
Ostrowiecki wieniec 
czwarty w Spale

Wieniec wykonany przez Rena-

tę Marzec, mieszkankę Bałtowa 

zajął czwarte miejsce na Dożyn-

kach Prezydenckich w Spale.
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Są tak wdzięczne

Rozmowa z Bożeną Młynek, dy-

rektorem przedszkola i szkoły 

specjalnej „Promyk” w Ostrowcu.

 str. 4

Super impreza 
na pożegnanie lata

Tłumy mieszkańców Ostrowca 

i okolicznych gmin bawiły się na 

pikniku z okazji pożegnania lata. 

Impreza, zorganizowana przez 

starostwo okazała się strzałem 

w dziesiątkę.
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Fot. Starostwo Powiatowe

TOKRZYSKIE

Wyprawka od prezydenta
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Kronikarz folkloru
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Siatkarki na pudle
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Miliony na drogi

Ponad trzy miliony złotych z budżetu państwa pozyskało ostrowieckie starostwo na dokończenie remon-

tu ulicy Samsonowicza. 
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Piątek, 21 września
Największy melanż w Ziemiań-
skiej. Ogólnopolski cykl najlepszych 
licealnych imprez zawita do Ostrowca, 

a konkretnie do Klubu Ziemiańska. 
Legendarny melanż PROJECT X, czy-
li impreza w klimacie kultowego filmu 
rozpocznie się o godz. 20. Wstęp od 16 
lat! Bilety w cenie 15 zł.

Wieczór z jogą. Koniec tygodnia 
pracy to dobry moment na relaks i chwi-
lę wyciszenia. Okazją do tego będą za-
jęcia z jogi w budynku kina "Etiuda". 
W programie: wykład, pytania i odpo-
wiedzi, śpiewanie mantr i poczęstu-
nek wegetariański. Wstęp wolny. Start 
o godz. 18.

Sobota, 22 września

Duet, jakiego jeszcze nie było. 
W Klubie Muzycznym Perspektywy 
(aleja 3 Maja 6) będzie można posłuchać 
Bolewski Tubis. Projekt Bolewski jest 
przecięciem artystycznych dróg Radka 
Bolewskiego – perkusisty, kompozytora 
muzyki teatralnej znanego z zespołów 
takich jak L.Stadt, Fonovel oraz Ma-
cieja Tubisa – pianisty, kompozytora 
kojarzonego z autorskim trio jazzowym 
Tubis Trio. Muzycy towrzą duet jakiego 
jeszcze nie było. Grają "na żywo" i bez 
montażu. We dwóch tworzą tyle muzyki 
ile mógłby zagrać kwartet. Do Ostrowca 
zawitają w ramach trasy koncertowej 
promującej płytę "Lunatyk", która uka-
zała się 9 marca 2018. Początek o godz. 
20. Bilety do nabycia w Perspektywach.

Pieszo na Święty Krzyż. Na pięt-
naście tras pieszych wyruszą uczestni-
cy XIX Świętokrzyskiego Rajdu Piel-
grzymkowego. Wszystkie prowadzić 
będą – jak co roku – na Święty Krzyż. 
Imprezie zorganizowanej przez Diecezję 
Kielecką, Oddział Świętokrzyski PTTK 
w Kielcach oraz Klasztor Ojców Misjo-
narzy Oblatów Maryi Niepokalanej na 
Świętym Krzyżu patronuje marszałek 
Adam Jarubas. Wydarzenie wpisane jest 
w obchody 20-lecia województwa świę-
tokrzyskiego. Każda z tras jest zróżni-
cowana pod względem długości i stopnia 
trudności – mierzą od 2 km („Trasa Ro-
dzinna” – Huta Szklana – Święty Krzyż; 
dystans 2,5 kilometra, czas przejścia 
1 godzina, start o godzinie 11:00; li-
mit uczestników – 200 osób), aż do 40 
km („Mocarny Szlak” – trasa ekstre-
malna: Kielce – Góra Otrocz – Brze-
chów – Skorzeszyce – Bieliny – Huta 

Szklana – Święty Krzyż; dystans 40 ki-
lometrów, czas przejścia 9 godzin, start 
o godzinie 5; limit uczestników – 50 
osób) i mają początek w różnych częś-
ciach naszego regionu. Podsumowaniem 
wyprawy będzie zaplanowana na godz. 
15 msza święta koncelebrowana.

Niedziela, 23 września

O historii w Opatowie. W sali wido-
wiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury 
w Opatowie odbędzie się konferencjia na-
ukowa, związana z obchodami 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskię 
oraz 500-lecia osadnictwa żydowskiego 
w Opatowie. Na siódme ogólnopolskie 
spotkanie historyków, archeologów, 
prawników i politologów zaprasza Urząd 
Miasta i Gminy Opatów wraz z uniwersy-
tetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Podczas konferencji odbędzie się pro-
mocja książki Marka Lisa pod tytułem 
"Niepodległość w Opatowie" oraz koncert 
słowno-muzyczny „Niepodległa Polska 
1918”. Początek o godz. 12.

Środa, 26 września 

Szykuje się 
ostra  ja zda . 
Brawurowa ko-
media Norma 
Fostera z nie-
oczekiwaną po-
intą i znakomitą 
obsadą (Ju l ia 

Kamińska, Katarzyna Żak, Mirosław 
Baka, Jan Jankowski, Przemysław Sa-
dowski) – "Ostra jazda" zostanie wy-
stawiona o godz. 17 na deskach kina 
"Etiuda". Spektakl przeznaczony jest 
wyłacznie dla dorosłych widzów. Boha-
terowie poprzez udział w niefortunnej 
przygodzie z kinem niezupełnie fami-
lijnym przeżyją niezwykłe emocjonalne 
wstrząsy i prawdziwe duchowe rozter-
ki. Jednak konieczność zmierzenia się 
z nagą rzeczywistością – momentami 
w sensie dosłownym – pozwoli im spoj-
rzeć na siebie i na ludzi wokół w zupeł-
nie inny niż dotychczas sposób. 

By nie zatarł ich czas. Ostrowie-
cki Oddział PTTK im. Mieczysława 
Radwana zaprasza wszystkich zainte-
resowanych na wykład monograficzny 
historyka i regionalisty Marka Lisa pt. 
„By nie zatarł ich czas… Śladami mogił 
i cmentarzy wojennych I wojny świato-
wej w powiatach: sandomierskim, opa-
towskim i staszowskim”. Wykład wpisuje 
się w tegoroczne obchody EDD, przebie-
gające pod wspólnym hasłem „Niepod-
legła dla wszystkich”. Realizowany jest 
w ramach cyklu spotkań historycznych 
pn. „Ciebie jedną kocham... – czyli hi-
storycznym szlakiem przez Świętokrzy-
skie” (V edycja), które współfinansuje 
Województwo Świętokrzyskie. Wykład 
odbędzie się w ODS „Malwa” na os. 
Stawki 45, I piętro (pokój 20). Początek 
spotkania: godz. 17.00. Wstęp wolny

BEZPŁATNY TYGODNIK ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 12; tel. 41 260 59 99
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM,
CoZaDzień.pl
reklama@radiorekord.pl

Redaktor naczelny: Mira Marecka
Kierownik redakcji: Klaudia Fałdrowicz
Redaguje: Zespół
Projekt grai czny: 7 Dni

Nakład: 5 tys. egzemplarzy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Wydawca: Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Siennieńska 12, 27–400 Ostrowiec Św.

