
Jak to się robi?
Rozmowa z Magdaleną Zieleń, 
skarbnikiem powiatu ostrowiec-
kiego.
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Ostrowiec wysoko w rankingu

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w czołówce 
miast pobierających najniższe w Polsce opłaty ko-
munalne. Gmina jest pod tym względem liderem 
wśród świętokrzyskich samorządów. 
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Piątek, 12 października

Piątkowe potańcówki 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”.

Katarzyna Jamróz dla seniorów. 
W Hali Sportowo Widowiskowej MO-
SiR, od godz. 17 na dojrzałych miesz-
kańców Ostrowca czekać będzie dużo 
dobrej muzyki i zabawy. W ramach miej-
skich obchodów Dnia Seniora wystąpi 
Katarzyna Jamróz z zespołem. Po jej 
koncercie, na scenie pojawi się pocho-
dzący z Ostrowca, a popularny w całej 
Polsce zespół disco-polo Champion.

Closterkeller w Perspektywach. Na 
dobry początek jesiennych spotkań z mu-
zyką, klub proponuje Closterkeller. Zespół 
wielokrotnie już tu gościł. Naszego miasta 
nie mogło więc zabraknąć na trasie kon-
certowej z okazji 30 urodzin grupy. Bilety 
w cnie 35/45 zł. Start o godz. 20. 

Zaśpiewa Tomasz Stockinger. 
W Domu Kultury w Ćmielowie odbę-
dzie się inauguracja nowego roku kultu-
ralnego 2018/2019 połączona z miejski-
mi obchodami DEN. Dla świętujących 
nauczycieli i nie tylko zaśpiewa Tomasz 
Stockinger. W jego wykonaniu będzie 
można posłuchać znanych przedwojen-
nych piosenek autorstwa m.in. M. He-
mara, J. Tuwima, H. Warsa, czy J. Pe-
tersburskiego. Początek o godz. 17. 

Sobota, 13 października
Harcerskie ognisko. Spakujcie gi-
tary, śpiewniki i ruszajcie na ognisko! 
Prawdziwie harcerskie zapłonie od 
godz. 17 przy Publicznym Przedszkolu 
nr 21 na os. Stawki 43. Do wspólnego 
pieczenia kiełbasek i ziemniaków, które 
o tej porze roku smakują najlepiej zapra-
sza ostrowiecki hufiec. 

Surowiec w galerii. Spotkania z po-
dróżnikami, którzy dotarli na rowerach do 
wyjątkowych miejsc i wspólny rajd ulicami 
Ostrowca - tak zapowiada się kolejne wy-
darzenie, realizowane przez Stowarzysze-
nie „Ostrower” w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. O godz. 18 w Galerii Fotografii 
MCK (al. 3 maja 6) odbędzie się spotkanie 
i warsztaty z Marcinem Surowcem - twórcą 
kanału Bushcraftowy na Youtube, instruk-
torem survivalu i bushcraftu. 

Niedziela, 14 października
Rowerami przez Ostrowiec. 
Wszyscy chętni mieszkańcy będą mo-

gli wziąć udział w rajdzie rowerowym. 
Start w Rynku o godz. 10 (zapisy od 
godz. 8 :30) . Około 20 -k i lometro-
wą trasę zakończy wspólne ognisko 
na Gutwinie. Wieczorem, o godz. 18 
w Galerii Fotografii MCK odbędzie 
się spotkanie podróżnicze, tym razem 
z Piotrem Strzeżyszem. Jak sam mówi, 
jeździ rowerem, odkąd sięga pamięcią. 
Był w wielu miejscach na świecie, ale 
ciągle coś gdzieś go pcha. Zazwyczaj 
wybiera miejsca wypełnione otwartą 
przestrzenią, bo uważa, że łatwiej tam 
bujać w obłokach. Uwielbia kawę, koty, 
wiatr i Muminki. Autor czterech ksią-
żek, m.in.: „Powidoków”, nagrodzonych 
Bursztynowym Motylem i nagrodą Ma-
gellana. Będzie również projekcja filmu 
pt. „Nie dojechać nigdy”. 

Wystawa na podsumowanie. 
W Centrum Aktywności Obywatelskiej, 
o godz. 16 otwarta zostanie wystawa 
podsumowująca projekt edukacyjny 
„Szkoła Sztuki”, w ramach którego 
młodzież otrzymała kurs artystyczny, 
a dzieci brały udział w zajęciach pobu-
dzających kreatywność. Zajęcia pro-
wadzone były przez członków Stowa-
rzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej 
bajki” - Katarzynę Kozińską, Marcina 
Jedlikowskiego i Wojtka Mazana przez 
ponad cztery miesiące, z przerwą waka-
cyjną, od kwietnia do października. Sko-
rzystało z nich blisko sześćdziesiąt osób 
(dzieci, młodzież i dorośli).

Poniedziałek, 15 października
Wojskowi zaśpiewają. Z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, w Ostrowcu wystąpi Zespół 
Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Na 
scenie kina „Etiuda” zostanie wysta-
wiony spektakl „Trąbo nasza, wrogom 
grzmij!” z udziałem nie tylko chóru, 
ale także orkiestry i tancerzy. Widowi-
sko poetycko-muzyczne, opowiadające 
o polskiej historii i patriotyzmie Pola-
ków rozpocznie się o godz. 17. Bilety 
dostępne są w biurze senatora Jarosła-
wa Rusieckiego, przy alei Jana Pawła II.
Środa, 17 października

Środa, 17 października
O wyjątkowym nauczycielu. Ostro-
wiecki Oddział PTTK im. Mieczysława 
Radwana zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych na wykład monograficzny histo-
ryka i regionalisty Moniki Bryły-Mazur-
kiewicz pt. „Edward Szylko – nauczyciel, 
etnograf, krajoznawca”, realizowany 
w ramach cyklu spotkań historycznych 
pn. „Ciebie jedną kocham... - czyli histo-
rycznym szlakiem przez Świętokrzyskie” 
(V edycja), które współfinansuje Woje-
wództwo Świętokrzyskie. Wykład odbę-
dzie się w ODS „Malwa” na os. Stawki 
45, I piętro (pokój 20). Początek o godz. 
17. Wstęp wolny. 

OPR. KF, MJ

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

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Denkowska 8
(wejście 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

