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Ostrowiec pamięta

W niedzielę przypada 76. rocznica egzekucji  mieszkańców Ostrowca, dokonanej przez hitlerowskich 

okupantów 30 września 1942 roku. Na Rynku powieszono 29 mężczyzn - patriotyczną, intelektualną i fi-

nansową elitę miasta. 
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Piątek, 28 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”.

Wielkie sprzątanie lasu. Z okazji 
jubileuszowej, 25. akcji Sprzątania Świa-
ta Hufiec ZHP Ostrowiec organizuje 
Jesienne Sprzątanie Lasu. W wielkim 
porządkowaniu zielonych „płuc” miasta 
mogą wziąć zarówno drużyny harcer-

skie, gromady zuchowe, jak i osoby nie-
zrzeszone. Zbiórka przy głównym wej-
ściu do ODS "Malwa" na osiedlu Stawki 
punktualnie o godz. 16. Uczestnicy 
powinni zaopatrzyć się w jednorazowe 
rękawiczki. 

Bike’owa kolacja. W Ostrowcu 
nie brakuje rowerowych zapaleńców. 
I właśnie z myślą o nich powstał ele-
ment projektu „W ramach kultury”, re-
alizowanego ze środków tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego Ostrowca 
Świętokrzyskiego – Bike’owa Kolacja. 
Wydarzenie ma na celu integrację śro-
dowiska rowerowego. Podczas kame-
ralnego spotkania swoją działalność 

zaprezentują: Rowerowy Ostrowiec, 
Rowerowa Niedziela, Ostrowiecka 
Grupa Aktywnych Rowerzystów, Ro-
werowy kRaj oraz Stowarzyszenie 
Ostrower. Przystawką kolacji będzie 
przegląd działań i wydarzeń inicjowa-
nych przez grupy rowerowe, a głównym 
daniem wieczornego spotkania - Swiss 
Dream, czyli podróż marzeń kilku 
członków Stowarzyszenia Ostrower, 

która zdarzyła się w minione wakacje. 
Basia, Klaudia, Adrian i Michał opo-
wiedzą o alpejskich przełęczach, tur-
kusie szwajcarskich jezior, lodowcach 
oraz o dobrych rowerowych prakty-
kach Szwajcarii. Start o godz. 18 w ki-
nie "Etiuda".

Sobota, 29 września

Strażacki piknik. Hucznie zapo-
wiadają się obchody jubileuszu 95-le-
cia jednostki OSP w Janiku. Uroczy-
stości rozpoczną się w samo południe 
mszą świętą w miejscowym kościele. 
Po nabożeństwie nastąpi przemarsz 
na plac przy remizie. Tam, na wszyst-
kich gości czekać będzie poczęstunek 
i moc atrakcji: pokaz samochodów 
oraz sprzętu strażackiego, plac zabaw 
i dmuchańce dla najmłodszych, wystę-
py artystyczne, dużo muzyki i dobrej 
zabawy.

Debiut chóru „Michael”.  W os-
trowieckiej kolegiacie p.w. św. Michała 
Archanioła wystąpi Chór „Michael” 
pod dyrekcją Ewy Jurkowskiej-Siwiec, 
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. Będzie to pierwszy publiczny 
występ 31-osobowej grupy, głównie pa-
rafian. Pierwsze przesłuchania miały 
miejsce na początku stycznia, a więc 
chórzyści do premierowego występu 
przygotowywali się przez dziewięć mie-
sięcy. Warto więc posłuchać efektów. 
Koncert będzie stanowił oprawę mu-
zyczną wieczornej mszy świętej (godz. 
18), którą odprawi ks. bp. Edward 
Frankowski.

Gwiazdy jesienią. Ostrowiecki 
Klub Astronomii Amatorskiej, działa-
jący przy Miejskim Centrum Kultury 
organizuje kolejne spotkanie dla „pod-
glądaczy” gwiazd. Tym razem uczestnicy 
zapoznają się z najpopularniejszym ka-
talogiem obiektów Głębokiego Nieba ze 
szczególnym uwzględnieniem nieba je-
siennego. Początek o godz. 16 w Galerii 
Fotografii MCK. 

Sąsiedzka biesiada. Rada Osiedla 
Pułanki zaprasza mieszkańców osiedla 
na drugie Ognisko Sąsiedzkie. Spotka-
nie rozpocznie się o godz. 16, na terenie 
OSM, między górką a boiskiem przy ul. 
Armii Krajowej, vis a vis wieżowca nr 
13. Ideą przewodnią wspólnego biesia-
dowania przy ogniu będzie hasło „Żeby 
sąsiad poznał sąsiada”. Dziś wszyscy 
masowo grillujemy, a wspólne palenie 
ogniska należy do rzadkości, dlatego 
organizatorzy chcą przypomnieć, jak 
wartościowe są takie spotkania i jak 
dobrze smakują o tej porze roku pie-
czone ziemniaki. Tego dnia każdy też 
będzie mógł podzielić swoimi domo-
wymi specjałami i dobrym humorem. 
Na najmłodszych uczestników czekają 
gry i animacje. W przypadku złej pogo-
dy spotkanie zostanie przeniesione na 
inny termin.

Z Grzegorzem Szaginianem, 
znanym ostrowieckim 

lekarzem psychiatrą 
rozmawia Mira Marecka. 

Czy ta pogoda wpływa na nas dobrze, czy nie?
Jeden znany poeta napisał, że w przy-

rodzie nie ma złej pogody. Każda pogoda 
jest dobra. Trzeba ją po prostu lubić taką, 
jaka jest.

To jest chyba moje motto życiowe. Lubię to, 
co mam i cieszę się małymi rzeczami, więc 
jeżeli chmurki są ładne, a deszcz dźwięczy 
pięknie o szyby, to można się cieszyć.

Ja uważam, że w ogóle trzeba cieszyć się 
życiem. Nie będę oryginalny jeśli powiem, 
że życie jest takie krótkie… Cieszmy się 
więc z każdej chwili, z każdego dnia.

To prawda, ale jesteśmy bardzo nerwo-
wi, dlaczego? Biega za nami mnóstwo 
problemów, chodzą za nami najrozmaitsze 
zmartwienia, życie  popędza nas każdego 
dnia. Jak się przed tym bronić?

Trudno bronić się w sytuacji perma-
nentnego stresu. Przecież trudno być spo-
kojnym, jeśli nie ma się umowy o pracę, 
tylko zlecenie na miesiąc, dwa i nie wia-
domo, co będzie potem. Nie wiemy, jak 
będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna 
za rok czy za dwa lata, a mamy kredyty 
we frankach. Trudno powiedzieć, jak za-
chowywać się, jak utrzymać spokój, kiedy 
wszystko wokół jest tak niestabilne.

W związku z tym sięgamy po chemię?
Jak najrzadziej, jak najmniej. Uważam, 

że wizyta u lekarza psychiatry powinna 
być już ostatecznością. Myślę, że może-
my też poradzić sobie w domu zwykłymi 
środkami. To może być wanna z olejkami 
eterycznymi, to mogą być masaże relak-
sacyjne, to może być spacer... Ja uwiel-
biam spacer jesienią, te żółte liście, ten 
spokój. Trochę zimno, przyjemnie, obok 
mój sympatyczny pies. Co może być jesz-
cze lepszego na relaks...?

No tak, ale nie każdy ma psa i nie każdy widzi 
to piękno jesieni.