Druk: ODDI Poland Spółka z o.o.; Kamień, ul. Radomska 2, 26-800 Białobrzegi

T Y G O D N I K

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
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Prezentowane prace to część daro-
wizny, jaką na rzecz galerii przekazała 
rodzina zmarłego w tym roku artysty. 
Wernisaż ekzpozycji stał się okazją do 
podziękowań za ten gest. 

- Dorobek twórczy Mieczysława 
Marka Iżaka jest bardzo istotny dla 
naszego miasta. To piękna pamiątka dla 
przyszłych pokoleń - stwierdził prezy-
dent Jarosław Górczyński. - Myślę, że 
Ostrowiecki Browar Kultury będzie 
idealnym miejscem dla tych prac. 

Dyrektor BWA Jolanta Chwałek 
przyznała, że decyzja o wystawie została 
podjęta bardzo szybko.

- Kiedy odwiedziła nas pani Balbina 
Stawiarska i zaproponowała przekaza-
nia gobelinów, od razu wiedziałam, że 
trzeba je pokazać. One oddają charak-
ter autora, który był bardzo barwną, 
zasłużoną dla naszego środowiska 
postacią - mówi J. Chwałek. 

Wernisaż zgromadził liczną publicz-
ność. Wśród zwiedzających wystawę nie 
zabrakło lokalnych artystów. O swoim 
koledzie po fachu bardzo ciepło wypo-
wiadał sie m.in. Tadeusz Kurek.

Prezentacja gobelinów w siedzibie 
tymczasowej BWA (kino "Etiuda") 
potrwa do połowy listopada.

KF, MJ

Gobeliny 
w zbiorach BWA

W ostrowieckim Biurze Wystaw Artystyczn-

cyh można oglądać wystawę gobelinów ś.p. 

Mieczysława Marka Iżaka.

Obchody dożynek prezydenckich, 
zapoczątkowane przez prezydenta Ig-
nacego Mościckiego i reaktywowane 
w 2000 r. przez prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego, to tradycyjna coroczna 
uroczystość, kończąca sezon na dożynki 
regionalne.

Tegoroczne obchody rozpoczęła msza 
święta z udziałem prezydenta Andrzeja 
Dudy i jego żony Agaty Kornhauser-Du-
dy, odprawiona w Kaplicy Polowej AK 
w Spale. Po nabożeństwie 
para prezydencka wraz 
z korowodem dożynko-
wym, w strojach ludowych 
z różnych regionów Polski 
przeszła na stadion Cen-
tralnego Ośrodka Sportu.

Pierwszego dnia imprezy 
odbył się m.in. konkurs na 
najładniejszy wieniec do-
żynkowy. Reprezentująca 
powiat ostrowiecki okaza-
ła konstrukcja, wykonana 
z różnych rodzajów zbóż, 
ozdobiona kwiatami i zio-
łami zajęła czwarte miejsce.

Wieniec w całości przy-
gotowała Renata Marzec, 
absolwentka Akademii 
Rolniczej w Lublinie i wie-
loletni pracownik w Ze-
spole Szkół Rolniczych 
Bałtowie, gdzie uczyła m.in. sadowni-
ctwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa. Pani 
Renata wraz z Zespołem Pieśni i Tańca 
Sorbin z Sorbina w gminie Bliżyn, weszła 
również w skład grupy wieńcowej.

Oprócz niej, powiat ostrowiecki na 
dożynkach w Spale reprezentował Wal-
demar Kacuga, naczelnik Wydziału Rol-
nictwa i Środowiska w starostwie. Z jego 
rąk para prezydencka otrzymała publi-
kację dotyczącą kopalni neolitycznych 
w Krzemionkach oraz zaproszenie do 
zwiedzenia obiektów.

Ponadto, na stoisku regionalnym 
województwa świętokrzyskiego prezen-
towali się „Kunowianie”. Zespół miał 

okazję zaprezentować próbkę swojego 
talentu przed najważniejszymi osobami 
w kraju i bardzo liczną publicznością.

KF

Ostrowiecki wieniec 
czwarty w Spale

Wieniec wykonany przez Renatę Marzec, mieszkankę Bałtowa zajął 

czwarte miejsce na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
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Do Ostrowca przyjedzie w ponie-
działek, 24 września na zaproszenie 
Stowarzyszenia "AMAZONKA".

Jak mówi znane porzekadło - lepiej 
zapobiegać niż leczyć, dlatego gmina 
Ostrowiec przekazuje środki na różnego 
rodzaju akcje i działania profilaktyczne. 
Często realizują je stowarzyszenia, dzia-
łające na rzecz szeroko rozumianego 
zdrowia. Ostrowiecki Klub Amazonka 
wiedzie prym w tej dziedzinie. Oprócz 
przedsięwzięć, skierowanych do kobiet 
po mastektomii, organizuje spotkania 
otwarte. Taki charakter będzie miał po-
niedziałkowy wykład (godz. 13-16 COA, 
sala nr 18). Warto przyjść i posłuchać. 

KF

O zdrowiu 
w CAO

Profilaktyce chorób nowotworowych po-

święcony będzie wykład Jacka Sadowskiego 

-  specjalisty onkologa, radioterapeuty.  
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 KLAUDIA FAŁDROWICZ
Przebudowa prowadzona jest na blisko 

dwukilometrowym odcinku, aż do nowe-
go ronda przy ulicy Bałtowskiej. Starosta 
Zbigniew Duda nie ukrywa, że to jedno 
z najistotniejszych zadań na liście powia-
towych inwestycji drogowych. 

– Ulica Samsonowicza to bardzo waż-
ny trakt dojazdowy do Huty Celsa Os-
trowiec oraz innych zakładów pracy zlo-
kalizowanych w tym rejonie – przyznaje 
Z. Duda. – Nowa nawierzchnia ułatwi 
dojazd nie tylko pracownikom i klientom 
przedsiębiorstw, ale również komunikację 
mieszkańcom. 

W ubiegłym tygodniu firma „Drogo-
wiec”, która wygrała przetarg i prowadzi 
prace na ulicy, przystąpiła do wylewania 
warstwy ścieralnej. Wykonano już częś-
ciowo oznakowanie poziome. Za kilka 
dni pasy powstaną na całej długości jezd-
ni. Drogowcy kończą już roboty brukar-
skie, polegające na układaniu chodników 
oraz dojść do przejść dla pieszych. Pod 
koniec września inwestycja ma być zgło-
szona do odbioru. Oficjalne otwarcie za-
planowano na początek października. 

Łączna wartość zadania wynosi 3,9 
mln złotych. Powiat do tej bardzo ważnej 
dla mieszkańców, ale i firm znajdujących 
się przy Samsonowicza inwestycji dołoży 

niespełna 800 tysięcy złotych. Znaczne 
wsparcie, w wysokości 3,1 mln złotych 
pochodzi z budżetu państwa. 

Ulica Samsonowicza w Ostrowcu Św. 
to tylko jedna z wielu dróg powiatowych, 
na których położono nowe nawierzchnie 
w bieżącym roku. 

Z ważnych przedsięwzięć drogowych 
na terenie miasta przypomnieć należy na-
prawę mostu w ciągu ulicy Żeromskiego. 
Zadanie to w całości sfinansował powiat 
ostrowiecki. Kosztowało ono 426 tysięcy 
złotych. 

W bieżącym roku ukończono również 
wieloletnie zadanie w gminie Waśniów, 
polegające na modernizacji pięciokilo-
metrowej drogi z Janowic do Kosowic. 
Koszt inwestycji to 1,7 mln złotych. Sta-
rostwo powiatowe przekazało na ten cel 
249 tysięcy złotych. Na rok bieżący zapla-
nowano remont ulicy Podstawie w Ostro-
wcu Św. Powiat wydał 406 tysięcy złotych 
na wykonanie dokumentacji oraz budo-
wę kanalizacji deszczowej. W drugim 
etapie, na długości 402 metrów zostanie 
położona nakładka asfaltowa. Powiat po-
zyskał na to zadanie 399 tysięcy złotych 
z budżetu państwa. 