Bierzesz i odlatujesz
Temat dopalaczy ostatnio jest bardzo popularny. I dobrze. Trzeba o tym roz-
mawiać, aby powstrzymać falę zalewającą polskie szkoły i miasta. 
Co to w ogóle jest ten dopalacz? Są to substancje psychoaktywne oraz cała 
tablica Mendelejewa, trutka na szczury, rtęć, muchomor czerwony... Można 
by tak wymieniać bez końca, ale po co? Może po to, żeby dotarło głęboko do 
głowy, czym tak naprawdę są dopalacze i jakie mogą być skutki ich zażywa-
nia? 
Właśnie, co jest powodem tego że młodzież i nie tylko, bierze te „dopały” ? 
Wpływa na to dużo czynników - na przykład złe towarzystwo. Jeżeli w grupie 
rówieśników jedna osoba bierze, druga, trzecia, czwarta też weźmie, żeby 
nie być gorszym, żeby spróbować, czy to jest takie fajne. Innym powodem 
może być zła sytuacja w szkole, domu, rodzinie. 
Branie dopalaczy i różnego typu używek jest moim zdaniem, pokazaniem na 
zewnątrz, że jest się hardcorem. Ale to tak naprawdę oznaka wewnętrznej 
słabości, tego, że nie dajemy sobie rady z kimś lub czymś i próbujemy ode-
rwać się od tych problemów. Osoby zażywające nie mają planów na ich roz-
wiązanie lub nie mogą ich wykonać. Niestety także osoby spoza środowisk 
„patologicznych” wpadają w tą pułapkę, z której trudno się wydostać. Często 
przez nałogi rozpadają się rodziny, przyjaźnie, a w najgorszych wypadkach 
dochodzi do śmierci. Ludzie, którzy wpadają w ten nałóg, ale rzeczywiście 
chcą się z niego wyrwać mają szansę. Zdeterminowani przechodzą odwyki 
i terapie. Ci, którym udało się wygrać z uzależnieniem nigdy więcej, nie wró-
ciliby do nałogu. Z perspektywy trzeźwego umysłu, rozumieją, co zrobili i co 
mogłoby się stać, gdyby  kontynuowali branie. 
Dobrym sposobem na odgięcie się od problemów są różnego rodzaju spor-
ty. Ja osobiście uwielbiam jeździć rowerem. Potrafi ę siąść na rower i przeje-
chać nawet 100 km. Wtedy czuję się odprężony (w przeciwieństwie do moich 
czterech liter, na których potem nie mogę usiąść). Jest dużo sposobów na 
odskocznię od rzeczywistości i wcale nie muszą być to dopalacze. Niektórzy 
po nich odlatują w myślach, inni śmigłowcem… 

RAFAŁ GAJEK 

MŁODY, czyli Rafał Gajek ma 16 lat. Jest człowiekiem pełnym optymi-
zmu i prawdziwą duszą towarzystwa. Bardzo lubi podróżować, zwiedzać 
nasz piękny kraj. Działa na rzecz społeczeństwa. "Kręci" go wyrażanie 
własnego zdania na temat tego, co wokół. Wcześniej pisał do miesięcz-
nika "W powiecie opatowskim". Teraz przyszedł czas na nasz tygodnik.

Młody 
podkręca

Druhowie strażacy z OSP Ćmielów za-
wsze są w pogotowiu, gdy ktoś potrzebuje 
pomocy. I nie chodzi tylko o pożary, czy 
powodzie. Chętnie włączają się w różne 
akcje charytatywne i sami takie organizu-
ją. To właśnie z ich inicjatywy, w najbliż-
szą sobotę, 13 października w centrum 
miasteczka, a dokładnie przy Domu Kul-
tury im. W. Gombrowicza po raz kolejny 
stanie krwiobus - mobilny punkt poboru 
krwi. W godz. od 9 do 12 chętni będą 
mogli podzielić się życiodajną substancją 
z potrzebującymi, w tym z chorą Madzią 
z Wojnowic.

Każdy, kto chciałby zostać Honoro-

wym Dawcą Krwi powinien posiadać przy 
sobie dokument ze zdjęciem potwierdza-
jący tożsamość i numer PESEL.

Przypominamy, w regionie świętokrzy-
skim wciąż brakuje krwi. Zapotrzebo-
wanie na nią jest ogromne. Brakuje nie 
tylko tych najrzadszych grup, ale również 
tych najpopularniejszych. Dlatego każdy 
zdrowy człowiek, nie przyjmujący leków, 
między 18 a 65 rokiem życia, może po-
dzielić się tym bezcennym darem. Nie 
bądźmy obojętni! Kiedyś sami możemy 
krwi potrzebować.

KF

Podziel się krwią 
w Ćmielowie

W sobotę, 13 października w Ćmielowie odbędzie się zbiórka krwi 
na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy, w tym chorej Madzi 
z Wojnowic.

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
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Sfinansowano ze środków KW 
Prawo i Sprawiedliwość
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KLAUDIA FAŁDROWICZ

Zakres robót na tej ważnej arterii obej-
mował położenie nowej nawierzchni na 
blisko dwukilometrowym odcinku, wy-
mianę krawężników, położenie nowej 
nawierzchni na zatokach autobusowych, 
azylach dla pieszych, jak również budowę 
chodników na wysokości azylów i przejść. 

– Ulicę Samsonowicza wyremonto-
waliśmy dzięki dotacji w wysokości 3,2 
mln złotych z budżetu państwa. Nato-
miast 800 tysięcy złotych to nasz wkład 
własny – podkreślił starosta Zbigniew 
Duda. – Myślę, że w przyszłym roku 
pozyskamy pieniądze na budowę chod-
ników i ścieżki rowerowej. To wydatek 
rzędu kolejnych kilku milionów złotych. 

– Cieszę się, że udało się dokończyć tą 
inwestycję – mówił wicestarosta Eligiusz 
Mich, przypominając, że remont ulicy 
rozpoczął się jeszcze w poprzedniej ka-
dencji. – W efekcie powstał system dróg 
spójny z planowanym V etapem budowy 
ulicy Zagłoby. Całość przedsięwzięć 
doprowadzi do tego, że wyprowadzimy 
ciężki ruch z centrum miasta. 

Dokończenie ulicy Samsonowicza 
z pewnością poprawi komfort życia 
mieszkańców i wpłynie na kondycję firm 
zlokalizowanych w tym rejonie. W są-
siedztwie drogi znajduje się największy 
zakład pracy w regionie – Huta Celsa 
Ostrowiec i wiele innych przedsiębiorstw.

Podczas uroczystego otwarcia o zna-
czeniu tej trasy mówili też ostrowieccy 
parlamentarzyści. 

– To przykład dobrego korzystania 
ze środków, jakie trafiają do polskich 
samorządów – zaznaczył poseł Andrzej 
Kryj. – Właśnie powstaje nowy pro-
gram Fundusz Dróg Samorządowych, 
po to, aby drogi gminne i powiatowe 

stawały się coraz bardziej nowoczesne.
– Wyremontowana droga rozwiązu-

je wiele problemów, głównie dlatego, że 

zlokalizowana jest w strefie przemysłowej 
i ekonomicznej i dużo przedsiębiorstw, 
które prowadzą działalność gospodarczą, 
korzystają z tej trasy. Teraz wszystkim bę-
dzie łatwiej dojechać – przyznał senator 
Jarosław Rusiecki.

Warto dodać, że obecnie ulica Sam-
sonowicza na całej długości jest drogą 
z pierwszeństwem przejazdu.

Samsonowicza 
po remoncie

We wtorek uroczyście otwarto wyremontowaną ul. Samsonowicza w Ostrowcu. 
Na dokończenie inwestycji mieszkańcy i właściciele firm zlokalizowanych w tym 
rejonie czekali latami. W tej chwili to jedna z głównych dróg w mieście.

Analizę kosztów usług komunalnych 
w miastach powiatowych opracowała 
na podstawie danych z 339 jednostek 
firma Curulis – Doradztwo Samorzą-
dowe. Pod uwagę wzięto roczne koszty, 
jakie ponosi „przeciętna” polska rodzi-
na w pięciu obszarach: zaopatrzenie 
w wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór 
odpadów, komunikację publiczną, stre-
fy płatnego parkowania.

Liderem rankingu zostało miasto Ko-
zienice z wynikiem 1 310,41 zł, zaś naj-
niżej uplasowały się Tarnowskie Góry, 
gdzie łączne wydatki na usługi komu-
nalne wyniosły 3 909,42 zł.

