudłaś! 

Mieścisz się w spodnie, które ostatnio 
miałaś na sobie jeszcze przed porodem, 
a garsonka nigdy wcześniej tak dobrze 
na tobie nie leżała. Miło jest również po-
prosić w sklepie o sukienkę w mniejszym 
rozmiarze niż wcześniej i nie musieć 
wciągać brzucha, gdy ją mierzysz. A... 
I wreszcie widzisz swoje stopy (swoją 
drogą są całkiem ładne), bo brzuch ci 
ich nie zasłania.

Ale gdy mija pierwsza euforia, okazu-
je się, że... nic się nie zmieniło. Mężczyź-
ni nie ustawiają się do ciebie w kolejce 
(chyba, że jesteś kasjerką), nie rozbiera-
ją cię wzrokiem (a szkoda) i nie patrzą 
tak, że rumienisz się (a masz już swoje 
lata), myśląc o tym, co mogliby z tobą 
zrobić, gdybyś tylko im na to pozwoliła 
(i gdyby oni też tego chcieli). Koleżanki 
wprawdzie na początku pochwaliły two-
ją nową figurę, lecz obecnie już nikt się 
nią nie zachwyca.

Sukces, na który tak ciężko pracowa-
łaś, ma gorzki smak, a bycie szczupłą 
wcale nie sprawiło, że zmienił się cały 
twój świat. Nie dostałaś podwyżki, nie 
zakochałaś się bez pamięci, nie wyjecha-
łaś na egzotyczne wakacje (wszystko wy-
dałaś na równie egzotyczne diety) i nikt 
nie zaczepia cię na ulicy, by powiedzieć 
ci, że świetnie wyglądasz. Trochę smut-
no, prawda?

FIT.PL

Warto być na diecie?
Kilogramy, powracające niczym senne koszmary w dzieciństwie, nabyta niechęć do wody mine-

ralnej, tęsknota za chipsami i czekoladą tak dotkliwa, że aż cię to boli – to tylko niektóre powody, 

przemawiające za tym, by zamiast z głodu rzucać się na sałatę i jednego pomidorka (bo na więcej 

nie możesz sobie pozwolić), rzucić w diabły wszystkie diety cud.

SMACZNEGO 

KOKTAJL NA TRAWIENIE

SKŁADNIKI
– 150 ml soku jabłkowego

– 50 ml soku z aloesu z miąższem

– kilka listków mięty

– imbir

PRZYGOTOWANIE
Zmiksować soki z listkami mięty. Na 

koniec dodać imbir – w mniejszej 

ilości, jedynie dla podkreślenia smaku 

lub w większej, aby jeszcze bardziej 

pobudzić żołądek do działania.

KOKTAJL REGENERACJA 
I ORZEŹWIENIE

SKŁADNIKI
– 150 ml soku z jabłek

– 40 ml soku z owoców noni

– sok z połowy limonki

– kilka listków świeżej mięty

PRZYGOTOWANIE
Wszystkie składniki dokładnie 

zmiksować. Jeśli koktajl będzie zbyt 

kwaśny, można dodać odrobinę 

miodu.

KOKTAJL NA WZMOCNIENIE

SKŁADNIKI
– 150 ml soku z pomarańczy

– dojrzała brzoskwinia

– dojrzałe mango

– 40 ml soku z rokitnika

 PRZYGOTOWANIE
Połączyć ze sobą składniki za pomocą 

blendera. Napój można podawać 

z dodatkiem pokruszonego lodu 

i plasterków limonki

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
06:35  Głos Dunaju
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
11:25  "The Wall. Wygraj marzenia" - kulisy
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w zagrodzie: Jagnięcina - zdrowa alternatywa
12:55  Natura w Jedynce: Afryka Południowa: Królestwo kolorów
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...
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:35  The Wall. Wygraj marzenia
21:30  Big Music Quiz
22:35  Boska Florence
01:30  Ocaleni
02:35  Wolność

Film dramat
04:10  Chile śladami Ignacego Domeyki

turystyka/podróże
05:00  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Gdańsk, El Mundo