Starosta Zbigniew Duda podkreśla, że 
w planach inwestycji drogowych pod uwa-
gę brane są potrzeby ościennych samorzą-

dów. Stąd jeszcze na ten rok zaplanowano 
modernizację kolejnych odcinków dróg, 
ważnych z punktu widzenia mieszkańców. 

– Gminy pomagają nam finansowo 
w zadaniach drogowych. W tym wypadku 
również przekazały znaczne dofinansowa-
nie i stąd taka decyzja. Jedynie na terenie 
Ostrowca Św. wszystkie inwestycje robimy 
sami – twierdzi starosta Zbigniew Duda.

Obecnie rozstrzygnięty został prze-
targ na remont 700-metrowego odcinka 
w Borcuchach, w gminie Bałtów. Na ten 
cel blisko 215 tysięcy złotych będzie prze-
kazane z budżetu państwa, w ramach tzw. 
„powodziówek”. Pozostałe koszty gmina 
i powiat pokryją po połowie. 

Starostwo ogłosiło również przetargi na 
remonty kolejnych dróg powiatowych. Na 
liście zadań do realizacji są: 800-metrowy 
odcinek drogi w Gromadzicach i 150-me-
trowy drogi w Grzegorzowicach. Kolejne 
dwa zadania zaplanowano w gminie Bał-
tów. Ogłoszony został przetarg na drogę 
w Wólce Bałtowskiej o długości 1250 
metrów oraz na poprawę 400 metrów 
nawierzchni drogi w Skarbce. W gminie 
Kunów zaplanowano do naprawy 347 me-
trów drogi w Bukowiu. 

Przebudowana ma również zostać syg-
nalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 
Żeromskiego i Waryńskiego w Ostrowcu.

Miliony na drogi
Ponad trzy miliony złotych z budżetu państwa pozyskało ostrowieckie 

starostwo na dokończenie remontu ulicy Samsonowicza.

Dzięki temu emisja pyłów jest coraz 
mniejsza, a atmosfera czystsza.

– Obecnie do miejskiej sieci podpię-
tych jest ponad 1400 domów –mówi 
prezydent Jarosław Górczyński. – To 
imponująca liczba i ewenement na skalę 
Polski. Dzięki temu ponad 4 tony pyłów 
oraz półtorej tony sadzy nie przedostaje 
się do atmosfery.

Miasto walczy z niską emisją spalin 
i dofinansowuje podłączenia domów do 
miejskiej sieci energetycznej. Na ten cel 
zabezpieczono 230 tys. zł. Przy likwidacji 
starego pieca, przy jednoczesnym pod-
łączeniu do sieci miejskiej mieszkańcy 
mogą liczyć na 4 tys. zł dofinansowania.

– Mamy już ponad 60 wniosków o do-
tację. Z roku na rok domów przyłączo-
nych do sieci jest coraz więcej – przy-
znaje prezydent Górczyński.

Realizowany jest również program 
„Ciepła woda z sieci miejskiej”. W ciągu 
trzech lat w ramach tego programu zo-

stało przyłączonych 17 bloków, co daje 
661 mieszkań. Tam już nie występuje 
problem zagrożenia zatrucia czadem. 

MEC jest konkurencyjny, co zachęca 
mieszkańców do wykonywania przy-
łączeń. Jak zapewniają zarządzający, 
spółka jest bardzo dobrze przygotowa-
na do sezonu grzewczego. 

– Już udało nam się zgromadzić 
ponad 40 tysięcy ton opału, a kolejne 
dostawy trwają na bieżąco. Wszystkie 
kotły oraz sieć jest przygotowana – in-
formuje Dariusz Wojtas, prezes MEC. 
W ostatnim czasie sieć została rozbu-
dowana o 1300 metrów. Inwestycje 
trwają na ulicach: Wspólnej, Gomb-
rowicza, Norwida, Broniewskiego. Na 
bieżąco podłączane są również kolejne 
bloki oraz domy jednorodzinne w ra-
mach programu „Ciepła woda z sieci 
miejskiej”.

KF

Tanie ciepło z MEC
Na terenie Ostrowca coraz więcej domów jednorodzinnych oraz bloków 
podłączanych jest do miejskiej sieci energetycznej.
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Imieniem i nazwiskiem le-

gendarnego dowódcy party-
zanck iego A rmi i K rajowej 
w Górach Świętokrz ysk ich 
i Nowogródczyźnie, urodzo-
nego w Janowicach koło Os-
trowca nazwana będzie część 
drogi, położonej w ciągu ob-
wodnicy miasta – od zbiegu ul. 
Jana Samsonowicza i ul. Mo-
stowej. Jak można przeczytać 
w uzasadnieniu podjętej przez 
radnych uchwały pozwoli to 
godnie uczcić pamięć i uhonorować 
zasługi dla naszego regionu jednego 
z najsłynniejszych cichociemnych, ka-
walera Orderu Virtuti Militari i Krzy-
ża Walecznych, pośmiertnie awanso-
wanego do stopnia majora, a w 2012 r. 
do stopnia pułkownika.

Warto dodać, że z propozycją na-
dania nazwy Jana Piwnika „Ponure-
go” jednej z ulic na terenie Ostrowca 
wystąpili członkowie lokalnego Klubu 
Gazety Polskiej oraz Stowarzyszenie 
„Nasz Ostrowiec”.

Z kolei Andrzej Biesiada będzie 
patronem drogi wewnętrznej od ul. 
Jana Kilińskiego. Ostrowiecki przed-
siębiorca i filantrop właśnie w tym 
rejonie sukcesywnie nabywał grunty 
pod nowe inwestycje, między innymi 
tą największą – Centrum Logistyczne. 

W ten sposób postanowiono upamięt-
nić jego działania biznesowe i społecz-
ne w Ostrowcu – mieście, któremu był 
oddany do końca życia i które wiele mu 
zawdzięcza. Andrzej Biesiada przez 
lata hojnie wspierał wszelkie orga-
nizacje działające na terenie miasta, 
wydarzenia miejskie, kulturalne, spor-
towe i rodzinne. W 2008 roku został 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu 
Świętego Stanisława, natomiast w roku 
2015 Złotym Krzyżem Zasługi Kró-
lewskiego Orderu Świętego Stanisła-
wa Biskupa Męczennika za działalność 
charytatywną. Został również odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za 
swoją działalność społeczną.

KF

Mamy nowe ulice!
Jan Piwnik „Ponury” i Andrzej Biesiada będą patronami dwóch nowych 
ulic w Ostrowcu. Tak zdecydowali w czwartek radni miejscy.
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Z Bożeną Młynek, dyrektorem 

przedszkola i szkoły specjalnej 

„Promyk” w Ostrowcu rozmawia 

Maciej Dobrowolski.

Czy każdy dzień pani dyrektor przedszkola 
i szkoły „Promyk” jest dniem promiennym?

Staramy się, żeby każdy dzień właśnie 
był taki promienny - dla naszych dzieci.

„Promyk” to przedszkole i Specjalna Szkoła 
Podstawowa, która mieści się w Ostrowcu. 
Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi i same 
dzieci wiele wam zawdzięczają. Bo mają swoje 
miejsce, którego opie-
ce mogą  bezpiecznie 
powierzyć swoje dzieci, 
wiedząc, że będziecie 
się nimi opiekować 
z sercem, ale i przede 
wszystkim właściwie 
ich edukować.