Jest taka fajna książka „Filozof i wilk”. 
Filozof uczy się w niej tego, jak  zacho-
wuje się wilk, jaki jest szczęśliwy każdą 
chwilą. Może to zabrzmi śmiesznie, że le-

karz psychiatra uczy się być szczęśliwym 
od swojego własnego psa, ale ja widzę 
jak on potrafi dwie, trzy minuty żyć tym 
szczęściem, kiedy mnie zobaczy. Czasami 
pytam sam siebie „dlaczego nie potrafię 
być taki szczęśliwy?”. Myślę, że te chwile 
szczęścia są wokół nas. Wystarczy przy-
tulić brzozę, posłuchać relaksacyjnej mu-
zyki... Chociaż osobiście wolę klasyczną, 
lubię też disco polo. Można przygotować 
coś fajnego dla żony w domu, ugotować 
coś. Wszystko to jest relaks, wszystko to 
uspokoi i wydłuży nasze życie.

Mówi się, że najważniejsze w tym wszystkim 
jest to, żeby chciało się chcieć.

W tej sytuacji jednak ja polecałbym też 
i wizytę u psychologa. Dziwne, że ich uni-
kamy. Do psychiatry oczywiście staramy 
się iść w ostateczności, ale psycholog i po-
radzi i porozmawia i pokieruje dobrze. 
Wiele osób mówi „no dobrze, ale mnie 
nie stać na psychologa, nie mam czasu”. 
Stać nas by wydać 300, 400 zł miesięcznie 
na papierosy, kupować rzeczy zupełnie 
niepotrzebne, siedzieć godzinami przed 
telewizorem, a tej godziny w tygodniu na 
wizytę u psychologa nie możemy znaleźć. 
Myślę jednak, że zmieni się mentalność 
społeczeństwa i ludzie zaczną kontakto-
wać się też z psychologiem. I z psychiatrą, 
jeśli będzie potrzebna chemia.

Ale sama rozmowa z psychiatrą też dużo daje.
Rozmowa tak, może czasami też leki. 

Mamy dużo leków przeciwdepresyjnych, 
przeciwlękowych, ale też musimy uważać 
na to, że niestety wiele leków uzależnia. 
Mamy osoby uzależnione od leków i to 
nie są tysiące, ale setki tysięcy osób. Póź-
niej mają one problemy nie tylko ze swo-
im nastrojem, ale także poważne proble-
my zdrowotne.

Każdy lek ma przecież działanie uboczne.
Każdy lek ma działanie uboczne, ale 

praktycznie wszystkim można się zatruć.

Jak pomóc człowiekowi, który nie chce sam 
sobie pomóc?

Mamy wolność wyboru i każdy czło-
wiek może oczywiście wybrać swoją 
przyszłość czy teraźniejszość, aczkol-
wiek lepiej namówić takiego człowie-
ka do zmiany trybu życia, do wizyty 
u psychologa. Można też stosować zio-
ła, to też daje swoje efekty, aczkolwiek 
pamiętajmy, że nie zawsze można je 
stosować. Przykładem jest dziurawiec, 
którego nie wolno używać na wiosnę 
i lato, bo mogą pojawić się żółte plamki 
na twarzy.

Mało kto wie o tym, bo w ulotkach tego nie ma.
Na szczęście mamy wujka Google i tam 

wszystko można przeczytać (śmiech).

Panie doktorze, co to jest szczęście?
Trudno powiedzieć... Jestem szczęśli-

wy, mam wspaniałą żonę, dzieci, pracę. 
Czasami pytają mnie koledzy, dlaczego 
gram w Totolotka, jak mam wszystko, co 
do szczęścia potrzebne? Myślę, że mają 
rację - wspaniała rodzina, domowe cie-
pło, miłość, radość, praca, którą lubię. 
No dobrze, może nie zawsze... Czasa-
mi po 12 godzinach pracy przestaję ją 
lubić, ale staram się oczywiście mieć 
z nią przyjazne relacje. Pasje, muzyka, 
spacery i oczywiście bardzo dobrze mieć 
jakieś marzenia, bo trudno żyć bez ma-
rzeń, nawet, jeśli są to marzenia zwario-
wane. Nawet jeśli są gdzieś tam daleko, 
ale dąży się do ich spełnienia - to jest 
szczęście.

Dziękuję panie doktorze za tą poradę.

Bądźmy 
szczęśliwi!

Zapraszamy!

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

Ostrowiec więtokrzyski,

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

tel. 530 245 825

do 1500 zł w 15 minut, na 30 i 60 dni

dla nowych Klientów pierwsza pożyczka bez kosztów

do 15 000 zł w 24 godziny, na okres

od 3 do 24 miesięcy, bez sprawdzania w BIK

R E K L A M A
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 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Neolityczne kopalnie 
krzemienia pasiastego to 
niewątpliwie „perła” Zie-
mi Ostrowieckiej i jed-
nocześnie bardzo dobrze 
zachowany ślad naszej 
historii. 

16 września 1994 roku 
za r z ąd zen iem prez y-
denta RP, uznano je za 
pomnik historii Polski. 
Ale ambicje były takie, 
by pradziejowe kopalnie 
zostały wpisane na listę 
UNESCO. Dyskusje na 
ten temat prowadzono 
już w 1998 roku na fo-
rum Polskiego Komite-
tu Naukowego. W 2014 
roku ponownie powró-
cono do koncepcji. Na 
początku stycznia 2016 
roku Krzemionki zosta-
ły wpisane na Listę In-
formacyjną UNESCO, 
jako polsk i kandydat. 
Już wtedy ruszyły prace 
nad wnioskiem umiesz-
czenia kopalni na tej prestiżowej liście. 
W styczniu bieżącego roku wniosek 
został złożony w Centrum Światowego 
Dziedzictwa w Paryżu. Poza polem gór-
niczym w Krzemionkach Opatowskich, 
w dokumencie pod nazwą „Krzemion-
kowski region prehistorycznego górni-
ctwa krzemienia pasiastego” mowa jest 
o polach górniczych Borownia i Koryci-
zna oraz neolitycznej osadzie na wzgó-
rzu Gawroniec. 

I właśnie oceną tego wniosku zajęli się 
eksperci ICOMOS, którzy od wtorku do 
czwartku gościli w powiecie ostrowie-
ckim. 

- Bardzo cieszę się, że mogę brać udział 
w misji oceniającej prehistoryczny region 
górniczy. Przez trzy dni przedyskutuje-
my wszystkie kwestie wyjątkowości tego 

miejsca – mówiła podczas wtorkowej 
konferencji Helene Collet, zajmująca się 
kopalnictwem krzemienia w Belgii. 

- Wszyscy życzylibyśmy sobie, aby 
ten pradziejowy zabytek, starszy niż 
egipskie piramidy znalazł się na liście 
UNESCO – przyznał starosta ostro-
wiecki Zbigniew Duda. - Od lat pro-
wadzimy różne działania zbliżające nas 
do tego wpisu i przygotowujemy się do 
obsługi zwiększonej liczby turystów, na 
których obiekty z listy UNESCO dzia-
łają jak magnes. W ostatnich sześciu 
latach zainwestowaliśmy ponad 20 mln 
złotych w unowocześnienie muzeum 
w Częstocicach oraz w budowę nowej 
siedziby w Krzemionkach. Obecnie 
realizowany jest kolejny projekt, który 
ma poprawić komfort i bezpieczeństwo 

zwiedzających. Powiat co roku prze-
znacza 1,5 mln zł na rezerwat i muzeum 
w formie dotacji celowej.