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się 
na dobrym 23. miejscu z kwotą 2085 zł. 
Drugi ze świętokrzyskich samorządów 
na pozycji 96. uplasował się Opatów 
z łączną kwotą 2 495,51 zł. W innych 
miastach ze świętokrzyskiego trzeba 
zapłacić za usługi komunalne około 500 
złoty więcej niż u nas.

– Ten ranking świetnie pokazuje, że 
Ostrowiec Świętokrzyski, to miejsce 
w którym warto mieszkać. To potwier-
dzenie, że dbamy o naszych mieszkań-
ców. Nie zapomnijmy, że te przyjazne 

opłaty proponujemy 
w okresie, gdy gmi-
na sp łaca k redy t y, 
a więc nie cz ynimy 
tego kosztem ostro-
wcza n – a kc ent uje 
prez ydent Jarosław 
Górczyński. – Od sa-
mego początku, odkąd 
objąłem stery miasta 
uważałem, że mamy 
potencja ł ku temu, 
aby nie podwyższać 
opłat, które uderzają 
w lokalną społeczność. 
Stąd też pomysł na ob-
niżenie niektórych po-
datków.

Biorąc pod uwagę 
w iel ko ś ć  bada nych 

miast, najwyższe wydatki występują 
w miastach średnich, których liczba 
mieszkańców wynosi od 100 do 200 tys. 
osób. Z kolei najniższe koszty życia wy-
stępują w miastach małych, których licz-
ba ludności nie przekracza 50 tys. osób.

Jak wynika z rankingu, średnie wy-
datki na usługi komunalne wynoszą 
2764,06 zł rocznie, a różnica rocznych 
kosztów pomiędzy najtańszym, a naj-
droższym miastem wynosi prawie 2 
600 zł, co – jak podkreślają autorzy 
rankingu – "wskazuje na duże dyspro-
porcje i świadczy o różnych strategiach 
zarządzania przyjętych przez miasta 
w zakresie tych samych usług".

Zgodnie z tym modelem przecięt-
na rodzina żyjąca w mieście powiato-
wym najwięcej wydaje na wodę i ścieki 
(średnio 47 proc.), w dalszej kolejności 
na komunikację publiczną (31 proc.) 
oraz wywóz odpadów komunalnych (18 
proc.). Podatek od nieruchomości oraz 
opłata parkingowa stanowią – według 
autorów badania – nieznaczny odsetek 
łącznych kosztów rodziny.

OPR. KF

Ostrowiec 
wysoko w rankingu

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się w czołówce miast pobierających 
najniższe w Polsce opłaty komunalne. Gmina jest pod tym względem 
liderem wśród świętokrzyskich samorządów.
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Jest pani najwyższą dyrektor w Ostrowcu, bo dyrektor najwyższego budynku 
i to w samym centrum miasta!

Oczywiście, faktycznie najwyższego – 12 kondygnacji.

Czy często pani odwiedza tą ostatnią kondygnację, żeby sobie popatrzeć na 
miasto?

Robię to z wielką przyjemnością. Rozpościerają się stamtąd 
bardzo ładne widoki. Również mieszkańcy Ostrowca wykorzy-
stują często tą naszą wysokość do robienia zdjęć.

Jak daleko sięga wzrok, kiedy już stanie się na dachu?
Bardzo daleko. Widać Święty Krzyż.

Jak pani sobie daje radę z takimi przeciągami i wiatrami na tych ostatnich 
kondygnacjach? Słychać czasem jak wieje?

Słychać. Nawet wchodząc już do hotelu odczuwa się, że jest 
się w świętokrzyskim. Położenie naszego hotelu jest w takim 
szczególnym miejscu w mieście, że wiatry są tu mocniej od-
czuwalne niż w innych dzielnicach.

Ostatnio można było zobaczyć pewne zdjęcia, mówiące nie tylko o historii 
naszego miasta i historii hotelu, ale też przywołujące bardzo fajne wspo-
mnienia. Pierwsze są czarno-białe, pokazują budynek naprzeciwko, czyli 
budynek starej poczty. Tu, gdzie obecnie jest hotel widać jedną wielką dziurę. 
Które to były lata?

Pierwsze zdjęcia pochodzą z lat 70. minionego wieku. 
Wszystkie dotyczące hotelu z czasów jeszcze przed jego po-
wstaniem, gromadzone są w naszych kronikach hotelowych. 
To bardzo fajna lektura, bardzo ciekawe rzeczy można tam 
obejrzeć i przeczytać.

I przy okazji zobaczyć kawałek miasta, którego już nie ma.
Oczywiście. Część młodych ludzi wykorzystuje te nasze 

zdjęcia i kroniki na przykład do prac magisterskich.

Co pisali o hotelu „Accademia” w takich pracach magisterskich?
Opisują historię powstania, jakie były plany związane z bu-

dową hotelu w mieście, bo najpierw miał być to hotel hutniczy, 
później miejski. Ostatecznie odkupiła go Gromada i dokończy-
ła budowę.

W latach 70. to była duża firma, podzielona na różne segmenty. Miała zarów-
no sieć hoteli, jak i ośrodków wypoczynkowych. Jednym z jej elementów był 
właśnie hotel „Gromada Łysica” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Najpierw „Łysica”, później „Gromada Łysica”, potem już tylko 
„Gromada”, a od ponad 5 lat, po zmianie właściciela obiek-
tu – hotel „Accademia”.

W tej chwili „Accademia” jest już hotelem prywatnym?
Tak, jest hotelem prywatnym. Obecny właściciel hotelu od-

kupił od Gromady w 2012 roku dwa hotele: hotel w Ostrowcu 
i hotel w Przemyślu, a działalność rozpoczęliśmy pod nowym 
właścicielem i nową nazwą 1 kwietnia 2013 roku.

Niedługo będziemy odbierali od pani dyrektor zaproszenie na huczne szóste 
urodziny!

Albo na trzydzieste. Uroczyste otwarcie hotelu Łysica nastą-
piło w 1989 roku.

To, jak mówi się na hotel, zależy chyba od pokolenia? Weźmy choćby taksów-
karzy. Jeżdżąc po Ostrowcu słyszę, że starsi używają nazwy „Łysica”, młodsi 
„Accademia”. 

Nawet ci bardzo młodzi czasami mówią „Łysica”. To zależy 
od tego, jak słyszą w domu.

Hotel to element miasta. Nie da się go już w żaden sposób wygumkować 
z historii. Zdarzają się znani goście?

Przez lata bardzo dużo zespołów muzycznych, aktorów, 
piosenkarzy odwiedziło nasz hotel. Prowadzimy oczywiście 
księgę gości, którą można w każdej chwili obejrzeć.

Kto tak najbardziej wrył się pani w pamięć, wbił w serce z takich znaczących 
gości?

Poza artystami byli również politycy. Jeśli chodzi o artystów 
to najmilej wspominam Andrzeja Rosiewicza, który prowadził 
u nas dwie imprezy: sylwestra i imprezę karnawałową. Boh-
dan Łazuka również prowadził dwa bale sylwestrowe, Alicja 
Majewska z Włodzimierzem Korczem, Zbigniew Wodecki. Bar-
dzo dużo takich znamienitych osób obsługiwaliśmy. Gościli-
śmy prezydenta Kwaśniewskiego i prezydenta Komorowskie-
go, zespoły muzyczne u nas nocowały. Przez hotel przewinęło 
się bardzo dużo znanych osób i bardzo cieszymy się z tego po-
wodu. Nadal mamy rezerwacje na ważne uroczystości, które 
są w Ostrowcu. Artyści bardzo chętnie do nas wracają.