Zatrudniamy bar-
dzo profesjonalną 
kadrę i panie pracują 
non stop z dziećmi 
w sposób profesjo-
nalny. Oprócz zajęć 
dydaktycznych, cały 
czas dzieci są rehabi-
litowane przy pomo-
cy różnego rodzaju 
metod. To są specja-
liści, w związku z tym 
znają i kochają nasze 
dzieci. Pracujemy na 
podstawie indywidu-
alnych programów 
terapeut ycz nych , 
które tworzy się na 
początku roku szkol-
nego i później, zgod-
nie z tymi zapisami, przez cały rok dzieci 
są prowadzone w sposób profesjonalny.

W ostatnich latach niezwykle popularna 
jest dogoterapia, czyli praca ze zwierzęta-
mi, w tym przypadku z psami. Ostatnio też 
szczególnie popularna i przede wszystkim 
skuteczna jest terapia polegająca na pracy 
z koniem.

U nas pracujemy z psem, z koniem, ale 
również z kozą. Dzieci wyjeżdżają na za-
jęcia z kozami.

I nie boją się? Kozie mleko jest zdrowe, ale 
te kozy... (śmiech). Pamiętam kiedy byłem 
małym dzieckiem i na wsi, gdzie moja mama 
była dyrektorem szkoły były kozy. Nigdy tego 
nie zapomnę, jak bardzo się ich bałem…

Oj tak. Dzieci różnie reagują. Po raz 
pierwszy na pewno z dystansem, ale po 
raz kolejny już się zaprzyjaźniają. Są 
takie dzieci, które się boją i w ogóle nie 

podejdą, ale są też takie, które uwielbiają 
i tylko czekają na te wyjazdy.

Ja byłem generalnie strachliwym małolatem, 
bo koni też się bardzo bałem. Miałem wraże-
nie, że koń jest taki ogromny, a ja taki mały. 

Ja też się boję, pewnie bym też nie 
siadła na konia, a dzieci siadają, ponie-
waż one nie mają aż takiej wyobraźni jak 
dorośli i dlatego się nie boją. Kochają te 
zwierzęta.

Dzieciaki generalnie są bardziej odważne 
niż dorośli. Dorośli uruchamiają te wszystkie 
swoje doświadczenia negatywne, które 
w życiu miały, a dzieci są otwarte. Jak bardzo 
praca z dziećmi niepełnosprawnymi panią 
otworzyła?

Na początku miałam troszkę obaw, 
czy dam radę, ale okazuje się, że te dzie-
ciaczki są bardzo wdzięczne za każdą 
okazaną im pomoc. Muszę przypomnieć, 
że w naszym przedszkolu i szkole mamy 
dzieci wyłącznie z niepełnosprawnością, 
każde z inną. Rodzice zaufali nam, po-
wierzając swoje największe skarby. Same 
dzieci również nam zaufały i ufają coraz 
bardziej. W tej chwili są tak serdeczne, 
tak wdzięczne za każdą pomoc i za każdy 
prezent, bo też organizujemy różnego ro-
dzaju zbiórki, gdzie dajemy im prezenty. 
No i mamy również własną stołówkę.

Robicie państwo wycieczki dla dla dzieci, czy 
wyjazdy na zajęcia ze zwierzętami, ale także 
dowozicie dzieci do szkoły, co też jest nie bez 
znaczenia. Czasami dla nas takie 15-kilo-
metrowe dojazdy są niczym, a dla takiego 
dziecka i dla jego rodzica nie tylko jest to 
przedsięwzięcie logistyczne i duży kłopot, 

ale także może to być 
duży psychiczny problem 
dla niepełnosprawnego 
dziecka.

Dokładnie tak jest. 
Dlatego jest ważne dla 
nas, aby opiekun w cza-
sie transportu nie zmie-
niał się, żeby to była ta 
sama pani, która pro-
wadzi dzieci w trakcie 
zajęć. Staramy się robić 
wszystko, żeby dzieci 
czuły się u nas bezpiecz-
ne. Bardzo dbamy o to, 
żeby klimat i atmosfera 
były rodzinne - to jest 
dla mnie najważniejsze, 
bo jeśli nauczyciel czuje 
się bezpiecznie to ema-
nuje tą ciepłotą do ro-
dzica i dziecka i nawza-
jem, wtedy to sprawia, 
że klimat jest bardzo, 
bardzo ciepły.

A jakie są panie wycho-
wawczynie w przedszkolu, jacy nauczyciele 
w szkole?

Są to nauczyciele edukacji wczesno-
szkolnej, którzy posiadają również kwa-
lifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, 
czyli pracy z dziećmi z upośledzeniem 
intelektualnym.

To fachowcy. A teraz, jeśli pani pozwoli, to 
„z innej beczki”. Jak zaczyna się pani dzień, 
kiedy rano przekracza pani próg szkoły 
i przedszkola? 

Wtedy widzę, jak podjeżdżają busy, bo 
nasze dzieciaki już od 7 rano zaczynają 
edukację, przyjeżdżają, przebierają się 
i idą na stołówkę. Wtedy mają pierwszy 
posiłek, czyli śniadanie, spożywają leki, 
które u nas pobierają i idą na zajęcia. 

Mówię idą ,  a le 
o c z y w i ś c ie  id ą 
p o d  n a d z or e m 
nauczycieli i opie-
kunów. W naszym 
przedszkolu grupy 
są bardzo małe, 
bo 2-5 osobowe. 
W każdej grupie 
je s t  naucz yc iel 
i pomoc nauczy-
ciela, zarówno na-
uczyciele, jak i po-
moc nauczyciela 
są to osoby z peł-
nymi kwalifikacja-
mi, także na jed-
nego nauczyciela 
przypada dwoje 
dzieci w tej chwili. 
W tych naszych re-
aliach opieka jest 
naprawdę bardzo 
dobra.

Powiedzieliśmy 
o tym jak bardzo 
ważna dla dzieci 

i dla rodziców jest ta ciągłość, że chociażby 
kierowca w busie, który po nich podjeżdża 
macha do nich, a dzieci go poznają i mają 
zaufanie. A czy to zaufanie dzieci i rodziców 
to nie był jeden z powodów otwarcia szkoły 
podstawowej?

To też była sugestia rodziców, bo czują 
się bezpiecznie, bo jak już poznali śro-
dowisko, poznali nauczycieli, miejsce, 
to czują się bardzo bezpieczne wiedząc 
o tym, że mogą dzieci kontynuować na-
ukę.

Co dzisiaj było na śniadanie w szkole i przed-
szkolu?

Oj, nie wiem ale na pewno było smacz-
ne i bardzo zdrowe, bo dieta jest niezwy-
kle ważnym elementem także i terapii. 

Bardzo dziękuję za spotkanie i życzę dużo 
radości z pracy z dziećmi.

Bardzo dziękuję.

Są tak wdzięczne

R E K L A M A

R E K L A M A

Weź mądrze kredyt 

Bez prOwizji
RRSO 9,36% 

dla przykładu reprezentatywnego

telefon 725233362 
Ostrowiec Św., os. Słoneczne 14

Pasaż Handlowy (Bank Pocztowy)

Powitanie urodzonych przed kilkoma 
miesiącami mieszkańców miasta, w uro-
czystej scenerii i z udziałem gości – spe-
cjalistów z zakresu wychowania i rozwoju 
dzieci, odbyło się pod hasłem „Bociania 
sprawka – prezydencka wyprawka”.