Obecni na spotkaniu parlamentarzyści, 
samorządowcy oraz przedstawiciele Mini-
sterstwa Kultury, Instytutu Dziedzictwa 
Narodowego, Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytów, Lasów Państwowych, 
Polskiego Komitetu Narodowego, Mię-
dzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, 
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach 
wielokrotnie podkreślali, że to wyjątko-
wy etap w polskiej kulturze. Wpisanie 
Krzemionek na listę UNESCO  będzie 
historyczną chwilą nie tylko dla powiatu 
ostrowieckiego, ale i dla całego regionu 
i kraju. 

O tym, czy tak się stanie dowiemy się 
w lutym przyszłego roku.

Bliżej UNESCO
Przez trzy dni eksperci ICOMOS dokonywali oceny wniosku o wpis neoli-

tycznych kopalni krzemienia pasiastego na Listę UNESCO.

Trafić do niej mają głównie listy od 
dwudziestolatków, ale też fotografie 
i różne pamiątki.

11 października 1998 r. po raz pierw-
szy ogłoszone zostały wybory do rad 
powiatów. Tą datę uznaje się za moment 
powstania samorządów powiatowych.

- Przypapadającą w tym roku dwu-
dziestą rocznicę powiatu chcemy uczcić 
w wyjątkowy sposób, stąd nasz apel do 
osób urodzonych w 1998 r. o włącze-
nie się w obchody i skreślenie kilku 
słów dla potomnych, które umieścimy 
w specjalnej kapsule - mówi starosta 
ostrowiecki Zbigniew Duda.

20-latkowie, którzy zechcą "skontak-
tować" się za pomocą listu z przyszłymi 
pokoleniami mają czas do końca tygo-
dnia. Zgłoszenia przyjmowane są pod 
adresem rzecznik@powiat.ostrowiecki.
eu lub pod nr telefonu (41) 247 51 83. 
Dla każdej osoby starosta Zbigniew 
Duda przewidział zestaw upominków.

Oprócz listów, w kapsule czasu znaj-

dą się informacje o powiecie ostrowie-
ckim, jego 20-letniej historii, fotografie 
i różne pamiątki. 

Obecnie trwa konkurs na projekt 
kapsuły, do którego mogą zgłaszać się 
lokalne firmy i rzemieślnicy. Gotowa 
kapsuła z zawartością zostanie zakopa-
na 11 październiaka, na placu przy LO 
nr I im. S. Staszica. Podczas uroczysto-
ści posadzony zostanie tam również pa-
miątkowy dąb - symbol siły i trwałości 
dla przyszłych pokoleń.

MJ

Urodziny powiatu
W ramach obchodów dwudziestolecia powiatu, w Ostrowcu zakopana 
zostanie kapsuła czasu.
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Projekt autorstwa Stanisława Bracha 

powstaje w fabryce porcelany w Ćmie-
lowie.

- Często w swojej twórczości sięgam po 
temat głowy. Portret Józefa Piłsudskiego, 
tak bardzo sugestywny i rozpoznawalny, 
był dla mnie sygnałem, że to on stanie się 
moją ikoną odzyskanej wolności w 1918 r., 
a powieloną formą będzie właśnie głowa - 
mówi Stanisław Brach. - Chciałem w niej 
usytuować tylko te najważniejsze cechy 
wyglądu zewnętrznego, charakterystycz-
ne dla marszałka. Zamierzałem stworzyć 
rzeźbę mocno stylizowaną, pozbawioną 
realistycznych odniesień do znanych nam 
już portretów w obiegu publicznym, po-
zwalając jednocześnie sobie na utrzyma-
nie rzeźby we własnym stylu. 

Portret Piłsudskiego wykonany z por-

celany ćmielowskiej, będzie oświetlony 
w barwach narodowych - bieli i czerwie-
ni. Cała instalacja o wymiarach 10x10 
metrów prezentowana ma być w różnych 
częściach Polski. Premierowy pokaz od-
będzie na początku listopada.

Stanisław Brach (ur. 1972 r. w Gorli-
cach) jest profesorem warszawskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Od 2010 r. kieruje 
tamtejszą Pracownią Ceramiki. Brach ma 
na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw in-
dywidualnych i zbiorowych. W 2016 r. zo-
stał finalistą międzynarodowego konkur-
su Taiwan Ceramics Biennale, a w 2017 r. 
zdobył złoty medal za pracę pt. "Miodem 
płynące" podczas International Apicultu-
ral Congress w Turcji.

MJ

Marszałek z porcelany
Sto porcelanowych portertów marszałka Józefa Piłsudskiego złoży się na 
instalację „Ściana Wolności”.
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Z Krzysztofem Ołownią – prze-
wodniczącym Rady Społecznej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Os-
trowcu rozmawia Mira Marecka.

W minionym tygodniu był taki miły moment, 
kiedy to pani wojewoda przywiozła do 
ostrowieckiego szpitala 800 tys. zł. Nie mały 
to pieniądz.

Oczywiście i dlatego miło mi podzie-
lić się taką właśnie informacją. Otóż te 
800 tys. zł dotacji, które udało nam się 
pozyskać przeznaczymy na remont i ad-
aptację pomieszczeń, aby odseparować 
pacjentów przebywających na SOR-ze 
od osób pod wpływem alkoholu i innych 
środków odurzających. Osoby te, nie-
stety, w znacznym stopniu dezorganizu-
ją pracę pracowników na SORze, także 
myślę, że jest to bardzo pozytywna wia-
domość.

Te osoby będące „pod wpływem” przywozi 
pogotowie?

Tak, przywozi takie osoby pogotowie.

Te 800 tys. zł to jest dużo i mało, bo to 
kropla w morzu w zestawieniu ze szpitalnymi 
długami.

Sy tuac ja naszego 
szpitala w niczym nie 
odbiega, tak naprawdę, 
od sytuacji w innych 
szpitalach w Polsce. 
Zresztą wynik finan-
sowy, który nasz szpi-
tal osiągnął i długi jako 
takie, nie wzięły się na 
przestrzeni ostatnich 
miesięcy czy ostatnich 
lat, lecz są one konse-
kwencją tego, w jakich 
wa r u n k a c h  s z p i t a l 
działa. Mam na myśli 
min. otoczenie prawne 
i demografię. Sytuacja, 
k tórą obser w ujemy 
wiąże się również ze 
zjawiskiem istnienia 
tzw. kominów płaco-
wych, a więc windowania płac przede 
wszystkim dla lekarzy zatrudnionych 
w naszym szpitalu. W zależności od 
zapotrzebowania na usługi medyczne 
świadczone przez tych lekarzy od lat 
istniała konieczność monitoringu rynku 
i pozyskiwania lekarzy z rynku, który 
jest specyficzny, ale który również kie-
ruje się tymi podstawowymi prawami 
ekonomicznymi, a więc prawem popytu 
i podaży.

Przecież to jest normalne, bo pan mówił 
o kominach płacowych, że każdy chce sprze-
dać swoją wiedzę i umiejętności jak najdro-
żej. Czy to jest złe, że i lekarze tak robią?

Ja nie twierdzę, że to jest złe. Jest to 
wynik sytuacji, które możemy obserwo-
wać, związanych z funkcjonowaniem, 
a ogólnie rzecz ujmując z całym syste-
mem opieki zdrowotnej w naszym kraju. 
Lekarzy po prostu jest zbyt mało, białe-
go personelu – pielęgniarek i położnych 
również jest zbyt mało. Dla przykładu 
mogę przytoczyć takie dane statystycz-
ne: w naszym kraju jest zaledwie dwóch 
lekarzy na tysiąc mieszkańców, podczas 
gdy średnia unijna to prawie dwa razy 
więcej. Daje to nam wyobrażenie i skalę 
zagadnienia o problemie.