Jest pani osobą, która musi mieć pomysł, wizję na przyszłość hotelu, bo to jest 
wpisane w rolę dyrektora. Jaka jest pani wizja "Accademii" np. za dwa, trzy 
lata?

Bardzo chciałabym, żebyśmy dokończyli remonty, które 
mamy zaplanowane. Oczywiście w ciągu tych trzech lat jest 
to niemożliwe, dlatego, że jest to ogromny obiekt i wiadomo, 
że musi to być robione sukcesywnie. Pierwszą potrzebą, któ-
ra została zrealizowana jest remont sali restauracyjnej. Prak-
tycznie jest on już na ukończeniu. Znowu możemy organizo-
wać takie imprezy, jak kiedyś. Następnym etapem jest dalszy 
remont pokoi hotelowych, podnoszenie standardów hotelu. 
Także za dwa, trzy lata na pewno to nie zostanie zrealizowane, 
ale mam nadzieję, że za pięć lat już tak. No i oczywiście ot-
wieramy, w przyszłości mam nadzieję niedalekiej, zewnętrzną 
gastronomię. Będzie można z różnych miejsc wejść do pizzerii, 
kawiarni, klubu.

A więc kolejną kawę wypijemy już na pod gołym niebem. 
Dziękuję za rozmowę.

Dziś Accademia,
kiedyś Łysica

cz ęść 2

Z Bożeną Kieloch, dyrektorem hotelu Accademia rozmawia Maciej Dobrowolski.
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Z Magdaleną Zieleń, skarbnikiem 
powiatu ostrowieckiego rozma-

wia Maciej Dobrowolski.

Jest pani skarbnikiem powiatu ostrowieckie-
go – tak jest na pieczątce. Wiele pieczątek 
się pani nastawia?

Napewno pieczątki ułatwiają mi życie, 
bo nie trzeba się wtedy czytelnie podpi-
sywać. Przy dużej liczbie dokumentów 
jest to duże udogodnienie.

Jest pani fanką biurokracji?
Nie lubię biurokracji, natomiast jest 

część współpracowników, na których 
można całkowicie polegać, ale są też 
tacy, których trzeba dopilnować i w tym 
przypadku ta biurokracja bardzo dobrze 
się sprawdza.

Kiedy rozpoczęła pani pracę na swoim stano-
wisku? Jak wtedy wyglądało starostwo?

Przychodząc do powiatu, nowy za-
rząd, nowi radni, nowi pracownicy mieli 
duży problem, bo budżet na rok 2015, 
czyli pierwszy rok kadencji tworzony był 
jeszcze przez stary zarząd. Po przyjściu 
do pracy okazało się, że jest on budże-
tem nierealnym do wykonania.

Co to znaczy nierealnym?
To znaczy, że były przewidziane w bu-

dżecie dochody, które nie były możliwe 
do zrealizowania. Po przyjściu do pracy 
trzeba było ten budżet na nowo tworzyć, 
urealnić.

Dlaczego takie dochody były przewidziane? 
Może dlatego, że poprzednicy byli optymi-
stami i wierzyli, że takie pieniądze wpłyną do 
kasy powiatu?

Nie wiem, czy byl i optymistami, 
być może chodziło po prostu o zwykłe 
wskaźniki z ustawy o finansach publicz-
nych, ale to jest temat bardzo szczegó-
łowy.

Po co w takim razie to robić? I jak to się 
robi?

Żeby móc uchwalić budżet, prócz za-
dań zapisanych i wskazanych kwot, jakie 
są przewidziane na poszczególne zada-
nia, w całości budżet musi spełniać za-
pisy ustawy o finansach publicznych. Są 
w niej zapisane m.in. pewne wskaźniki, 
określające relacje pomiędzy określony-
mi pozycjami budżetu. W dokumencie, 
jaki zastaliśmy nie były one zachowane, 
bo dochody zawyżono o 12 mln zł.

To może na papierze by się sprawdziło, ale 
życie pewnie szybko przyniosłoby korektę.

Rok 2015 był bardzo trudnym rokiem. 
Budżet został praktycznie przewrócony 
do góry nogami. Ułożenie go od nowa, 
oczywiście przy współpracy i zrozumie-
niu radnych powiatowych przyniosło 
efekty: budżet został urealniony.

Co to znaczy, że został urealniony? To znaczy, 
że zostały „poobcinane” pewne rzeczy?

Zostały wycięte dochody, które były 
absolutnie niemożliwe do zrealizowania, 
ale te działania spowodowały, że staro-
stwo powiatowe odzyskało płynność 
finansową, bo przypomnę, że w 2014 
roku, jeszcze za poprzedniej kadencji, 
doszło do karygodnej sytuacji – przez 

sześć miesięcy nie były opłacane składki 
od nauczycieli. To było prawie 2 mln zł.

Nauczyciele podlegają pod starostwo. Staro-
stwo, płacąc pensje jest zobowiązane płacić 
wszystkie składki, m.in. ZUS?

Powiat ostrowiecki jest obowiązany 
zapewnić środki na działalność każ-
dej podległej jednostki i taką podległą 
jednostką jest również każda placówka 
oświatowa, więc powiat musiał przeka-
zać środki na składki od nauczycieli, 
natomiast nie posiadał tych pieniędzy. 
Musiał po prostu zrezygnować z opła-
cenia składek zusowskich i te pieniądze 
nie zostały przekazane do ZUS-u.

Ale tak nie wolno!
Tak nie powinno być. Było podpisane 

porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych w tym zakresie, ale nie po-
winno tak być.

Co zostało zrobione, kiedy ten efekt państwa 
pracy zaczął być widoczny, m.in. w księgach 
rachunkowych starostwa?

Ze względu na to, że powiat był bar-
dzo zadłużony w momencie przejęcia - 
samych należności głównych jest 57 mln 
zł - żeby cokolwiek móc zrobić postano-
wiono nie wydawać własnych środków 
na zadania, tylko do każdej inwestycji 
znaleźć współfinansowanie.

Czyli dodatkowe pieniądze z zewnątrz?
Tak. Udało nam się skorzystać ze 

środków rządowych. Jeśli chodzi o re-
monty dróg powiatowych, budowę SOR, 
czy inwestycje w muzeum dofinansowa-
nie z budżetu państwo wyniosło aż 80% 
kosztów.

Czyli ta współpraca Warszawa-Ostrowiec 
przydała się?

Jest duże zrozumienie i współpraca 
bardzo dobrze ta się układa.

I to pomogło?
Tak, to pomogło. Już w 2016 roku 

prezentowaliśmy nadwyżkę budżetową 
po raz pierwszy od kilkunastu lat.

Czyli zarobiliście więcej niż wydaliście?
Tak, uzyskaliśmy nadwyżkę budże-

tową. W kolejnych latach również za-
notowaliśmy nadwyżkę, w 2018 roku 
za pierwsze półrocze też ją mamy, także 

dobrze jest.

Co robicie z tymi pieniędzmi, skoro ich jest 
więcej?

Jeżeli występuje nadwyżka z poprzed-
niego roku, to w kolejnym te środki wy-
datkowane są, czy to na dodatkowe re-
monty dróg, czy na szpital lub na inne 
działania, na które zdecyduje zarząd 
i Rada Powiatu. Pieniądze idą też 
na oświatę, bo oświata jest niedofinan-
sowana.