– Sala jest znów wypełniona, a więc 

inicjatywa się przyjęła – mówił prezy-
dent Jarosław Górczyński. – To świadczy 
o tym, że młodzi rodzice i dziadkowie 
chcą się spotykać, rozmawiać, wymieniać 
doświadczeniami. My, jako miasto stwa-
rzamy warunki, aby tu dobrze żyć i funk-
cjonować. Inwestujemy w przedszkola, 
żłobki, ale także w przyszłość naszych 
małych mieszkańców. Ostrowiecki Bro-
war Kultury i baseny to miejsca, które 
w przyszłości te dzieci będą wykorzysty-
wać dla swojego rozwoju. To oczywiście 
rodzice mają największy wpływ na rozwój 
swoich pociech, jednak jako samorząd 
staramy się to zadanie im ułatwić.

Podobnie jak podczas poprzednich 

edycji akcji, z rodzicami spotkali się eks-
perci. Tym razem o swoich doświadcze-
niach w roli rodziców, podpartych wiedzą 
naukową, mówiło małżeństwo Aleksan-
dra Charezińska – pedagog, terapeuta, 
specjalistka diagnozy i terapii pedago-
gicznej oraz Marcin Czerwiński twórca 
poradników o wychowaniu dzieci, autor 
bloga Klawy Tata.

– Jestem młodą mamą, na takim 
spotkaniu mogę się wiele dowiedzieć 
o psychice małego dziecka, o rozwoju, 
porozmawiać z lekarzami – mówi Mo-
nika Bednarska, jedna z uczestniczek 
spotkania. – Jako młodzi rodzice często 
działamy po omacku, czerpiemy wiedzę 
z takich blogów, jakie prowadzą dzisiejsi 
goście, fajnie jest spotkać się z nimi „na 
żywo”.

Każde za zaproszonych dzieci otrzyma-
ło wyprawkę od prezydenta. Ich starsze 
rodzeństwo zaproszone zostało do zaba-
wy z pedagogami i animatorami.

AUTOR

Wyprawka 
od prezydenta

Około 60 najmłodszych mieszkańców Ostrowca wraz z rodzicami wzięło 
udział w czwartej edycji Mlecznej Gali – imprezy, której pomysłodawcą 
jest prezydent Jarosław Górczyński.
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KLAUDIA FAŁDROWICZ

Zabawę rozpoczęła parada Po-
jazdów Dawnych. Z parkingu przy 
starostowie wyjechało kilkadziesiąt 
samochodów „z duszą” i ulicami mia-
sta przejechało na parking Zespołu 
Szkół nr 1, gdzie odbywał się piknik. 
Członkowie klubu „Singiel” chęt-
nie opowiadali o swoich autach oraz 
przeprowadzali konkursy ze znajo-
mości zabytkowych pojazdów. Jak się 
okazało, mieszańcy Ostrowca znają 
się na historii motoryzacji. Ci, którzy 
wykazali się największą wiedzą w te-
macie odebrali nagrody, ufundowane 
przez starostę Zbigniewa Duda. 

Tym, co na teren popularnego 
"Ekonomika" przyciągnęło tłumy była 
zdecydowanie muzyka. Pierwsza z za-
proszonych na piknik gwiazd – zespół 
Arka Noego wszystkim przypadł do 
gustu. Popularna grupa, wykonująca 
muzykę religijną bardzo szybko roz-
bawiła przybyłych. Nie tylko dzieci, 
ale i ich rodzice wspólnie śpiewa-
li przeboje „Święty uśmiechnięty”, 
czy „Tato”. Po koncercie, na scenie 
zaprezentowała się grupa taneczna 
„3YourMind”. Niewątpliwą atrakcją 
był pokaz połykania ognia i tresury 
ogromnego pytona tygrysiego w wyko-
naniu Don Slavio. Po tych emocjach 
były kolejne. Na scenę wkroczył ostro-
wiecki zespół „RanDevu”. Ich występ 
stanowił idealną rozgrzewkę przed 
kolejną gwiazdą, zespołem SKANER. 
Liderzy muzyki disco polo wspaniale 
bawili tłumy zebrane na boisku „Eko-
nomika”, dostarczając niezapomnia-
nych wrażeń. 

Podczas pikniku „Pożegnanie Lata 
z Powiatem Ostrowieckim”, wspól-
nie ze spółką Carint zorganizowano 
punkt badań kardiologicznych. Chęt-
nych do wykonania pomiaru ciśnienia, 

poziomu cukru we krwi czy EKG nie 
brakowało. 

Uczestnicy zabawy okazali się bar-
dzo hojni – otworzyli swoje serca 
i portfele dla potrzebujących, ofia-
rując pieniądze na leczenie Igorka 
Jeża – półtoralatka, cierpiącego na 

nowotwór złośliwy i Marzeny Kotas, 
która straciła prawą dłoń w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. 

Podczas zabawy nie zabrakło kon-
kursów dla dzieci i najmłodszych, dla 
których nagrody ufundował starosta 
Zbigniew Duda.

Super impreza 
na pożegnanie lata

Tłumy mieszkańców Ostrowca i okolicznych gmin bawiły się na pikniku z okazji pożegnania lata. Impreza, zorganizowana 

przez starostwo okazała się strzałem w dziesiątkę.
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 MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

Edward Szylko urodził się 22 wrześ-
nia 1900 r. w Annopolu, jako piąte 
z siedmiorga dzieci Marii z Jaroszków 
i Jerzego Szylków. Wychowywał się 
i dorastał w Borowie, gdzie jego rodzice 
prowadzili kilkumorgowe gospodarstwo 
rolne. 

Edukację rozpoczął w szkole po-
wszechnej w Borowie, którą ukończył 
w 1912 r. W 1916 r. wstąpił do Państwo-
wego Seminarium Nauczycielskiego Mę-
skiego w Zamościu. Był zdolny, praco-
wity i ambitny. Uczył się bardzo dobrze, 
do tego angażował społecznie. 

W 1917 r. zmarł mu ojciec. Rodzina 
Szylków znalazła się w ciężkim położe-
niu materialnym. Jedna z sióstr Edwarda 
była zamężna, druga dorabiała krawie-
ctwem. Matce i pozostałemu rodzeństwo 
było ciężko. Mimo to Edward nie prze-
rwał edukacji. 21 maja 1920 r. „o włas-
nych siłach: korzystając ze stypendium, 
z utrzymania w internacie i dorabiając 
korepetycjami” ukończył Seminarium. 
29 maja złożył egzamin końcowy przed 
Komisją Egzaminacyjną i uzyskał świa-
dectwo uprawniające go do pełnienia 
obowiązków tymczasowego nauczyciela 
szkół powszechnych. Jako że w czasie 
nauki w seminarium pobrał stypendium 
w kwocie 2396 marek pol., był zobowią-
zany do pięcioletniej służby w szkołach 
publicznych. Marzył o kontynuowaniu 
nauki, o studiach wyższych, ale na razie 
plany te musiał odłożyć na przyszłość. 

1 sierpnia 1920 r. Szylko został nauczy-
cielem w szkole w Klimontowie. Nim 
podjął pierwszą pracę, powołano go do 
wojska. Jako szeregowiec służył w Suwał-
kach w 24. pułku piechoty. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Z wojska 
zwolniono go 31 stycznia 1921 r.