Rozmawiałam niedawno z dr Danutą Ba-
rańską – szefową ostrowieckiego pogoto-
wia - i zapytałam czy jej zdaniem lekarz to 
obecnie zawód czy powołanie. Pani doktor 
odpowiedziała, że to jest już niestety tylko 
zawód. Smutne to.

Akurat w przypadku pani doktor chy-
ba jest to jednak powołanie. Znam ją 
osobiście, także podejrzewam, że w jej 
przypadku jest to rzeczywiście praw-
dziwe powołanie, natomiast jest tak, że 
obserwujemy niepokojący trend wśród 
wielu lekarzy, że żyją przede wszystkim 
w pogoni za pieniądzem. Takie mamy 

warunki, w takim świecie żyjemy.

Nikt nie ma za złe lekarzom, że chcą zara-
biać dużo.

W niczym nie odbiegamy od normy - 
tak jak mówię - rynek usług medycznych, 
jakkolwiek specyficzny, jednak jest to 
rynek oparty na pewnych prawach eko-
nomicznych.

Co się dzieje teraz w ostrowieckim szpitalu, 

kiedy już macie te 800 tys. zł? Czy są one ze 
wskazaniem na coś konkretnego?

Jest to dotacja celowa tak, jak wspo-
mniałem wcześniej. Natomiast w tej 
chwili również trwa konkurs ogłoszo-
ny przez NFZ dotyczący możliwości 
otworzenia nowych poradni. Bierzemy 
udział w tym konkursie i mamy na-
dzieję, że z końcem września poznamy 
jego wyniki i będziemy mogli cieszyć 
się otwarciem sześciu nowych poradni 
przyszpitalnych. Udało nam się rów-
nież przeprowadzić remont oddziału 
płucnego, remont neurologii, przenieść 
aptekę przyszpitalną w inne, lepsze 
miejsce, jak również, co jest ważne dla 
nas wszystkich, utwardzić powierzchnię 
pod parking wewnętrzny. Ważną infor-
macją również jest to, że udało nam się 
po wielomiesięcznych pertraktacjach 
z NFZ uzyskać kontrakt na wykonywa-
nie badań rezonansem magnetycznym 
w naszym szpitalu.

To wielka rzecz.
Tak, myślę, że na to wszyscy czekali-

śmy, także możemy śmiało ogłosić, że 
stało się to faktem.

Ta aparatura jest w szpitalu?
Tak, jest w szpitalu i będzie dostęp-

na dla wszystkich pacjentów, również 
tych z zewnątrz. Jeżeli chodzi o finanse 
również wspomnę, że w tej chwili trwa 
audyt prowadzony przez firmę zewnętrz-
ną, która została wyłoniona na drodze 
postępowania, natomiast co do przyszło-
ści myślę, że najważniejszą w tej chwili 
sprawą jest budowa nowego budynku 
SOR-u przypomnę, że wystartowaliśmy 
w konkursie, dzięki sprawnemu zarządo-
wi powiatu i operatywności pana staro-
sty Zbigniewa Dudy udało nam się pozy-
skać 6 mln zł dotacji, dzięki czemu nowy 
SOR zyska prawie dwukrotnie większą 
powierzchnię niż w tej chwili i będzie 
bardzo nowoczesnym budynkiem, w peł-
ni dostosowanym do wymagań takich, 
jakie postawi przed nami NFZ.

W jakim stopniu zaawansowane są prace 
przy SOR-ze?

W tej chwili trwają prace ziemne, 
wszystkie przyłącza kanalizacyjne, wod-
ne i gazowe są właśnie wykonywane, 
zaczyna się praca nad wylewaniem fun-
damentów, także cała ta ciężka robota, 
która była przewidziana w pierwszej fa-
zie jest wykonywana.

Trzeba ją skończyć przed zimą.
Tak, zgadza się, trzeba ją skończyć 

przed zimą.

Powodzenia więc!

Dwóch na tysiąc

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)

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Kielcach z dnia 
4 kwietnia 1966 r. został powołany Pań-
stwowy Dom Specjalny dla Przewlekle 
Chorych przy ul. Grabowieckiej. Za 
datę wybudowania przyjmuje się koniec 
roku 1968. Dom stanowił trzypiętrowy 
budynek z balkonami i dużym ogrodem, 
w pobliżu którego przy ul. Długiej wybu-
dowany został hotel dla personelu. Dom 
rozpoczął funkcjonowanie na trzech od-
działach: reumatologicznym, neurolo-
gicznym i geriatrycznym.

W 1971 r. nazwa Państwowy Dom Spe-
cjalny została zmieniona na Państwowy 
Dom Pomocy Społecznej. Od tego roku 
zakład został placówką Wojewódzkiego 
Zespołu Pomocy 
Społecznej w Kie-
cach. W 1991 r. po-
jawiła się koncepcja 
utworzeniu jeszcze 
jednego ośrodka 
dla osób niepełno-
sprawnych, przy ul. 
Iłżeckiej, który miał 
powstać w dawnym 
hotelu robotniczym. 
Aby jednak móc ją 
zrealizować należało 
w pierwszej kolejno-
ści wyremontować 
obiekt i przystoso-
wać do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Tak więc powstały 
trzy ośrodki, nad 
k t ó r y m i  w ł a d z ę 
sprawowała dyrekcja Państwowego Domu 
Pomocy Społecznej. Kilka lat później na-
zwa Państwowy Dom Pomocy Społecznej 
zmieniona została na Dom Pomocy Spo-
łecznej.

W roku 1998, władzę nadrzędną nad 
Domem Pomocy Społecznej objęło Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
DPS i jako jednostka budżetowa stał się 
podległy starostwu powiatowemu w Os-
trowcu. W tym samym czasie doszło do 
oddzielenia ośrodka przy ul. Iłżeckiej 
i powołano tam oddzielną dyrekcję.

Obecnie Dom Pomocy Społecznej 
przy ulicy Grabowieckiej 7 jest zakładem 
stacjonarnym, zapewniającym całodo-
bową opiekę z przeznaczeniem dla osób 
dorosłych przewlekle somatycznie cho-
rych. Funkcjonuje w dwóch budynkach 
mieszkalnych, a oddzielną część stanowi 
świetlica terapii zajęciowej. Aktualnie 
dom dostosowany jest do przyjęcia 188 
osób. Mieszkańcy mają zapewnioną cało-

dobową pomoc świadczoną przez wykwa-
lifikowaną kadrę pielęgniarską i opiekę 
medyczną, którą sprawuje dwoje lekarzy, 
zabiegi rehabilitacyjne, opiekę terapeuty 
i psychologa. Mieszkańcy korzystają rów-
nież z zajęć na terapii zajęciowej, której 
celem jest usprawnianie psychofizyczne 
i aktywizowanie mieszkańców domu. 
Pensjonariusze korzystają także z licz-
nych imprez kulturalno – oświatowych.

- Przez minione pół wieku nasz dom 
bez wątpienia znalazł godne miejsce 
w historii miasta i regionu - przyznaje 
Mieczysław Libuda, dyrektor DPS. -. 
Nie byłoby to możliwe bez oddanej pra-
cy pracowników oraz wsparcia i pomocy 
osób życzliwych. 

Okazję do podziękowań statowić 
mają oficjalne obchody jubileuszu. 
Rozpoczną się one dziś (piątek, 28 
września) mszą świetą. Po nabożeń-
stwie uczestnicy wydarzenia spotkają 
się w świetlicy DPS. Będzie program 
artystyczny w wykonaniu mieszkańców 
domów i urodzinowy tort.  