To skąd wynikają problemy w szpitalu? 
Dlaczego one są?

Szpital jest objęty szczególną troską, 
nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby jakiś 
mieszkaniec przyszedł i nie otrzymał 
pomocy w szpitalu. Te kłopoty, które 
są w szpitalach, to nie są tylko kłopoty 
w szpitalu ostrowieckim, wszystkie sa-
morządy mają kłopoty.

Czyli przepis jest jakiś do bani, mówiąc 
wprost?

Za małe jest finansowanie szpitali. 
Potrzeba jest więcej pieniędzy na leczni-
ce. Z tego co wiem, przygotowywana jest 
ustawa oddłużeniowa szpitali, w związ-
ku z tym mam nadzieję, że w przyszłości 
sytuacja będzie wyglądała dużo lepiej.

Warszawa pracuje nad tym, żeby taką 
ustawą pomóc samorządom, starostwom, 
które mają za zadanie prowadzić biznesowo 
szpital. Ta ustawa pomoże rzeczywiście, jeśli 
wejdzie w życiu?

Ta ustawa przede wszystkim pomoże 
szpitalom, oddłuży je i pozwoli na bie-
żąco, sprawnie prowadzić działalność 
i leczyć mieszkańców.

Troszeczkę rozwiąże wam również ręce.
Na pewno będzie lżej gospodarować 

środkami powiatowymi.

To brzmi nie najgorzej, dlatego, że prędzej 
czy później każdy z nas, cokolwiek nie 
będziemy myśleć skorzysta z usług szpitala, 
a większość i tak korzysta.

W każdej sytuacji należy sobie pora-
dzić. Powtórzę raz jeszcze: zdrowie miesz-
kańców jest najważniejsze. Nie może być 
sytuacji takiej, że przyjdzie mieszkaniec 
i nie uzyska pomocy w szpitalu.

I tego sobie życzmy. Dziękuję za rozmowę.

Jak to się robi?

Publiczność nie zawiodła – pokazała, 
że potrafi świetnie się bawić i okazała 
się bardzo hojna. W sumie – z zakupu 
biletów-cegiełek i licytacji różnych ga-
dżetów – udało się zebrać ponad 25 tys. 
zł na leczenie Szymusia i Magdy.

W niedzielne popołudnie sala wido-
wiskowa Domu Kultury im. W. Gomb-
rowicza w Ćmielowie dosłownie pękała 
w szwach. Wszystko za sprawą szczytnej 
inicjatywy, z jaką po raz kolejny wyszła 
Fundacja „Cornelia” i zespołów, które 
tego dnia zagrały charytatywnie. Na sce-
nie zaprezentowały się znane i lubiane 
formacje Champion, Ran Devu, Szarotka, 
Akors oraz Marcin Fulara i dzieci z ćmie-
lowskiego przedszkola. Artyści nie tylko 

zagrzewali do wspólnej, tanecznej zaba-
wy, ale i do nabywania przekazanych na 
aukcję przedmiotów. Były gadżety sporto-
we, porcelanowe cudeńka, obrazy, wyroby 
rękodzielnicze i z lokalnych pasiek, vou-
chery i wiele, wiele innych. W podbijanie 
cen zaangażowała się spora grupa osób. 

Emocjonujące licytacje przyniosły wspa-
niały efekt – całkowity dochód z aukcji 
wyniósł 14 tys. 220 zł. Dodając do tego 11 
tys. 760 zł ze sprzedaży cegiełek wychodzi 
niebagatelna kwota 25 tys. 980 zł! 

- Bardzo duża ilość osób oraz zebra-
nych środków przeszła moje najśmielsze 
oczekiwania - przyznaje Wioletta Ro-
gala-Mazur, która wspólnie z Markiem 
Terczakiem poprowadziła imprezę. - To 
nasz wspólny sukces i piękny przykład 
tego, że ciągle jeszcze istnieją wśród 
nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych 
skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym 
portem dla wszystkich, którzy są w po-
trzebie. Wyciągają ręce i proponują swo-
ją pomoc… Dziękujemy!

Patronat medialny nad koncertem 
sprawowała Świętokrzyska Grupa Me-
diowa: Radio Rekord 89,6 FM, portal 
cozadzien.pl i bezpłatny tygodnik „Świę-
tokrzyskie 7 Dni”.

KLAUDIA FAŁDROWICZ

Potrafimy pomagać!
Dwójkę dzieci z gminy Ćmielów oraz ich rodziny dotknęło wielkie cier-
pienie. Fundacja „Cornelia” widząc je postanowiła działać i zorganizowa-
ła koncert charytatywny w ćmielowskim Domu Kultury.
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 MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

Edmund Wielosław Ginter urodził 
się 16 grudnia 1904 r. w Stawiszynie na 
ziemi kaliskiej. Był synem Władysława 
i Pauliny Anieli ze Szmidtów. Miał troje 
starszego rodzeństwa: Paulinę, Henryka 
i Karola Sergiusza. Pochodził z rodziny 
rzemieślniczej. Jego przodkowie trudnili 
się piekarstwem i rzemiosłami skórzany-
mi. Ojciec Edmunda, Władysław, był ry-
marzem. Pracował w cukrowni w Zbier-
sku. W 1909 r. Ginterowie przenieśli się 
do Częstocic, gdzie Władysław podjął 
pracę w tutejszej cukrowni w wyuczo-
nym zawodzie.

Edmund Ginter uczęszczał do Pań-
stwowego Gimnazjum Męskiego w Os-
trowcu (ob. LO nr II im. J. Chreptowi-
cza). Egzamin dojrzałości złożył w 1923 
r. w Łodzi. Bezpośrednio po maturze 
pracował jako nauczyciel w łódzkich 
szkołach powszechnych. W 1926 r. 
rozpoczął studia historyczne na Uni-
wersytecie Warszawskim (UW), gdzie 
w styczniu 1930 r. na podstawie pracy 
magisterskiej pt. „Polityka polska Ro-
manowiczów w latach 1264-1302” uzy-
skał tytuł magistra filozofii w zakresie 
historii.

2 sierpnia 1930 r. w bazylice jasnogór-
skiej w Częstochowie wstąpił w związek 
małżeński z ostrowczanką Zofią Górną, 
również nauczycielką.

Zofia Górna urodziła się 15 kwiet-
nia 1903 r. w rodzinie Jana i Francisz-
ki z Krzyżanowskich. Po ukończeniu 
szkoły powszechnej kształciła się w os-
trowieckim Gimnazjum Żeńskim (ob. 

LO nr I im. St. Staszica). Była w grupie 
pierwszych sześciu absolwentek szkoły, 
które 8 czerwca 1922 r. w Kielcach zdały 
egzamin dojrzałości.

Po maturze podjęła studia poloni-
styczne na UW, które ukończyła w 1929 
r. uzyskując tytuł magistra filozofii w za-
kresie filologii polskiej w oparciu o pra-
cę magisterską pt. „Samogłoski nosowe 
w psałterzu Jana Kochanowskiego”. 
Z powodu trudnej sytuacji materialnej 
przerywała studia, aby podjąć pracę 
zarobkową. Pracowała wówczas jako 
nauczycielka j. polskiego i francuskie-
go w ostrowieckich szkołach średnich: 
Szkole Handlowej i Gimnazjum Żeń-
skim. Z obiema placówkami była zwią-
zana zawodowo również po ukończeniu 
studiów.