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: Leo Libra, Gniezno

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  Jurassic World

Film fantastyczny
22:40  Green Lantern

Film fantastyczny
01:00  Shrek 2

Film animowany
03:00  Uwaga!
03:15  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  Egzamin z życia
06:50  Anna Dymna - spotkajmy się
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

Jedziemy na antypody
15:05  20. Festiwal Kabaretu w Koszalinie: Awantura w korporacji
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada   17:10  Łzy Cennet
18:00  Panorama   18:25  Pogoda   18:30  Sport telegram
18:35  Kronika PKO Bieg Charytatywny
18:39  Rodzinka.pl
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  O mnie się nie martw 9
21:45  Rodzinka.pl

Może by tak żetem?
22:15  Kabaret Hrabi. Savoir-vivre

kabaret
23:00  Pitbull. Nowe porządki

Film sensacyjny
01:20  Uwięziona w mroku

Film thriller
02:55  Jest sprawa

Film komediowy
04:25  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  World of Dance - Polska

taniec
21:35  Lepiej późno niż wcale
22:40  X-Men 2

Film fantastyczny
01:35  Dziecko Rosemary
03:25  Tajemnice losu

SOBOTA, 15 WRZEŚNIA

PIĄTEK, 14 WRZEŚNIA

05:15  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: Uratować Wenecję
10:50  "The Wall. Wygraj marzenia" - kulisy
10:55  Korona królów 
13:35  Okrasa łamie przepisy: Morskie grillowanie
14:10  Jak to działa?: Krew
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
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:30  Dziewczyny ze Lwowa 3

Narzeczony? Byle nie Polak
21:30  Żużel: Indywidualne Mistrzostwa Europy - finał
23:00  4 Blocks

Ibrahim
00:10  Boska Florence

Film biograficzny
02:05  Jaka to melodia?
02:50  Wielki Wóz

Film dramat
04:15  Boks: Walka o pas WBO World w Las Wegas - waga super-

półśrednia: Jaime Munguia - Brandon Cook
04:45  Boks: Gala w Las Vegas - studio
04:50  Boks: Walka o pasy IBO World, WBA Super World i WBC 

World w Las Vegas - waga średnia: Saul Alvarez - Giennadij 
Gołowkin

05:40  Boks: Gala w Las Vegas - studio
06:00  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  MasterChef

kulinaria
14:20  Ameryka Express
16:00  Drzewo marzeń
17:00  Kuchenne rewolucje: Szczecin, Rozmaryn - Pracownia 

Dobrych Smaków
18:00  36,6°C
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Mam talent!
21:45  Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły"

Film przygodowy
00:45  Jurassic World

Film fantastyczny
03:25  Uwaga!
03:45  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
10:55  Pytanie na śniadanie
11:20  Pogoda
11:30  Makłowicz w podróży: Kanada - Quebeck. Z pól i sadów
12:15  Starsza pani musi zniknąć

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2018
16:20  Słowo na niedzielę: Wiara jak para z samowara
16:35  Rodzinka.pl

Może by tak żetem?
17:10  O mnie się nie martw 9
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kronika PKO Bieg Charytatywny

Film dokumentalny
18:35  Postaw na milion
19:25  Kulisy "Postaw na milion"

Film dokumentalny
19:35  Lajk!
20:05  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Warmia 

i Mazury
21:10  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Podkar-

pacie
22:15  Uwięziona w mroku

Film thriller
23:50  Do utraty sił

Film dramat
02:05  Pitbull. Nowe porządki

Film sensacyjny
04:15  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
11:40  Śpiewajmy razem. All Together Now
13:15  World of Dance - Polska

taniec
14:45  Lepiej późno niż wcale
15:45  Kabaret na żywo według Paranienormalnych

kabaret
17:45  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Kung Fu Panda 3

Film animowany
22:10  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 10
00:10  Polowanie na łowcę