KF

Pół wieku w służbie 
ludziom

Rok 2018 jest szczególnie ważny dla Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Grabowieckiej w Ostrowcu. Pięćdziesiąt lat temu placówka została 
oficjalnie otwarta i zamieszkali w niej pierwsi mieszkańcy
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 MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

Leon Stefan Braziulewicz urodził 
się w grudniu 1892 r. w Petersburgu 
w rodzinie Justyna i Urszuli z Mali-
szewskich. Ukończył 6 klas gimnazjum 
św. Katarzyny w Petersburgu, a potem 
kursy buchalterii. Pracował w banku. 
Od listopada 1914 r. do 25 sierpnia 1917 
r. był żołnierzem armii rosyjskiej. Od 
2 września 1917 r. służył w I Polskim 
Korpusie pod dowództwem gen. Józefa 
Dowbor-Muśnickiego, gdzie zetknął się 
z późniejszym generałem Władysławem 
Andersem. 

6 listopada wstąpił do Wojska Pol-
skiego. Służył w formacjach piechoty 
w Lesznie, Jarocinie i Włodzimie-
rzu Wołyńskim. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W latach 1918-
1919 odbył oficerskie kursy miernicze, 
a w 1924 r. kurs oficerów sztabowych. 
Na początku lat 20. awansował do stop-
nia majora.

W 1929 r. został przeniesiony w stan 
spoczynku. Wstąpił do służby w Straży 
Granicznej. Pracował jako kierownik In-
spektoratu Granicznego (IG) Brodnica, 
a następnie Ostrów. W 1936 r. przez trzy 
miesiące był komendantem Centralnej 
Szkoły Straży Granicznej w Rawie Ru-
skiej. Od 7 października 1937 r. pełnił 
funkcję oficera wywiadowczego, jedno-
cześnie będąc kierownikiem IG Ostrów. 
W 1938 r. przeszedł w stan spoczynku. 

Z dniem 1 marca 1939 r. objął stano-
wisko komendanta straży bezpieczeń-
stwa Zakładów Ostrowieckich (ZO), 
wakujące po śmierci Karola Gintera. 
Wraz z żoną i trzema córkami przybył 
do Ostrowca Św. i zamieszkał w domu 
przy ul. Poniatowskiego 5. 

– Kiedy wybuchła wojna ojciec założył 
mundur – wspomina Anna z Braziule-
wiczów Retmaniak, córka majora. – Os-
trowiec miał do obrony tylko 3 armatki. 
Znajdowały się one na terenie ZO, cu-
krowni w Częstocicach i na Piaskach, 
w miejscu gdzie właśnie ruszyła budowa 
kościoła. Ojciec jeździł i sprawdzał te 
główne punkty obrony. W pierwszych 
dniach września otrzymał rozkaz za-
bezpieczenia i wywiezienia z ZO taj-
nej dokumentacji dotyczącej produkcji 
zbrojeniowej. Wraz z grupą nadzoru 
technicznego i fachowcami ewakuował 
się na wschód. Miałyśmy jechać z nim. 
Byłyśmy już spakowane. Ostatecznie zo-
stałyśmy w Ostrowcu: mama, ja, siostry 
i nasza gosposia Kasia.

W październiku 1939 r. mjr Braziu-
lewicz powrócił do Ostrowca i podjął 

pracę w ZO jako gospodarz. Włączył się 
w działalność konspiracyjną organizując 
na tym terenie struktury Służby Zwy-
cięstwu Polski, a potem Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej. W sprawach 
konspiracyjno-organizacyjnych wyjeż-
dżał często do Warszawy kontaktując 
się początkowo z gen. Michałem Toka-
rzewskim-Karaszewiczem, a następnie 
ze Stefanem Roweckim. 

– Ojciec mógł tak jak jego koledzy 
ewakuować się. Zdecydował się jed-
nak na powrót. Bardzo kochał żonę 
i córki – opowiada A. Retmaniak. – Do-
póty Niemcy nie wiedzieli kim był pan 
Braziulewicz, było względnie spokojnie. 
Kiedy zaczęło robić się niebezpiecznie 
ojciec wysłał nas do swojego kuzyna, do 
Drwalewa, pod Grójcem. Sam zamie-
rzał ulokować się w bezpiecznym miej-
scu. Nie zdążył. Został aresztowany. Mjr 
Braziulewicz znalazł się w grupie zatrzy-
manych przez Gestapo we wrześniu 1942 
r., w odwecie za uszkodzenie gazociągu 
i mostu na Kamiennej w Romanowie 
przez grupę dywersyjną AK. 

– We wrześniu były imieniny mamy, 
Eugenii, a zarazem dzień jej urodzin. 
Zawsze hucznie je obchodziliśmy, pod-
czas okupacji także. Kiedy tata nie za-
telefonował z życzeniami wiedzieliśmy, 
że coś musiało się stać niedobrego. 
Wkrótce nadeszła depesza: „Leona nie 
ma, przyjeżdżaj natychmiast. Kasia”. 
Jej autorem był ks. Franciszek Bobiński 

i Edek Kowalski. Na wieść o aresztowa-
niu ojca mama wraz ze starszą siostrą 
Aliną pojechały pociągiem do Ostrowca. 
Ja z młodszą siostrą Marysią zostałyśmy 
w Drwalewie – mówi A. Retmaniak. 

Zatrzymanych osadzono w areszcie 
mieszczącym się w budynku magistratu 
przy ul. Głogowskiego. Przebywali 
w nim dwa tygodnie. Po okrutnych prze-
słuchaniach komendant Sipo i SS na dys-
trykt radomski, Fritz Liphardt zarządził 
publiczną egzekucję na ostrowieckim 
Rynku, zatwierdzoną przez dowódcę 
SS na dystrykt radomski Herberta Bött-
chera.

– Ojciec mógł uciec dwa razy, raz jak 
go prowadził policjant na Gestapo, na 
ul. Żeromskiego, drugi – samochodem 
podstawionym przy bocznej uliczce od 
ul. Siennieńskiej przez chłopców z kon-
spiracji. Jak mówili mu, aby uciekał, 
powiedział, że nie może tego zrobić, 
bo za niego wezmą 10-ciu następnych, 
którzy osierocą kolejne rodziny. I nie 
zrobił! – wspomina córka. – Do końca 
zachował spokój. Kilku aresztowanych 
w ostatnich listach do żon, napisanych 
tuż przed śmiercią, wspomniało, że Bra-
ziulewicz podtrzymywał ich na duchu. 

30 września 1942 r. po południu oku-
panci dokonali egzekucji. Niemiecka 
żandarmeria obstawiła Rynek. Polakom 
zabroniono wstępu. Nakazano pozamy-
kać sklepy, okna i okiennice. W wylo-
tach ulic ustawiono posterunki z bronią 

maszynową. 29 skazańców przyprowa-
dzono z aresztu na miejsce egzekucji, 
na Rynek, gdzie stała szubienica. Ge-
stapowiec Erwin Raczyński odczytał im 
po polsku wyrok śmierci przez powiesze-
nie. Kolejność wieszania skazanych była 
zgodna z porządkiem alfabetycznym. Do 
wieszania Niemcy zaangażowali Żydów 
z miejscowego getta. Po ogłoszeniu wy-
roku skazani zachowywali się spokojnie 
i z godnością. Każdy z wezwanych idąc 
pod szubienicę, żegnał pozostałych sło-
wami „do widzenia Panom”. Pierwszy 
do szubienicy został wezwany mjr Bra-
ziulewicz. Przed wykonaniem wyroku 
powiedział, co myśli o wysługiwaniu się 
Niemców Żydami i na koniec dodał: „Za 
dzisiejsze widowisko niech wam Pan 
Bóg zapłaci”. Po egzekucji Niemcy zdjęli 
posterunki i odjechali. Dopiero wówczas 
mieszkańcom miasta pozwolono wyjść 
na Rynek, gdzie do godziny 18 wisiały 
ciała zamordowanych. 