11 czerwca 1932 r. E. Ginter zdał 
w Warszawie egzamin państwowy na na-
uczyciela szkół średnich uprawniający go 
do nauczania historii jako przedmiotu 
głównego w szkołach średnich ogólno-
kształcących i seminariach nauczyciel-

skich państwowych i prywatnych. Wraz 
z rokiem szkolnym 1932/33 rozpoczął 
pracę jako nauczyciel historii w presti-
żowym Gimnazjum im. św. Stanisława 
Kostki w Warszawie. Gdy w 1933 r. przy 
gimnazjum została utworzona szkoła 
powszechna, prowadził w niej zajęcia 
z historii oraz geografii, a od 7 maja 
1935 r. zarządzał placówkę jako jej kie-
rownik. Od września 1933 r. pracę w tej-
że szkole powszechnej rozpoczęła Zofia 
Ginterowa jako nauczycielka j. polskie-
go. Odtąd małżonkowie aż do emery-
tury wspólnie dzielili życie zawodowe. 
W szkole św. Stanisława Kostki nauczali 
do czerwca 1939 r. W tym czasie miesz-
kali przy ul. Wspólnej 73. W 1935 r. uro-
dził im się syn Andrzej.

Wakacje 1939 r. Ginterowie spędzi-
li w rodzinnych stronach, u krewnych 
i przyjaciół. Tu zastała ich wojna. Nie 
powrócili do Warszawy, postanowili po-
zostać. Wkrótce podjęli pracę w szkole 
powszechnej w Modliborzycach. Uczyli 
w niej do końca lutego 1940 r. Zofia jako 
nauczycielka mężatka, na mocy zarzą-
dzenia niemieckiego, została z dniem 1 
marca 1940 r. zwolniona z pracy. Z ko-
lei Edmunda przeniesiono z dniem 1 
kwietnia 1940 r. do szkoły w Kobyla-
nach, gdzie dodatkowo powierzono mu 
funkcję jej kierownika.

W 1940 r. Edmund wstąpił do Związ-
ku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, 
przyjmując ps. Gryf. Oboje włączyli się 
w walkę z okupantem niemieckim po-
przez tajne nauczanie. Na kompletach 
w Kobylanach, Modliborzycach, Plancie 
i Świniarach przekazywali uczniom za-
kazane treści w zakresie programu gim-
nazjum: Edmund – z historii i geografii, 
Zofia – z j. polskiego. W 1940 r. urodziła 
im się córka Maria Agnieszka.

Po zdobyciu przez Armię Czerwoną 
przyczółka sandomierskiego latem 1944 
r. Ginterowie przenieśli się z Kobylan do 
Gorzyczan w pow. sandomierskim. Za-
mieszkali u gospodarza Andrzeja Wo-
łosa. Jesienią podjęli pracę w nowo ot-
wartym Wiejskim Gimnazjum i Liceum 
Ziemi Sandomierskiej w Chobrzanach.

W lutym 1945 r. Ginterowie powrócili 
po latach do Ostrowca, gdzie mieszkali 
ich rodzice: Franciszka Górna i Włady-
sław Ginter. Wraz z innymi nauczycie-
lami przystąpili do organizacji oświa-
ty w mieście. Oboje rozpoczęli pracę 
w gimnazjum i l iceum handlowym, 
późniejszym Zespole Szkół Ekonomicz-
nych – Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika, tzw. „Ekonomiku”. Edmund 
nauczał historii i geografii, a Zofia j. 
polskiego. Wychodząc naprzeciw zapo-
trzebowaniu na pomoce dydaktyczne do 
nauki geografii i historii współczesnej E. 
Ginter wspólnie z Jadwigą Doboszyń-
ską i Stanisławem Jeżewskim opracował 
podręcznik do nauki tych przedmiotów 
pt. „Ziemie Odzyskane Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Pomorze Wschodnie, Pomo-
rze Zachodnie, Ziemia Lubuska, Śląsk”, 
przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, 
wydany w 1946 r.

W 1952 r. E. Ginter został dyrekto-
rem szkoły i funkcję tę pełnił przez 20 
lat. Dzięki jego staraniom, w ramach 
akcji „1000 szkół na Tysiąclecie Pań-
stwa Polskiego” w latach 60. placówka 
zyskała nową siedzibę, w której mieści 
się do dziś.

Z „Ekonomikiem” Ginterowie byli 
związani do czasu przejścia na emerytu-
rę: Zofia do 1971 r., Edmund do 1972 r. 
Oboje wykonywali swoje pedagogiczne 
i wychowawcze powinności z powołania, 
traktując pracę jako misję. Uczyli z za-
miłowaniem, zarażając wiedzą i entuzja-
zmem. Pozostawili po sobie pamięć lu-
dzi mądrych i światłych. Nauczając przez 
lata w szkole zawodowej, jaką był „Eko-
nomik”, troszczyli się o humanistyczne 
wykształcenie uczniów. Zachęcali ich 
do uczestnictwa w wydarzeniach kul-
turalnych: koncertach czy spektaklach, 
udziału w konkursach recytatorskich. 
Przykładali olbrzymią wagę do wycho-
wania patriotycznego uczniów. Czynili 
to poprzez umiłowanie ojczystego języ-
ka i historii, rodzimej kultury i tradycji. 
E. Ginter realizował niezapomniane 
wycieczki krajoznawcze, podczas któ-
rych nawiązywał do dziejów ojczystych 
i biografii ludzi zasłużonych. Z kolei Z. 
Ginterowa organizowała liczne wyjazdy 
do teatrów do Warszawy czy Krakowa. 
Uczyła rozkoszowania się literaturą, 
sztuką, muzyką. Dbała o kulturę języka 
ojczystego.

Poza pracą zawodową Ginterowie rea-
lizowali się społecznie. Edmund działał 
przede wszystkim na rzecz dziedzictwa 
kulturowego. Należał do czołowych 
działaczy Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego (PTK) i Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
(PTTK). Był społecznym opiekunem 
zabytków. Opiekował się m.in. ruina-
mi walcowni w Nietulisku, kościołami 
i cmentarzami w Kunowie i Szewnie. 
Razem z innymi krajoznawcami czynił 
starania o ponowne otwarcie po wojnie 
w mieście muzeum oraz udostępnienie 
dla zwiedzających pradziejowych kopal-
ni krzemienia pasiastego w Krzemion-
kach. Przez lata zabiegał o uzyskanie 
zgody na odbudowę Cmentarza Legio-
nistów w Górach Pęchowskich. Działał 
w Polskim Towarzystwie Geograficz-
nym, Związku Nauczycielstwa Polskie-
go (ZNP) oraz Towarzystwie Przyjaciół 
Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Sta-
ropolskiego. Za swą pracę zawodową 
i aktywność społeczną został uhono-

rowany wieloma odznaczeniami, m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotą Honorową Odznaką PTTK, 
Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytka-
mi czy Złotą Odznaką ZNP.