Film thriller
02:25  Tajemnice losu
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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: Na pograniczu
09:35  Weterynarze z sercem
10:00  Zakochaj się w Polsce: Zamek w Wiśniczu
10:30  Leśniczówka
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
13:00  BBC w Jedynce: Dziki Zachód: W sercu pustyni
14:00  Dożynki Prezydenckie - Spała 2018
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

Narzeczony? Byle nie Polak
18:35  Jaka to melodia?
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:10  Drogi wolności

Herbata z cukrem
21:15  Rolnik szuka żony 5
22:20  Zakochana Jedynka: Szkoła stewardes
23:55  Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych
01:25  Bezmiar sprawiedliwości
03:40  Jaka to melodia?
04:30  Zakończenie programu

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: Kuźnia Smaków, Bielsko-Biała

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  Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły"

Film przygodowy
02:20  Co za tydzień
02:55  Czysty Geniusz
03:55  Moc magii

05:15  Słowo na niedzielę: Wiara jak para z samowara
05:25  Barwy szczęścia
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   10:05  Pogoda
10:10  Pytanie na śniadanie
11:00  Rodzinne oglądanie: Zwierzęca klinika w sercu dżungli

Film dokumentalny
12:05  Gwiazdy w południe: Rancho w dolinie
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: Warmia 

i Mazury
17:15  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Podkar-

pacie
18:00  Panorama   18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:35  Na dobre i na złe
19:35  Zakupy pod kontrolą 2
20:05  Do utraty sił
22:15  Syberiada polska
00:35  Gabriel i góra

Film dramat
02:55  Rancho w dolinie

Film
04:40  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:05  Megamocny i guzik zagłady

Film animowany
09:25  Samoloty

Film animowany
11:10  Kung Fu Panda 3

Film animowany
13:20  Noc w muzeum 2

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: Wielkie 

polskie wesele
kabaret

23:05  88 minut
Film thriller

01:30  Iluzja 2
Film thriller

04:05  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 17 WRZEŚNIA

NIEDZIELA, 16 WRZEŚNIA

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Drzewo marzeń
12:00  Co za tydzień
12:40  Diagnoza
13:40  Mam talent!
15:15  Top Model
16:15  Służby ratownicze
17:00  Shrek 2

Film animowany
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef

kulinaria
21:30  Pułapka
22:30  Oszukać przeznaczenie 2

Film horror
00:35  Jak to się robi w Chicago

Film dramat
02:50  Kuchenne rewolucje: Szczecin, Rozmaryn - Pracownia 

Dobrych Smaków
03:50  Uwaga!
04:10  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:05  O mnie się nie martw 9
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 9
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
19:40  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
23:45  Oficerowie

Nieznani sprawcy
00:45  Syberiada polska

Film dramat
03:05  Gabriel i góra

Film dramat
05:15  Zakończenie programu

WTOREK, 18 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 4
09:55  Komisarz Alex 9
10:50  Jeden z dziesięciu
11:25  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Afryka Południowa: Dzikie wybrzeża
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Opole 2018 na bis
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  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we 

Włoszech - mecz fazy grupowej: Bułgaria - Polska
21:40  Kompania X
22:35  Generał MacArthur
00:55  1968mm - Rok 68 w formacie 8 milimetrów

Film dokumentalny
02:00  Spokój

Film dramat
03:35  Oddam dziecko w dobre ręce

Film dokumentalny
04:35  Notacje

Waldemar Winkiel. Obrazy z wojny
04:50  Zakończenie programu

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: Kuźnia Smaków, Bielsko-Biała

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  Piraci z Karaibów: Klątwa "Czarnej Perły"

Film przygodowy
02:20  Co za tydzień
02:55  Czysty Geniusz
03:55  Moc magii

05:30  Koło fortuny
06:05  M jak miłość
07:00  Boże, ku wspomożeniu wejrzyj
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  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
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:55  M jak miłość
21:45  Kulisy serialu "M jak miłość"
23:05  Świat bez fikcji: Doktor "Dobre Samopoczucie". Elvis i dr 

Nick
23:55  Rodzinka.pl

Może by tak żetem?
00:30  Zemsta o jasnych oczach 2
02:25  Paradoks

Profil
04:15  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  Ślad
21:05  Ślad
22:05  W dolinie Elah