We wrześniu 1921 r. nauczał w szkole 
w Widawie w powiecie Łask. Z dniem 
1 października 1921 r. podjął pracę 
w szkole w Sadłowicach w gminie Wil-
czyce. 1 grudnia 1921 r. został nauczy-
cielem w siedmioklasowej szkole w San-
domierzu. Pracował w niej do 31 lipca 
1926 r. W tym czasie nawiązał współ-
pracę i zaprzyjaźnił się z Aleksandrem 
Patkowskim, nauczycielem, społeczni-
kiem, organizatorem życia kulturalno-
-oświatowego. Włączył się w działal-
ność założonego przez niego w 1923 r. 
Powszechnego Uniwersytetu Regio-
nalnego im. Stanisława Konarskiego 
w Sandomierzu (PUR), który organizo-
wał wykłady i ćwiczenia z przyrody, et-
nografii, językoznawstwa, historii i nauk 

społecznych. Szylko działał w kółku et-
nograficznym. Skupił się na zbieraniu 
folkloru muzycznego. Zajął się także 
gwarą. W ramach badań regionalnych 
pomagał różnym instytucjom naukowym 
w zbieraniu rozmaitych danych, opraco-
wywaniu ich i dostarczaniu, np. w roku 
1925/26 przeprowadził badania antro-
pologiczne na grupie uczniów szkoły, 
w której nauczał. 

W tym czasie rozwinął działalność 
publicystyczną i wydawniczą. Dużo pi-
sał. Wyniki swoich badań i obserwacji 
publikował w rozmaitych pismach i wy-
dawnictwach zwartych. W latach 1929-
1931 był członkiem redakcji miesięcz-
nika PUR „Nasze Drogi”. Po likwidacji 
tego pisma w 1931 r. założył „Sando-
mierski Ruch Regionalny”; to także był 
organ PUR o tematyce regionalnej. 

W Sandomierzu Szylko związał sie 
z ruchem krajoznawczym. Wstąpił do 
Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego. Odbywał liczne wycieczki, z któ-
rych sporządzał skrupulatne notatki, 
dotyczące głównie zabytków architek-
tury i wydarzeń historycznych mających 
miejsce w odwiedzanych przez niego 
miejscowościach. 

W 1926 r. na własną prośbę został 
przeniesiony do siedmioklasowej szkoły 
w Ożarowie. Uczył tam w starszych kla-
sach języka polskiego, historii, geogra-
fii, śpiewu, wychowania fizycznego. Był 
nauczycielem z prawdziwego zdarzenia. 
Kochał szkołę, młodzież i swój zawód. 
Nie stosował kar cielesnych, co wówczas 
było rzadkością. Prowadził ciekawe lek-
cje, potrafił zainteresować tematem. 

Uczniowie go uwielbia l i .  W ładze 
szkolne i gminne doceniały jego pracę.

Odznaczał się pracowitością. Dużo 
czytał. Pisał artykuły krajoznawcze. 
W Ożarowie szybko stał się osobą znaną 
i powszechnie szanowaną. Został człon-
kiem Rady Gminnej. Pracował w Kasie 
Stefczyka. Na co dzień był skromny, 
uprzejmy i wesoły. Służył innym pomocą 
i radą. 

1 sierpnia 1931 r. objął obowiązki 
kierownika szkoły w Ożarowie. Jako 
kierownik dbał o wysoki poziom na-
uczania i dobre wyposażenie placówki. 
Nauczycieli zachęcał do podnoszenia 
kwalifikacji.

Pragnąc ocalić od zapomnienia za-
nikającą kulturą ludową wędrował po 
Ożarowie i okolicy, i spisywał miejscowe 
opowieści, gawędy, pieśni ludowe; w ich 
przypadku stosował zapis nutowy. Gro-
madził informacje o tutejszych zwycza-
jach, przesądach, lecznictwie ludowym, 
słownictwie i nazewnictwie. Szkicował 
interesujące go obiekty, rysował plany 
wsi. 

W 1927 r. w Ożarowie ożenił się z Ka-
zimierą z Rogoziewiczów, córką Marii 
z Legutków i Michała, nauczycielką oża-
rowskiej szkoły. Z małżeństwa tego uro-
dziło się czworo dzieci: w 1929 r. Irena 
Maria, w 1931 r. Lech Roman, a w 1935 
r. bliźniaczki: Alina Wanda i Danuta 
Zofia. 

Szylko nie poprzestał na dyplomie 
seminarium nauczycielskiego. W roku 
szkolnym 1923/24 ukończył roczny 
Państ wow y Wyższ y Kurs Naucz y-
cielki w Warszawie w grupie śpiewu 

i wychowania fizycznego. Ponieważ 
w czasie pobytu na kursie korzystał 
z płatnego urlopu został zobowiązany 
do trzyletniej służby w szkolnictwie 
państwowym. W 1937 r. podjął studia 
w Instytucie Pedagogicznym Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), które 
przerwała wojna. 

W czasie okupacji niemieckiej pro-
wadził tajne komplety dla uczniów star-
szych klas. W 1945 r. przeniósł się wraz 
z rodziną do Ostrowca Św. 15 paździer-
nika rozpoczął pracę w Szkole Ćwiczeń 
przy Państwowym Liceum Pedagogicz-
nym, w której objął obowiązki kierow-
nika. W tym czasie był członkiem ko-
misji weryfikacyjnej nauczycieli tajnego 
nauczania. Działał w ZNP. W 1945 r. 
wybrano go prezesem oddziału powia-
towego ZNP. 

W latach 1947-1951 pracował w Pań-
stwowym Liceum Pedagogicznym jako 
nauczyciel przedmiotów pedagogicz-
nych. Pełnił także obowiązki dyrektora 
Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Li-
cealnego i Podstawowego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

Stale podnosił swoje kwalifikacje 
zawodowe uczestnicząc w licznych kur-
sach. W 1948 r. wznowił studia w Insty-
tucie Pedagogicznym ZNP w Warsza-
wie. Rok później, na podstawie pracy 
z psychologii pt. „Badania nad suge-
stywnością dzieci i młodzieży” otrzymał 
upragniony dyplom. 

W 1952 r. przeniesiono go do Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Staszica, 
gdzie do końca życia nauczał języka pol-
skiego. Prowadził także zajęcia z przed-
miotów pedagogicznych na Wyższych 
Kursach Nauczycielskich w Ostrowcu Św. 

Choć dużo pracował nie zarzucił pa-
sji folklorystycznych i krajoznawczych. 
Gdy w latach 50. Państwowy Instytut 
Sztuki w Warszawie zorganizował Akcję 
Zbierania Folkloru Muzycznego, Szylko 
jako osoba o dużym doświadczeniu w tej 
dziedzinie został włączony do pracy Kie-
leckiej Grupy Regionalnej, którą kiero-
wał Jan Chorosiński. Zawarł z Instytu-
tem umowę o dzieło i zobowiązał się do 
przeprowadzenie na Kielecczyźnie po-
szukiwań ludowego repertuaru wokal-
nego i instrumentalnego oraz ludowych 
wykonawców. 

Szylko nie ograniczał się tylko do 
zbierania folkloru muzycznego. Spisywał 
i gromadził gawędy, opowiadania, zwy-
czaje ludowe. Na prośbę Chorosińskiego 
opracował scenariusz filmu oświatowego 
o życiu ludu w woj. kieleckim pt. „Wczo-
raj i dziś”.

Promując regionalizm i krajoznaw-
stwo na łamach hutniczej gazety „Wal-
czymy o stal” 

publikował artykuły o tematyce kra-
joznawczej oraz nagrywał pogadanki 
o regionie emitowane co tydzień przez 
hutniczy radiowęzeł. 