– Mama z siostrą poszła na miej-
sce egzekucji i zdjęła ojcu obrączkę 
z palca – wspomina A. Retmaniak. 

Wraz z mjr. Braziulewiczem zostali 
straceni: nauczyciel Jerzy Cywiński, le-
karz miejski Józef Duda, kupiec i dzia-
łacz PPS Jan Dzienniak, robotnik ZO 
Kazimierz Gałka, kupiec Józef Gier-
dalski, kupiec Antoni Grad, szef admi-
nistracji ZO Jan Gronwald, pracownik 
centrali telefonicznej ZO Tadeusz Gry-
glewicz, kupiec Stefan Kosmaciński, 
urzędnik ZO Teodor Kosmaciński, na-
uczyciel szkoły w Czajęcicach Stanisław 
Liburski, pracownik Urzędu Skarbo-
wego (US) Stefan Łosiński, nauczyciel 
szkoły w Bukowiu Zbigniew Madejski, 
kupiec Stanisław Zbigniew Martin, 
naczelnik wydz. finansowego Zarządu 
Miasta (ZM) Stanisław Matyas, kupiec 
Władysław Opala, urzędnik ZO Michał 
Pakuła, urzędnik wydz. opieki spo-
łecznej ZM Feliks Pieterek, kierownik 
działu ekspedycji Urzędu Pocztowego 
Jan Plaskota, inż. ZO Zygmunt Salmo-
nowicz, właściciel browaru Stanisław Sa-
ski, właściciel drogerii Leon Smoleński, 
naczelnik US Franciszek Späth, pracow-
nik US Bronisław Szymczyk, kierownik 
wydz. opieki społecznej ZM Józef Trep-
czyński, pracownicy Ubezpieczalni Spo-
łecznej: Józef Szymczyk, Jan Widmański 
i Witold Wróblewski. Jeden ze skaza-
nych, farmaceuta Henryk Widmański 
zmarł w areszcie na skutek pobicia. 

Ciał pomordowanych rodzinom nie 
oddano. Na prośbę pracowników ZM 
Niemcy zgodzili się je pochować. Odarte 
z odzieży, bez trumien i pogrzebu, pod 

nadzorem Gestapo, zostały wrzucone do 
wspólnej mogiły na wyrobisku piasku, 
pod murem cmentarza parafialnego. 

Po egzekucji rodzina majora została 
wyrzucona z zajmowanego mieszkania 
i zakwaterowana w lokalu przy ul. Sto-
dolnej, na terenie zlikwidowanego getta. 
Warunki były tam bardzo trudne. Sytu-
acja materialna rodziny pogorszyła się. 
Córka majora, Anna zatrudniła się wów-
czas w ZO, w kuchni. Pracowała tam do 
końca wojny. 

W maju 1944 r. specjalna ekipa nie-
miecka przystąpiła do usuwania śla-
dów zbrodni. Rozkopała grób i żrącą 
substancją polała szczątki pomordowa-
nych. W bestialski sposób zniszczyła 
ciała bohaterów, ale nie pamięć o nich. 
O ofiarach mordu przypomina tablica 
umieszczona przy wejściu głównym do 
kościoła św. Michała oraz pomniki na 
ostrowieckim Rynku i cmentarzu przy 
ul. Denkowskiej.

Eugenia Braziulewicz, wdowa po ma-
jorze, w rocznicę tragedii, do końca ży-
cia zamawiała w kościele Najświętszego 
Serca Jezusowego mszę św. w intencji 
ofiar egzekucji. Tę praktykę kontynuuje 
jej rodzina i przyjaciele.

Dziś potomkowie mjr. Braziulewicza 
mieszkają poza Ostrowcem, ale często 
go odwiedzają. Uczestniczą także za-
wsze w uroczystościach rocznicowych 
upamiętniających mord z września 1942 
r. W 2002 r. Anna Retmaniak przeka-
zała do ostrowieckiego muzeum doku-
menty i zdjęcia ojca, w tym jego portret.

W imię pamięci
30 września 1942 r. w Ostrowcu Św. czas jakby zatrzymał się. Na Rynku Niemcy dokonali przez powieszenie pierwszej maso-

wej egzekucji w mieście na 29 aresztowanych. Wśród nich był mjr Leon Braziulewicz.

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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Na pogodę za oknem i zmieniające 
się pory roku nie mamy żadnego wpły-
wu, ale na pogodę ducha – już tak! Oto 
sposoby, które pomogą w radzeniu sobie 
z jesiennym spadkiem nastroju.

PRZEŁAM RUTYNĘ 
I ZASKOCZ BLISKICH

Ostatnie długoterminowe prognozy 
pogody sugerowały letnie temperatu-
ry nawet do… listopada. Bez względu 
na to, co będą pokazywały słupki ter-
mometrów, warto zaskoczyć bliskich 
pomysłem na kilka niespodziewanych 
weekendowych wyjazdów. Zwiedzanie 
malowniczego zamku lub zabytkowych 
sztolni, wizyta w „domu do góry noga-
mi”, a może w muzeum miniatur? Czę-
sto sami nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele ciekawych miejsc można znaleźć 
do kilku godzin jazdy samochodem 
i pociągiem. A w upalne lato najczęściej 
wolimy korzystać z pięknej pogody niż 
przebywać w muzealnych pomieszcze-
niach, więc właśnie jesienią jest najlep-
sza pora, aby odkryć nieznane.

SIĘGNIJ PO WITAMINĘ D
W naszej strefie geograficznej od 

września do kwietnia jest zbyt mało 
promieniowania słonecznego, aby wi-
tamina D mogła zostać wyprodukowa-
na w skórze, nawet w słoneczne dni. Jej 
niedobór uchodzi za jednego z głównych 
sprawców obniżonego nastroju i innych 
zaburzeń emocjonalnych. Warto zatem 
sprawdzić poziom witaminy D i na tej 
podstawie ustalić z lekarzem właściwą 
dawkę do suplementacji. Tym bardziej, 
że jej niedobór może zwiększać ryzyko 
poważnych chorób, np. osteoporozy, 
cukrzycy, otyłości, nadciśnienia czy nie-
których nowotworów m.in. jelita grube-

go czy piersi. Zbyt mała dawka witami-
ny D powoduje również, że szybciej się 
starzejemy.

DBAJ O RUCH NA POWIETRZU, 
TAK DŁUGO, JAK TYLKO MOŻESZ

Słoneczny jesienny dzień? Nie zmar-
nujmy go i wyjdźmy z domu – inne rze-
czy spokojnie będzie można zrealizować 
później, a ostatnie promienie słońca 
i ciepła są na wagę złota. Długi popo-
łudniowy spacer czy przejażdżka na ro-
werze to idealny sposób na wyzwolenie 
endorfin, czyli hormonów szczęścia i za-
dbanie o właściwą dawkę codziennego 
ruchu. Jazda na rowerze, np. stylowym 

miejskim Le Grand, ma szczególnie wie-
le korzyści, które docenimy jesienią – zy-
skamy większą odporność na zmęczenie, 
stres i rozmaite infekcje, a do tego rower 
pozwoli się w pełni odprężyć i wyciszyć.