Film dramat
00:50  Gliniarz z Beverly Hills

Film komediowy
03:05  Tajemnice losu

05:00  Telezakupy
05:35  Elif
06:30  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 4
09:55  Komisarz Alex 9
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów - taka historia...
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:55  BBC w Jedynce: Dziki Zachód: W sercu pustyni
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Morskie grillowanie
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  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Świata w Bułgarii i we 

Włoszech - mecz fazy grupowej: Iran - Polska
21:40  Sierpem w plecy
22:25  Biała wizytówka

Pojednanie
23:35  4 Blocks

Ibrahim
00:45  Szkoła stewardes

Film komediowy
02:25  Futbol w Rosji - tajna broń KGB

Film dokumentalny
03:30  Awatar, czyli zamiana dusz

Film obyczajowy
04:35  Notacje

Bolesław Filak. Na Zesłaniu
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
20:10  Megahit: Iluzja 2

Film thriller
22:55  Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2

Film sensacyjny
01:10  W dolinie Elah

Film dramat
03:40  Tajemnice losu
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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
12:55  Natura w Jedynce: Najbardziej utalentowani wśród zwie-

rząt: Sprytne i sprytniejsze
14:00  Elif
14:50  "The Wall. Wygraj marzenia" - kulisy
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Zakochaj się w Polsce: Przełom Dunajca
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!   20:20  Sport   20:25  Leśniczówka
20:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów - mecz fazy grupowej: Real 

Madryt CF - AS Roma
22:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów - skróty meczów
00:20  Bez tożsamości
01:00  Kompania X
01:50  wojsko-polskie.pl
02:25  Generał MacArthur

Film historia/archeologia
04:30  Notacje

Maria Drue. Krakowska baletnica w sowieckim Lwowie
04:45  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Poznań, Restauracja Szachownica

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 pod Jodłową Górą, Tymbark

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  Zmierzch

Film fantastyczny
01:25  Mroczne zagadki Los Angeles 3
02:30  Uwaga!
03:00  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:05  M jak miłość
07:00  Pamięci Żydów z Włodawy
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

Dziewczyna Tomka
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

Powrót Magdy
19:00  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:05  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy serialu "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:50  Na dobre i na złe
21:50  Na sygnale

Złota karetka
22:30  Kino relaks: Wielki podryw

Film komediowy
00:40  O mnie się nie martw 9
01:40  Świat bez tajemnic: Niebieski film
02:15  Doktor "Dobre Samopoczucie". Michael Jackson i dr 

Murray
03:10  Codzienna 2 m. 3
03:40  Codzienna 2 m. 3
04:15  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  Gliniarz z Beverly Hills

Film komediowy
00:20  Plan lotu

Film thriller
02:40  Tajemnice losu

CZWARTEK, 20 WRZEŚNIA

ŚRODA, 19 WRZEŚNIA

05:00  Telezakupy
05:40  Elif
06:35  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 4
09:55  Komisarz Alex 9
10:45  "The Wall. Wygraj marzenia" - kulisy
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Najbardziej utalentowani wśród zwie-

rząt: Sztuka uwodzenia
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
20:35  Ojciec Mateusz 20

Gang Buciaruka
21:20  "The Wall. Wygraj marzenia" - kulisy
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni
00:55  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat
01:40  Bez tożsamości
02:25  Sprawa dla reportera
03:55  Notacje

Maria Dębska. Strzały, nienawiść i honor
04:10  Notacje

Jerzy Krusenstern. Byłem obrońcą Grodna
04:25  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Bielsko-Biała, Ranczo Pod Strusiem

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 Matalmara, Goczałko-

wice-Zdrój
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: Pasłęk, restauracja Perfect Pub
22:35  Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu

Film fantastyczny
01:15  Pułapka
02:15  Kuba Wojewódzki
03:20  Uwaga!
03:45  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Na dobre i na złe
06:50  Operacja zdrowie!
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  Na dobre i na złe
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
20:45  Bake Off Junior
21:45  Kumple na zabój
23:30  Na sygnale
00:00  The Social Network