Zmarł 9 maja 1957 r. Spoczął na 
cmentarzu ostrowieckim przy ul. Den-
kowskiej. Spuścizna Szylki jest nie do 
przecenienia. Ocalił od zapomnienia 
dawne zwyczaje, pieśni, legendy, gwarę, 
opisał dawne sprzęty domowe, narzędzia 
rolnicze itd. Bardzo ciekawe są zanoto-
wane przez niego „Opinie sąsiedzkie 
o mieszkańcach miasteczek w powie-
cie opatowskim woj. kieleckiego”. Oto 
ich fragment: „Stosunki między lud-
nością wiejską a mieszkańcami mia-
steczek przez długie lata oparte były 
na wzajemnej pogardzie. Mieszkańcy 
miasteczek pogardliwie odnosili się do 
chłopów uważając się za kulturalniej-
szych, bardziej wyrobionych towarzy-
sko. Chłopów nazywali powszechnie 
chamami. Chłopi odwzajemniali się 
nadając różne przezwiska mieszkań-
com miasteczek. (…) Nazywano więc: 
mieszkańców Ostrowca – OSTROWIE-
CKIE ŁYKI, Opatowa – OPATOWSIE 
GULDONY, Ożarowa – OZOROW-
SKIE ROBOSIE, Tarłowa – DZIADY, 
L a s o c i n a  –  M A Z U R Y,  J a n i -
kowa – OTREBIORZE, Glinian – FAJ-
CORZE, Denkowa – GARCORZE, 
Kunowa – KAMINIORZE. 

Kronikarz folkloru
Edward Szylko – nauczyciel z powołania, regionalista z zamiłowania, zbieracz i piewca świętokrzyskiego folkloru, zwłaszcza 

tego nam najbliższego, przez kilkanaście lat był związany z Ostrowcem Świętokrzyskim.

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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Powrót do szkoły stanowi wielkie 
wyzwanie dla organizmu małego dzie-
cka. Organizm – zwłaszcza niedojrza-
ły – potrzebuje czasu na adaptację. 
Szkoła jest ogromnym wysiłkiem inte-
lektualnym i fizycznym. Jeśli do tego 
dochodzi stres, odporność ucznia spa-
da. Jak ją wzmocnić?

ZDROWA DIETA

Odpowiednio skomponowana dieta 
to podstawa do budowania odporności 
u dziecka. Żywność ma bezpośredni 
oraz pośredni wpływ na układ immuno-
logiczny, ponieważ moduluje skład bak-
terii jelitowych, zasiedlających przewód 
pokarmowy. Dlatego w jadłospisie ma-
łego ucznia nie może zabraknąć pełnych 
ziaren, porcji białka w postaci białego 
mięsa, ryb, jajek, produktów mlecznych, 
warzyw, owoców, nasion, orzechów, 
olejów roślinnych. Dbajmy, by nasze 
pociechy jadły w domu śniadanie; jest 
to najważniejszy posiłek, który zapew-
nia energię do działania na cały dzień. 
Przygotowując drugie śniadanie do 
szkoły, pilnujmy, by zawierało ono tylko 
zdrowe przekąski, czyli głównie owoce 
i warzywa. Warto, szczególnie w sezonie 
częstych zachorowań, do rozmaitych dań 
dodawać czosnek, pory, natkę pietrusz-
ki, cykorię, czerwoną paprykę i czarne 
porzeczki (z mrożonki lub w postaci 
soku) – ich regularne spożywanie po-
maga wzmacniać naturalną odporność 
organizmu.

ODPOWIEDNIA ILOŚĆ SNU

Bardzo ważnym czynnikiem pobudza-
jącym rozwój odporności dziecka jest 
właściwa ilość snu. Jego niedostatki po-
wodują, że organizm jest przemęczony 
i bardziej narażony na jesienne infekcje. 

By organizm był zregenerowany oraz by 
jego odporność została wzmocniona, 
należy zapewnić mu optymalną dawkę: 
od 8 do 10 godzin. Im bardziej wypoczę-
ty organizm, tym mniej podatny na in-
fekcje. Poza długością liczy się również 
jakość snu, która zależy od warunków, 
w których śpi dziecko. By jego sen był 
mocny i zdrowy, powinno spać w wywie-
trzonym pokoju.

STRES

Zdrowie małego ucznia osłabiają też 
sytuacje stresowe, m.in. te związane 
z pójściem do szkoły. System obronny 
jest ściśle powiązany z systemem ner-
wowym, a zdenerwowanie zakłóca ich 
współpracę. Dlatego dbajmy o to, by za-
pewnić dziecku jak największe wsparcie; 
musi ono wiedzieć, że zawsze znajdzie 

u nas pomoc i pocieszenie. Dom powi-
nien być miejscem, w którym mały uczeń 
czuje się bezpieczny i w którym będzie 
mógł zebrać siły na kolejne szkolne 
wyzwania. Dzięki temu adaptacja do 
nowej, szkolnej rzeczywistości będzie 
łatwiejsza i nie wpłynie negatywnie na 
zdrowie dziecka.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Koniec wakacji nie powinien ozna-
czać przejścia na „siedzący” tryb życia. 
Ruch rozwija mięśnie, a kontakt z róż-
nymi temperaturami „gimnastykuje” 
mechanizm termoregulacji . Oddy-

chanie powietrzem chłodniejszym od 
temperatury pokojowej dotlenia orga-
nizm i stymuluje odporność. Ponadto 
naturalne światło pozwala wytwarzać 
bardzo ważną dla organizmu witami-
nę D. Ruch to zdrowie, szczególnie na 

świeżym powietrzu; poprawia nie tylko 
wydolność oddechową i krążenie, ale 
wzmacnia także odporność. Dobrym 
początkiem są wspólne spacery, uroz-
maicone innymi formami aktywności, 
takimi jak gry plenerowe i zabawy. 
Szybki marsz zakończony zawodami 
dobiegnięcia do określonego celu jest 
optymalną formą pobudzania organi-
zmu. Niezastąpiona jest także jazda na 
rowerze lub wrotkach.

SZKOŁA I INFEKCJE

Infekcje u dzieci to jak zabawa w „po-
daj dalej” – wystarczy, że jedno jest 
chore, a od razu zarażają się pozostałe. 
Każdy może być potencjalnym źródłem 
„obcych” wirusów i bakterii, a przeby-
wanie w dużych skupiskach (np. przed-
szkole, szkoła) dodatkowo zwiększa 
ryzyko zachorowań. Nie da się tego 
uniknąć, ale właściwym postępowaniem 
można skutecznie wzmocnić odporność 
dziecka.

– Z mojego doświadczenia wyni-
ka, że rodzice posyłają do przedszkola 
lub szkoły jeszcze niedoleczone dzieci, 
a dzieci, których odporność jest jeszcze 
niedojrzała, oczywiście się od nich za-
rażają. Im starsze dziecko, tym większa 
odporność. Dlatego, jeśli mamy możli-
wość pozostania z maluchem w domu 
przez jakiś czas, warto z niej skorzy-
stać – wyjaśnia dr Alicja Karney, eks-
pert programu Zdrowa ONA. – W sytu-
acjach, kiedy dziecko ma podwyższoną 
temperaturę z towarzyszącym kaszlem 
i katarem, jednak objawy te nie są na 
tyle niepokojące i uciążliwe, aby korzy-
stać z porad lekarza, radzę, by sięgnąć 
po preparaty OTC. Te zawierające ino-
zynę pranobeks skutecznie wpływają na 
walkę z chorobami wirusowymi wieku 
dziecięcego i działają wspomagająco 
u osób z obniżoną odpornością. Pamię-
tajmy jednak, że najprostszą metodą na 
wzmocnienie układu odpornościowego 
jest tzw. higieniczny tryb życia, czyli 
ograniczanie stresu, sen, odpowiednia 
dawka aktywności fizycznej oraz do-

brze zbilansowana dieta, bogata w war-
tościowe składniki odżywcze, witaminy 
oraz produkty probiotyczne, korzystnie 
wpływające na odporność