Z. Ginterowa skupiła się na popula-
ryzacji literatury ojczystej. Przez lata 
prowadziła społecznie z sukcesami 
szkolne koło recytatorskie. W Ostrowcu 
nie było chyba żadnej ważnej akademii 
bez udziału przygotowywanych przez 
nią recytatorów. Ponadto regularnie 
w ostrowieckich bibliotekach prowadziła 
odczyty o literaturze. W przeciwieństwie 
do męża nie była doceniana. Pomimo 
że, przygotowywani przez nią uczniowie 
zdobywali laury na licznych konkur-
sach recytatorskich, omijały ją nagrody 
i gratulacje. Dopiero gdy była ciężko 
chora, na kilka tygodni przed śmiercią, 
do domu przyniesiono jej przyznany 
Złoty Krzyż Zasługi. Odeszła 19 maja 
1976 r. Pochowano ją na ostrowieckim 
cmentarzu komunalnym. Edmund zmarł 
31 marca 1988 r. Spoczął na cmentarzu 
przy ul. Denkowskiej, obok rodziców. 
W 2014 r., w ramach obchodów 90-lecia 
„Ekonomika” na cześć prof. Edmunda 
Gintera odsłonięto w szkole poświęconą 
Mu tablicę pamiątkową. Ponadto Jego 
imię otrzymała pracownia geograficzna.

Serdecznie dziękuję Panu Juliuszowi 
Ginterowi za udostępnienie zdjęć ro-
dzinnych.

Nieśli oświaty kaganiec
Całe zawodowe życie związali ze szkolnictwem i nauczaniem. Byli wychowawcami kilku pokoleń młodzieży. W pamięci ucz-
niów zapisali się jako przykładni nauczyciele, mądrzy, światli i wymagający, dbający o patriotyczne wychowanie. Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej wspominamy Zofię i Edmunda Ginterów. 

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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DIETA NA ZWIĘKSZENIE 
ODPORNOŚCI

Dieta przeciw infekcjom powinna w na-
turalny sposób wzmocnić układ odpor-
nościowy po to, aby w sezonie przeziębień 
utrzymać zdrowie i niczym się nie zarazić. 
W tym celu wybierajmy produkty, które 
pozytywnie wpłyną na nasz system immu-
nologiczny. Postawmy na antyoksydanty 
zawarte w warzywach i owocach, fermen-
towane produkty, zawierające cenne bak-
terie, ryby, gwarantujące kwasy omega-3 
oraz jaja, dostarczające białko wzorcowe. 
Dodatek łyżeczki miodu dziennie rów-
nież świetnie zregeneruje organizm. Wa-
runkiem jest, aby spożywać go z napojem 
o temperaturze niższej niż 50 stopni. To 
remedium dla osób, które są przemęczo-
ne, zestresowane i żyją w pośpiechu.

Idealnym rozwiązaniem będzie co-
dzienna szklanka „napoju bogów” wy-
pita na czczo:
 1 szkl. letniej wody
 sok z połowy cytryny
 1,5 – 2 cm korzenia imbiru
 1 łyżeczka miodu

W wodzie rozpuszczamy miód. Doda-
jemy sok z cytryny i starty lub pokrojo-
ny imbir. Wypijamy na czczo.

OWOCE I WARZYWA 
WZMACNIAJĄCE ODPORNOŚĆ
Wśród warzyw i owoców nie brakuje 

tych, które warto spożywać na co dzień. 

Dostarczają one wielu cennych składni-
ków, pomagają nam zachować zdrowie 
i wspierają funkcjonowanie naszego or-
ganizmu. Szczególnie warto wyróżnić 
kilka z nich. Po pierwsze, godne pole-
cenia są pomarańczowe warzywa takie, 
jak marchewka czy dynia. Są skarbnicą 
beta-karotenu, czyli jednego z najsil-
niejszych związków antyoksydacyjnych. 
Beta-karoten wspiera nasze drogi odde-
chowe i utrudnia przenikanie zarazków 
do krwi, a przy tym buduje naszą odpor-
ność. Marchewka zjedzona na surowo 
jest natomiast tarczą, broniącą nas przed 
atakiem wirusów grypy czy przeziębienia.

Nasz układ odpornościowy wzmocnią 
także warzywa cebulowe takie, jak cebu-
la albo czosnek. Obok witamin z grupy 
B oraz C, są też gwarancją olejków ete-
rycznych i siarczków, które powstrzymu-
ją rozwój infekcji. Allicyna, którą znaj-
dziemy w czosnku, skraca czas trwania 
przeziębienia. Ważne, aby czosnek spo-
żywać na surowo.

Spośród owoców warto zwrócić uwa-
gę na cytrusy, które są źródłem wita-
miny C. Witamina ta uszczelnia ściany 
naczyń krwionośnych i uniemożliwia 
przenikanie wirusów do organizmu. 
Wystarczy zjeść jednego grejpfruta, aby 
dostarczyć niezbędnej ilości tego skład-
nika. Co ciekawe, różowe grejpfruty 
zawierają więcej witaminy C niż żółte. 
Dobrym źródłem tej witaminy jest tak-

że natka pietruszki, oczywiście jedzona 
na surowo, ponieważ pod wpływem wy-
sokiej temperatury zmniejsza się ilość 
witaminy C w produktach.

RYBY I JAJKA POMOGĄ CHRONIĆ 
ORGANIZM PRZED INFEKCJĄ

W rybach morskich znajdziemy cenne 
kwasy omega-3. To właśnie one są skład-
nikiem hormonów przeciwzapalnych, 
które wzmacniają naszą odporność. 
Wystarczą dwie porcje w tygodniu, aby 
dostarczyć ok. 1 g kwasów omega-3 i za-

pewnić sobie ich niezbędną podaż. Jeśli 
nie spożywamy ryb, warto rozważyć su-
plementację tych składników. Jajka nie 
dość, że są bogate w witaminy A, D, E 
i K, to są jeszcze źródłem wielu składni-
ków mineralnych takich, jak wapń, żela-
zo, magnez, cynk czy potas. Dzięki temu 
powstrzymują rozmnażanie wirusów, 
znacząco skracają czas infekcji, a do tego 
wzmacniają działanie białych krwinek, 
które łagodzą procesy zapalne w orga-
nizmie. Dodatkowo, żółtko również jest 
źródłem kwasów omega-3.

FERMENTOWANE PRODUKTY 
POMOGĄ W BUDOWANIU 

ODPORNOŚCI
Fermentowane produkty to prawdzi-

wa skarbnica zdrowia! Zawierają cenne 
probiotyki, które uaktywniają system 
obronny i bronią nas przed chorobami. 
Na wzmocnienie odporności polecane są 
zwłaszcza naturalne jogurty, kefiry, ogór-
ki i kapusta kiszona.

Jesienią nasza odporność spada, dla-
tego jesteśmy bardziej narażeni na prze-
ziębienie oraz wszelkiego rodzaju infek-
cje. Ponadto częściej dochodzi do wahań 
nastroju. Budując swoją odporność, nie 
możemy zapominać o aktywności fizycz-
nej. Regularne ćwiczenia na świeżym 
powietrzu pozwolą nie tylko uodpornić 
się na bakterie czy zarazki, ale również 
korzystnie wpłyną na nasze samopo-
czucie. Wysiłek wpływa na wydzielanie 
się endorfin, które uchronią nas przed 
jesienną chandrą. Poza tym, kiedy budo-
wać wiosenną formę, jak nie teraz?

Podsumowując, dieta wzmacniająca 
nasz organizm opiera się na natural-
nych produktach, które jedzone zgodnie 
z sezonem, zapewnią nam zdrowie i od-
porność na cały okres jesienno-zimowy. 
Stawiajmy na świeże warzywa i owoce, ki-
szonki, fermentowane produkty mleczne, 
ryby i jaja, a zapomnimy, czym jest prze-
ziębienie!