Film biograficzny
02:10  Jak wyrwać ząb wielorybowi

Film komediowy
03:40  Grupa specjalna "Kryzys"
04:30  Art Noc: Mocny skład. Europejski Stadion Kultury - Rze-

szów 2017
05:25  Zakończenie programu

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  Plan lotu

Film thriller
00:15  Chirurdzy
01:15  Zakończenie programu (przerwa techniczna)
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 PIOTR KOWALSKI

Pier wszą bramkę f inało-
wego spotkania zobaczyliśmy 
już w drugiej minucie me-
czu. Szybka kontra Anglików 
i 1:0, na domiar złego przy 
interwencji kontuzji doznał 
bramkarz Belgii Vandevoordt 
Maarten. Kilka minut później, 
po bramce Thibo Baetena był 
już remis 1:1. Zapowiadał się 
więc ciekawy i zacięty mecz. 
Poddener wowan i  A ng l ic y 
podkręcili nieco tempo gry, 
efektem czego było zdobycie 
w pierwszej części jeszcze czterech 
bramek. W drugiej połowie obydwie 
drużyny dołożyły jeszcze po jednej 
bramce, spotkanie zakończyło się więc 
zdecydowanym zwycięstwem drużyny 
Anglii 6:2.

Na meczu finałowym w Ostrowcu nie 
zabrakło przedstawicieli i reprezentan-
tów ze wszystkich zaproszonych na tur-
niej zespołów. Okazję do przypomnienia 
sobie języka węgierskiego miał prezydent 
Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław 

Górczyński, który wykorzystał szansę na 
krótką rozmowę z młodymi piłkarzami 
z Węgier. 

Chwilę po meczu odbyło się uroczyste 
zakończenie SYRENKA CUP 2018. Me-
dale i puchary dla najlepszych wręczali 
przedstawiciele ŚZPN z prezesem Miro-
sławem Malinowskim na czele oraz przed-
stawiciele władz Ostrowca Świętokrzyskie-
go. Najlepszym strzelcem został Morgan 
Rogers z Anglii, najlepszym bramkarzem 
reprezentant Węgier Marcell Vaits.

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej 
włączył się również w pomoc dla pół-
torarocznego Igora z Ostrowca, u któ-
rego wykryto bardzo złośliwego guza 
nadnercza prawego. Edyta Ogłaza 
odebrała od przedstawicieli wszystkich 
drużyn koszulki z autografami, które 
zostaną wystawione na aukcje interne-
towe, a pieniądze z ich sprzedaży zasilą 
konto potrzebującego Igorka.

Anglicy z pucharem
Młodzi Anglicy nie pozostawili swoim rówieśnikom z Belgii żadnych złu-

dzeń. W finale turnieju o PUCHAR SYRENKI rozgrywanym w Ostrowcu 

piłkarska reprezentacja Anglii U17 pokonała Belgię U17 aż 6:2.

Do 60 minuty spotkania stroną prze-
ważającą i zasłużenie prowadzącą była 
Wisła. W drugiej połowie trener Marcin 
Wróbel dokonał kilku zmian, m.in. na 
boisku w 58. minucie pojawił się Piotr 
Jedlikowski, który już kilka minut póź-
niej wykorzystał doskonałe podanie Mi-
chała Grunta, znalazł się w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem Wisły i zdobył 
bramkę kontaktową. Było to już trze-
cie z kolei spotkanie, w którym 22-letni 

wychowanek KSZO Ostrowiec strzelił 
gola. W ciągu kilku następnych minut 
Grunt z Jedlikowskim stworzyli jeszcze 
kilka ciekawych sytuacji, jednak zawod-
nicy z Puław skutecznie się bronili. Na 
szczęście dla ostrowczan tylko do 87 mi-
nuty, kiedy to piłkę tuż przed polem kar-
nym wywalczył Mężyk. Zagrał na prawo 
do Kapsy, a ten precyzyjnym dośrodko-
waniem obsłużył najwyżej wyskakujące-
go Grunta. Strzał głową z kilku metrów 

dał pomarańczowo-czarnym remis, ale 
to nie był jeszcze koniec ataków nasze-
go zespołu. Tylko w doliczonym czasie 
gry, piłkarze KSZO wykonywali kilka 
rzutów rożnych, jednak wynik nie uległ 
już zmianie.