POSMAKUJ EGZOTYKI… 
PRZYNAJMNIEJ NA TALERZU

Nie każdy może sobie pozwolić na 
drugi jesienno-zimowy urlop, najlepiej 
w jakimś ciepłym i egzotycznym miejscu. 
Nie oznacza to jednak, że nie możemy 
przenieść się do egzotycznego miejsca, 
a to za sprawą smaku! Kulinarną podróż 
możemy rozpocząć w nieznanej dotąd 
restauracji serwującej dania z danego 

regionu świata, ale spróbować podjąć 
ją samodzielnie w zaciszu domowym, 
korzystając z tysięcy przepisów znale-
zionych w sieci. Gdy pogoda za oknem 
nie będzie już zachęcać do wychodzenia, 
możemy zaproponować znajomym do-
mówkę w stylu danego kraju – przygo-
tować same tematyczne potrawy, zadbać 
o muzykę i wystrój mieszkania stosowny 
do wybranego regionu, aby na jeden wie-
czór znów poczuć się jak na wakacjach!

POSTAW NA KOLOR
Obserwując jesienny ubiór na pol-

skich ulicach, można by pomyśleć, że 
wielu z nas przechodzi „żałobę po lecie”. 
Latem bowiem królowały jasne stroje, 
śmiałe kolorowe fasony i kwiatowe mo-
tywy. Z chwilą nadejścia jesieni wielu 
ludzi diametralnie zmienia styl i zaczy-
na nosić smutne, ciemne i szare kolory. 
Warto się tej zależności przeciwstawić, 
a terapia kolorami działa! Piękny płasz-
czyk w żywym odcieniu, wściekle żółty 
parasol na tle ciemnego, szarego nieba, 
rower z miętową ramą i uśmiech na twa-
rzy – to wszystko robi różnicę. Dobrze 
o tym pamiętać zanim kupimy kolejne 
ubrania i akcesoria w posępnych, ciem-
nych kolorach.

I wreszcie – nawet, gdy pogoda się ze-
psuje i nadejdą długie, zimne wieczory, 
pamiętajmy, że każda pora roku ma swo-
je plusy. W końcu możemy bez wyrzutów 
sumienia zorganizować serialowy mara-
ton, siedzieć bezkarnie pół dnia pod ko-
cem z ulubioną filiżanką kawy czy her-
baty, wrócić na klimatyzowaną siłownię 
czy po prostu spędzać czas z bliskimi 
w zaciszu przytulnego domu. A za kilka 
miesięcy znów wróci lato.

FIT.PL

Jak zatrzymać lato?
Wiosną i latem czujemy przypływ energii i motywacji – przechodzimy na diety, stajemy się bardziej 

aktywni, rozwijamy zainteresowania, odkrywamy nowe smaki, odpoczywamy, remontujemy miesz-

kanie i odliczamy dni do długo wyczekiwanego urlopu. Gdy przychodzi jesień, dni stają się krótsze, 

a pogoda powoli przestaje rozpieszczać, dopada nas zniechęcenie i spadek nastroju. Jak z nimi 

walczyć i móc jak najdłużej zatrzymać lato?

R E K L A M A

SMACZNEGO 

CIASTO MARCHEWKOWE 
Z ORZECHAMI WŁOSKIMI

SKŁADNIKI
– 350 g marchewki
– 1 opak. siemienia lnianego
– 300 g mąki

– 1 łyżeczka cynamonu

– 1 łyżeczka soli

– 1 łyżeczka gałki muszkatołowej

– 250 g cukru trzcinowego

– 250 ml oleju rzepakowego

– 1 łyżeczka sody oczyszczonej

– 100 g orzechów włoskich

– 75 g nerkowców

– 1/3 szklanki mleka migdałowego

– 3 łyżki syropu z agawy

– sok z połowy cytryny

PRZYGOTOWANIE
Marchew myjemy, delikatnie obieramy 

i ścieramy na tarce. Siemię lniane 

zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy 

na ok. 10 min. W misce mieszamy 

mąkę, wszystkie przyprawy i sodę 

czyszczoną. W innym naczyniu 

ucieramy olej z namoczonym 

i odcedzonym siemieniem. Łączymy 

z sobą wszystkie składniki, dodajemy 

marchew i posiekane orzechy. Całą 

masę przekładamy do tortownicy, 

wyłożonej papierem do pieczenia. 

Ciasto pieczemy w piekarniku, 

nagrzanym do 180 stopni przez 45 

min. Nerkowce namaczamy w ciepłej 

wodzie. Dodajemy mleko migdałowe, 

syrop z agawy i sok z cytryny. 

Blendujemy na gładki krem. Gotowym 

kremem polewamy wystudzone ciasto 

i całość ozdabiamy orzechami.

Fo
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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

Cytryna na piegi i plamy. Gdy 
walczymy z niechcianymi przebarwie-
niami lub plamami, regularnie wcie-
rany sok z cytryny pomoże pozbyć się 
problemów.

Zdrowe i czyste paznokcie dzięki 
cytrynie. Niezawodnym preparatem 
na zniszczone paznokcie jest mikstura 
z soku cytrynowego i wody. Pół szklanki 
wody mieszamy z sokiem z połówki wy-
ciśniętej cytryny. W tak przygotowanym 
roztworze moczymy paznokcie.

Świetliste blond pasemka. Gdy 
chcesz rozjaśnić włosy, zastosuj tę samą 
płukankę tylko w stosunku 1/4 soku 
z cytry w 3/4 kubka wody. Rozprowadź 
i spłucz wodą. Zabieg można powtarzać 
kilka razy w tygodniu, aż do osiągnięcia 
zadowalającego koloru.

Skóra pełna blasku. Sok z cytryny 
doskonale nadaje się na składnik masecz-
ki. Gdy twoja skóra jest matowa i szara 
, dodaj jej blasku odżywczą maseczką. 
Zmieszaj kilka łyżek oliwy z oliwek z so-
kiem z połówki wyciśniętej cytryny. Roz-

prowadź na twarzy, a po kilku minutach 
usuń wacikiem i obmyj ciepłą wodą. Taką 
maseczkę można także zastosować na 
zniszczone dłonie.

Dodatkowo warto także pić napój 
przygotowany ze szklanki soku z cytryny 
i łyżki miodu. Skóra będzie rozjaśniona 
i zyska ładny odcień.

Świeży oddech dzięki cytrynie. Dla 
wielbicielek smaku cytryny świetnie 
sprawdzi się płukanka do ust, która od-
świeża oddech. Możesz wypłukać usta 
sokiem, a po chwili jeszcze raz wodą, by 
kwasek cytrynowy nie zniszczył szkliwa.

Koniec z łupieżem i kurzajkami. 
Trzy łyżki soku wmasuj w skórę głowy, 
potem spłukuj, a następnie do ostatniego 
płukania dodaj jedną szklankę soku. Sok 
z cytryny to doskonały pogromca kurza-
jek. Wystarczy regularnie, bezpośrednio 
na brodawki aplikować sok za pomocą 
patyczków do uszu, by zawarty w cytrynie 
kwas rozpuścił kurzajkę.