FIT.PL

Rok szkolny bez chorób
Początek roku szkolnego to okres, w którym dziecko jest szczególnie narażone na zachorowania. Wiąże się to z nagłym pojawie-

niem się kilku czynników, które negatywnie oddziałują na układ odpornościowy – niedosypianie, stres, zmniejszona aktywność 

fizyczna, nieregularne posiłki oraz zwiększenie liczby bakterii i wirusów w powietrzu. Rozpoczęcie nauki nie musi jednak ozna-

czać otwarcia „sezonu na choroby”.
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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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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...
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20:30  Piłka nożna: Liga Narodów - studio
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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
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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, 22 WRZEŚNIA

PIĄTEK, 21 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, 24 WRZEŚNIA

NIEDZIELA, 23 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, 25 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



10 PIĄTEK – CZWARTEK 21-27 WRZEŚNIA 2018PROGRAM TV

AU T O P R O M O C J A

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, 27 WRZEŚNIA

ŚRODA, 26 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

Najlepsze w staw-
c e pię c iu zespołów 
z czterech krajów oka-
zały występujące na co 
dzień w fińskiej ektra-
klasie zawodniczki klu-
bu Polkky Kuusamo, 
które wygrały wszystkie 
swoje spotkania. 

Ostrowczanki z czte-
rech meczów wygrały 
dwa z ekipą Kralovo 
Pole Brno oraz z ekipą 
Perła Polesia Mozyr. 
L epsze od na szego 
zespołu okazały się 
zwyciężczynie turnieju 
oraz siatkarki pierw-
szoligowego zespołu AZS Politechnika 
Gliwice. W zespole trenera Egora Pima-
hina testowana była zawodniczka Wisły 
Warszawa Zuzanna Kucińska.

– Bardzo miło mi tu wrócić. W piątek 
otrzymałam telefon, żeby przyjechać na 
testy. W 20 minut załatwiłam wszystko, 
żeby dojechać do Opatowa na pierwszy 

mecz turnieju. Przyjechałam 
lekko zestresowana, ale nie 
wahałam się, jestem i cie-
szę się, że mogłam wystąpić 
z dziewczynami – przyzna-
je Zuzanna Kucińska. – To 
nowy zespół, ale znam kilka 
dziewczyn z plażówki i in-
nych siatkarskich występów. 
Przyjęły mnie bardzo ciepło, 
od razu zapraszając do środ-
ka, nie zostawiając z boku, 
co na pewno było bardzo 
pomocne. Dostając telefon 
z ofertą gry w najwyższej 
klasie rozgrywkowej, długo 
się nie zastanawiałam. Za-
wsze chciałam to robić, spra-
wia mi to przyjemność, no 
i bardzo dobrze wspominam 

czas spędzony w Ostrowcu, gdy występo-
wałam w zespole Młodej Ligi. Chciałam 
przynajmniej sprawdzić swoje siły w ze-
spole ekstraklasy. 

Siatkarki na pudle
Drugie miejsce w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju siatkar-

skim, odbywającym się w Ostrowcu zajęły zawodniczki KSZO.

Podopieczni Marcina Wróbla na 
prowadzenie wyszli już w 17 minucie. 
W polu karnym Czarnych faulowany był 
Mateusz Madej, a jedenastkę na bram-
kę zamienił Michał Grunt. Do przerwy 

piłkarze KSZO kontrolowali przebieg 
gry nie pozwalając miejscowym na zbyt 
wiele. W drugiej połowie obraz gry 
uległ zmianie, zdeterminowana druży-
na Czarnych, w której nastąpiło kilka 
zmian rzuciła się do odrabiania strat. 
Efektem ataków była wyrównująca 
bramka w 54. minucie. Po strzale na-
pastnika gości Kamila Hula, bramkarz 
KSZO Konrad Zacharski zdaniem sę-
dziego Pawła Sitkowskiego wpadł z pił-

ką do bramki. Ponownie na prowadze-
nie pomarańczowo-czarni wyszli w 77. 
minucie, kiedy to bramkarza Czarnych 
pokonał Kamil Łokieć. Doskonałą sytu-
ację do podwyższenia miał w 88 minu-

cie Mateusz Mąka, 
jednak jego strzał 
zatrzymał się na 
poprzeczce bram-
ki rywali. Nieste-
ty, jak mówi stare 
piłkarskie powie-
dzenie "nie wyko-
rzystane sytuacją 
się mszczą" gospo-
darze wyrównują-
cą bramkę zdobyli 
w drugiej minucie 
doliczonego czasu 
gry. Strzelcem był 
Filip Krępa.

Na prowadzeniu 
w tabeli jest Hut-
n i k K ra ków (18 

pkt.), który pokonał w sobotę Motor 
Lublin 5:3, druga jest Stal Rzeszów (17 
pkt.), która również w sobotę pokonała 
Wisłę Puławy 2:0. KSZO (15 pkt.) zaj-
muje piąte miejsce.

W najbliższą niedzielę (23 września), 
na stadion przy Świętokrzyskiej przyjeż-
dża aktualny lider Hutnik Kraków. Roz-
poczęcie spotkania o godzinie 16.

KP

Kolejny remis 
piłkarzy KSZO

W spotkaniu ósmej kolejki rozgrywek III Ligi piłkarze KSZO 1929 OS-
TROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI zremisowali - po bramkach Michała Grunta 
i Kamila Łokcia - z Czarnymi Połaniec 2:2. 

11 listopada zorganizuje je Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu. 
Tak jak przed rokiem start i meta usytu-
owane będą na stadionie KSZO, a biuro 
w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR.

Uczestnicy 10-kilometrowego biegu 
wyruszą ze stadionu 
o godz. 13 w kierun-
ku terenów po tzw. 
„starym zakładzie” 
huty, po czym prze-
biegną wiaduktem, 
wbiegną w ul. Ża-
bią i dalej pobiegną 
w kierunku Rynku, 
gdzie zlokalizowany 
zostanie półmetek. 
Trasa powrotna od-
bywać się będzie tym samym szlakiem, 
z metą na stadionie. Uczestnicy marszu 
nordic walking wystartują wspólnie z bie-
gaczami, ale z uwagi na dystans (o poło-
wę krótszy – 5km) półmetek i „nawrot-
kę” będą mieli w okolicach wiaduktu. 

Udział w biegu i marszu obwarowany 
jest opłatą startową. Do końca września 
wynosi ona 30 zł. Od 1 października do 
9 listopada trzeba będzie zapłacić 40zł, 
a w dniu imprezy – 50zł. W ramach pa-
kietu startowego uczestnicy otrzymają 

koszulkę techniczną 
lub inny gadżet bie-
gowy, a na mecie oko-
licznościowy medal.

Tradycyjnie odbę-
dą się również biegi 
dla dzieci i młodzie-
ży. Udział w nich jest 
bezpłatny, a zapisy 
grupowe prowadzo-
ne będą za pośredni-
ctwem szkół (zapisy 

indywidualne – w dniu imprezy).
Zapisy do biegu (10km) i marszu nor-

dic walking (5km) trwają już teraz na 
stronie www.ostrowiecbiega.pl.

OPR. KF

Ostrowieckie Biegi 
Niepodległości

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ostrowczanie 
wezmą udział w ulicznym biegu oraz marszu nordic walking.
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