W czwartej minucie doliczonego czasu 
gry drugą żółtą i w konsekwencji czer-
woną kartkę dostał pomocnik Wisły Ar-
kadiusz Maksymiuk.

KSZO 1929 Ostrowiec Św. - Wisła 
Puławy 2:2 (0:1)

0:1 Łukasz Kacprzycki 23 min.0:2 
Jakub Poznański 55 min.1:2 Piotr Jedli-
kowski 62 min.2:2 Michał Grunt 87 min.

0:2 Jakub Poznański 55 min.1:2 Piotr 
Jedlikowski 62 min.2:2 Michał Grunt 87 
min.

1:2 Piotr Jedlikowski 62 min.
2:2 Michał Grunt 87 min.
Skład KSZO: Zacharski – P. Cheba, 

Kardas, Dybiec, D. Cheba (90 min. Mę-
żyk) – Łokieć, Madej, Burzyński (68 
min. Mąka), Puton (79 min. Kapsa) 
Smuczyński (58 min. Jedlikowski) – Beł-
czowski (4 min. Grunt).

W tabeli po siedmiu kolejkach pro-
wadzi Wisła Puławy przed Hutnikiem 
Kraków (po 15 punktów), trzecia jest 
Stal Rzeszów a czwarte KSZO (po 14 
punktów). Kolejne spotkanie zespół 
KSZO rozegra w  sobotę (15.09) o godz. 
16 z Czarnymi w Połańcu.

PK

KSZO remisuje 
z liderem

W sobotnie popołudnie piłkarze KSZO Ostrowiec, po bramkach Jedlikow-

skiego i Grunta zremisowali z liderem IV grupy III Ligi Wisłą Puławy 2:2. 

Ponownie jeden punkt w drużynie Marcina Wróbla zapewnili zmiennicy.

Podopieczni Tomasza Radowieckiego 
brali udział w mini-turnieju, w którym 
oprócz ostrowieckiego zespołu na hali 
przy Świętokrzyskiej pojawiły się zespoły 
ligowych rywali  KS Uniwersytetu Radom 
oraz SPR-u Tarnów. 

Niestety nasi "wo-
jownicy" przegra l i 
o b y d w a  s p o t k a -
nia i zajęli ostatnie 
miejsce w turnieju. 
Wcześniej, bo w środę 
zremisowali w Sando-
mierzu z drugoligową 
Wisłą 36:36. 

D o roz po c z ę c ia 
ligowego sezonu zo-
stało niewiele czasu. 
Pierwszy mecz ostro-
wczanie zagrają w weekend 22-23 września 
na wyjeździe z KSSPR-em Końskie.

Wyniki turnieju: KSZO Odlewnia 
Ostrowiec Świętokrzyski – Uniwersytet 

Radom 22:25 (10:14)
Uniwersytet Radom – SPR PWSZ Tar-

nów 23:36 (9:17)
KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzy-

ski – SPR PWSZ Tarnów 31:33 (15:16)

S k ł a d  K S Z O 
Od lew nia :  M icha ł 
Piątkowski, Kasper 
Kijewski, Mikołaj Ba-
ran – Kacper Grabow-
ski, Damian Falasa, 
Maciej Jeżyna, Maciej 
Cukierski, Bartosz 
Kogutowicz, Łukasz 
Telka, Sebastian Paw-
lik, Sebastian Wło-
skiewicz,  Grzegorz 
Hubka, Kacper Gra-

nat, Filip Chmielewski, Rafał Jagiełło, 
Bartłomiej Zielonko, Mateusz Bysiak. 
Trener Tomasz Radowiecki

KP

Kolejna porażka 
ręcznych

W minioną sobotę, szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzy-
ski rozegrali kolejne spotkania sparingowe.
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