FIT.PL

Cytryna
w trosce o urodę

Cytryna do herbaty, drinków i kosmetyków – kryje zaskakującą moc, która 
od wieków wspiera nie tylko zdrowie, ale także doskonale wpływa na urodę.
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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, 29 WRZEŚNIA
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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, 1 PAŻDZIERNIKA

NIEDZIELA, 30 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, 2 PAŻDZIERNIKA

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, 4 PAŻDZIERNIKA

ŚRODA, 3 PAŻDZIERNIKA

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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OPR. KF

Na krótszym dystansie (ok. 5km) za-
równo wśród mężczyzn jak i kobiet po-
dium pozostało bez zmian w stosunku 
do pierwszego notowania (po czterech 
rundach). Trzeci wśród mężczyzn Łu-
kasz Rogoziński poprawił jednak swój 
najsłabszy wynik, zmniejszając nieco 
dystans do prowadzącej dwójki. W rywa-
lizacji mężczyzn nastąpiły zmiany lide-
rów w dwóch klasyfikacjach wiekowych. 
W najmłodszej kategorii (M-13) prowa-
dzenie objął Bartosz Strzelecki, a w ka-
tegorii M-50 Andrzej Leśniewski. 

Wśród k lasyf ikacji open kobiet 
podium nie drgnęło nawet o „sekun-
dę”. Nieobecne podczas piątej rundy 
Dominika Łukasiewicz, Kinga Kacu-
ga i Aleksandra Niziołek zachowały 
swoje pozycje. Doszło za to do zmiany 
w klasyfikacji wiekowej K-III, gdzie 
nową liderką została Katarzyna Ko-
rulczyk. 

Na dłuższym dystansie (ok. 10km) 
wśród mężcz yzn czołowe miejsca 
zachowali Michał Wojton i Łukasz 
Rogoziński (tu podobnie jak w „pół-
maratonie” poprawił swój najsłabszy 
wynik i nieco zmniejszył straty). Na 

najniższy stopień podium wskoczył 
natomiast Piotr Bajer (jest też nowym 
liderem klasyfikacji wiekowej M-40). 
Do większych zmian doszło na podium 
w klasyfikacji open kobiet, gdzie swoje 
miejsce zachowała tylko liderka – Kin-
ga Kacuga. Druga jest teraz Natalia 
Gębka, a trzecia Magdalena Bezak. 
W klasyfikacjach wiekowych – bez 
zmian.

Finałowa – szósta runda cyklu „VI 
MosirGutwinRun 2018” odbędzie się 28 
października, a zapisy internetowe rozpo-
czną się niebawem na stronie www.ostro-
wiecbiega.pl. 

MosirGutwinRun 

– runda piąta
Po piątej rundzie biegów VI MosirGutwinRun 2018 liderami pozostają Mi-

kołaj Sobolewski i Dominika Łukasiewicz (półmaraton) oraz Michał Woj-

ton i Kinga Kacuga (maraton).

Z dużą niepewnością na trybunach 
hali przy Świętokrzyskiej zasiadali kibi-
ce w sobotnie popołudnie. Pomimo za-
pewnień trenera Tomasza Radowieckie-
go, że drużyna jest dobrze przygotowana 
do rozgrywek wyniki spotkań sparingo-
wych nie napawały optymizmem. 

Wynik inauguracyjnego spotkania ot-
worzyli goście za sprawą byłego gracza 
KSZO Daniela Goliszewskiego, później 
obydwie drużyny na przemian obejmo-
wały prowadzenie. Bardziej doświadczeni 
goście nie potrafili oderwać się na więcej 
niż dwie bramki, nawet podczas gdy ostro 
grający zawodnicy KSZO "odsiadywali" 
kary za nieprzepisową grę. Szczypiorni-
stą KSZO udało się to na dziesięć minut 
przed końcem, kiedy parkiet po kontuzji 
barku opuścił bramkarz drużyny z Koń-
skich Kamil Buchcic. Ostrowczan na 
trzybramkowe prowadzenie 28:25 wy-
prowadził Sebastian Włoskiewicz. Przez 
ostatnie dwie minuty publiczność na sto-
jąco dopingowała młodą drużynę Toma-
sza Radowieckiego. Już dawno na hali 

przy Świętokrzyskiej nie widzieliśmy tak 
skutecznie, szybko i agresywnie grających 
"ostrowieckich wojowników". Zwycięstwo 
mogło być jeszcze bardziej okazałe, ale 
w 57 minucie rzutu karnego nie wykorzy-
stał Maciej Jeżyna, a chwilę po końcowej 
syrenie akcje sam na sam z bramkarzem 
gości skutecznym strzałem wykończył 
Kacper Grabowski. 

– Inaugurację sezonu oceniam bar-
dzo pozytywnie – mówił Trener KSZO 
Odlewnia Tomasz Radowiecki. – Nie 
na darmo mówi się, że w piłce ręcznej 
wygrywa się obroną i ten mecz jest ewi-
dentnym dowodem na tą tezę. Szacunek 
dla moich chłopaków, bo wywiązali się 
z założeń taktycznych nie na sto, ale na 
dwieście procent. Do zwycięstwa swoją 
cegiełkę dołożyli również kibice – zagra-
li na szóstkę.

W drugiej kolejce ostrowczanie zagra-
ją na wyjeździe z KPR Legionowo (nie-
dziela 30.09 godz. 16). 

PK

Świetne widowisko 
i trzy punkty

Szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. pokonali w inauguracyjnym 
spotkaniu rozgrywek I ligi drużynę KSSPR Końskie 31:28 (16:16). Najsku-
teczniejszym z "wojowników" był Grzegorz Hubka.

Dwa wygrane sety może nie są impo-
nującym osiągnięciem, ale na tym etapie 
przygotowań ciężko było wymagać od 
zawodniczek wysokiej formy. 

– Nasz zespół jest na innym etapie 
przygotowań do sezonu, niż zespoły, 
z którymi mierzyli-
śmy się w Gliwicach. 
Dodatkowo z róż-
nych względów nie 
mogliśmy wystąpić 
w pełnym składzie. 
Niektóre z dziewczyn 
zmagają się z małymi 
urazami. Przed nami 
bardzo dużo pracy 
w najbliższych tygo-
dniach i na tym kon-
centrujemy się w tym momencie – sko-
mentował serię gier kontrolnych Mateusz 
Janik, asystent trenera.

Co ciekawe, po okresie indywidual-
nych treningów, w Gliwicach na parkie-
cie pojawiła się kapitan zespołu Anna 
Miros. Sztab szkoleniowy zdobył w wa-
runkach meczowych materiał do analizy 
i w najbliższych dniach skupi się głównie 
na treningach, bez rozgrywania kolej-

nych meczów kontrolnych.
Wyniki gier kontrolnych rozgrywanych 

w Gliwicach w dniach 21-22 września: 
KSZO Ostrowiec – Perła Polesia Mo-

zyr 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 18:25) 
KSZO: Trach, Geyko, Wojtowicz, Ok-

taba, Miros, Grzech-
nik, Kucińska (libe-
ro) oraz Wołoszyn, 
Sasch

K S Z O  O s t r o -
w i e c  –  E V S  E n -
gelholm 1:3 (13:25, 
25:13, 17:25, 21:25) 

K S Z O :  T r a c h , 
S a s c h ,  O k t a b a , 
Wojtowicz , Miros, 
Grzechnik, Kucińska 

(libero), Geyko, Wołoszyn, Akulich (li-
bero)

KSZO Ostrowiec – VK Ostrava 0:3 
(17:25, 19:25, 18:25) 

KSZO: Miros, Sasch, Oktaba, Wojto-
wicz, Wołoszyn, Grzechnik, Kucińska 
(libero) oraz Geyko, Słonecka, Akulich 
(libero).

PK

Trzy sparingi naszych 
siatkarek

W miniony piątek i sobotę siatkarki KSZO Ostrowiec rozegrały w Gliwi-
cach trzy spotkania kontrolne.

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