FIT.PL

Zdrowie jesienią
Jesień, choć piękna, bywa i zdradliwa. Gdy dni stają się coraz chłodniejsze, łatwiej o przeziębienie. Jak wzmocnić organizm, aby unik-
nąć infekcji? Warto wprowadzić modyfikacje w diecie, nie rezygnować z aktywności fizycznej oraz dbać o odpowiednią ilość snu, 
by cieszyć się wzmocnioną odpornością przez cały sezon.
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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 5
09:55  Komisarz Alex 10
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:30  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Stjepan i Malena - stary człowiek i 

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

Wielka matka wielkiego króla. Jadwiga Kaliska
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  Środki nadzwyczajne

Film dramat
01:25  Ocaleni
02:30  Cudowne miejsce

Film dramat
04:10  Notacje

Symcha Ratajzer-Rotem. Gdy przyszło walczyć
04:25  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Świdnica, Stary Browar

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 Carska, Legionowo

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  Szybko i wściekle

Film sensacyjny
22:15  Pułapka
23:15  Wilkołak

Film horror
01:30  Oszukać przeznaczenie 5

Film horror
03:25  Uwaga!
03:40  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

Człowiek uczy się całe życie
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Cena miłości
14:05  Coś dla ciebie
14:30  Zakupy pod kontrolą 2
15:05  18. Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2016 - "Moda 

na swetry"
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

Nie chcę być babcią
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
22:15  Kabaret Hrabi. Savoir-vivre: Pardon
23:00  Pitbull. Niebezpieczne kobiety

Film sensacyjny
01:20  Pan i pani Kiler

Film komediowy
03:10  American Heist. Skok życia

Film sensacyjny
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
19:40  Serce nie sługa - kulisy
20:00  World of Dance - Polska

taniec
21:35  Lepiej późno niż wcale
22:50  Surogaci

Film fantastyczny
00:45  Rings

Film horror
02:55  Tajemnice losu

SOBOTA, 13 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, 12 PAŹDZIERNIKA

04:50  Klan
06:10  Audycje komitetów wyborczych
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: Mleko fakty, liczby, opinie
10:55  Korona królów - taka historia...

Wielka matka wielkiego króla. Jadwiga Kaliska
11:25  Korona królów
11:55  Korona królów
12:25  Korona królów
13:00  Korona królów
13:35  Okrasa łamie przepisy: Przy wspólnym stole
14:10  Jak to działa?: Port
14:40  Spis treści
14:50  Ojciec Mateusz 20
15:45  Opole 2018 na bis
16:45  Audycje komitetów wyborczych
17:00  Teleexpress   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
21:30  Hit na sobotę: Śniadanie do łóżka

Film komediowy
23:05  Boks: Gala Knock Out Promotion w Zakopanem - waga 

junior ciężka: Krzysztof Włodarczyk - Al Sands
00:25  4 Blocks

Bezsilność
01:30  Środki nadzwyczajne

Film dramat
03:20  Jaka to melodia?
04:10  Spis treści
04:15  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: Wrocław, Alladyn's
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: Na nieznanych wodach

Film przygodowy
00:35  Zbaw mnie ode złego

Film horror
02:50  Uwaga!
03:10  Moc magii

04:50  Koło fortuny
05:25  Barwy szczęścia
05:55  Barwy szczęścia
06:30  Audycje komitetów wyborczych
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:45  Pogoda
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
11:00  Pytanie na śniadanie
11:35  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:10  Legalna blondynka

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Audycje komitetów wyborczych
15:30  Kabaretowa Scena Dwójki przedstawia: Pogoda na suma
16:25  Słowo na niedzielę: Szczęście w małżeństwie
16:35  Rodzinka.pl

Kruche szkło
17:10  O mnie się nie martw 9
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
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: Kraków
21:05  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Warszawa
22:10  Sierocki na sobotę
23:20  American Heist. Skok życia

Film sensacyjny
01:10  Pitbull. Niebezpieczne kobiety

Film sensacyjny
03:35  Doktor Foster
04:30  Zakończenie programu

04:45  Disco Gramy
05:40  TV Market
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:15  My3
09:45  My3
10:10  Ewa gotuje
10:40  Nasz nowy dom
11:40  Śpiewajmy razem. All Together Now
13:10  World of Dance - Polska

taniec
14:45  Lepiej późno niż wcale
15:50  Kabaret na żywo według Paranienormalnych: Polak ma 

talent
kabaret

17:50  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Shrek

Film animowany
22:00  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 10
00:05  Akt odwagi

Film sensacyjny
02:35  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
03:00  Boks: Gala w Chicago - waga ciężka: Jarrell Miller - Tomasz 

Adamek
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04:30  Galeria
05:20  Klan
06:10  Audycje komitetów wyborczych
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: Ekologia
09:35  Weterynarze z sercem
10:05  Zakochaj się w Polsce: Ełk   10:30  Leśniczówka
11:55  Między ziemią a niebem   12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Sekrety mnichów: Wtajemniczenie
13:10  BBC w Jedynce: Najmłodsi wśród zwierząt: Na sawannie
14:10  Sonda 2: Polski kosmos
14:35  Spis treści   14:45  Big Music Quiz
15:50  The Wall. Wygraj marzenia
16:45  Audycje komitetów wyborczych
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:30  Dziewczyny ze Lwowa 3
18:35  Jaka to melodia?
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:10  Drogi wolności
21:15  Rolnik szuka żony 5
22:15  Zakochana Jedynka: Jeden dzień
00:10  Śniadanie do łóżka
01:45  Jaka to melodia?
02:40  Jasne błękitne okna
04:20  Spis treści
04:25  Zakończenie programu

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Drzewo marzeń
12:00  Co za tydzień
12:25  Diagnoza
13:25  Mam talent!
15:00  Top Model
16:00  Gala French Touch
18:00  Domowe rewolucje
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef

kulinaria
21:30  Pułapka
22:30  Oszukać przeznaczenie 5

Film horror
00:25  Szybko i wściekle

Film sensacyjny
02:40  Kuchenne rewolucje: Wrocław, Alladyn's
03:40  Uwaga!
04:00  Moc magii

04:45  Słowo na niedzielę: Szczęście w małżeństwie
04:55  Barwy szczęścia
06:30  Audycje komitetów wyborczych
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:45  Pogoda
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
10:50  Rodzinne oglądanie: Niezwykłe więzi delfinów
11:50  Gwiazdy w południe: Muły siostry Sary
13:40  Bake off - Ale przepis 4
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Audycje komitetów wyborczych
15:30  Bake Off Junior
16:25  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Kraków
17:15  The Voice of Poland 9. Przesłuchania w ciemno: Warszawa
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  Jutro nie umiera nigdy
22:10  Kino bez granic: Moja mama i reszta zwariowanej rodzinki

Film obyczajowy
00:20  Święte powietrze

Film komediowy
01:50  Jutro nie umiera nigdy

Film sensacyjny
03:50  Zakończenie programu

05:40  TV Market
06:00  Nowy dzień z Polsat News
09:00  Prezent nocnej furii

Film animowany
09:30  Kung Fu Panda: Święta, święta i Po

Film animowany
10:00  Pocahontas 2: Podróż do Nowego Świata

Film animowany
11:40  Dziennik cwaniaczka

Film komediowy
13:40  Shrek

Film animowany
15:40  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 10
17:35  Nasz nowy dom
18:40  Dom pełen życia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  W rytmie serca
21:05  Kabaret na żywo według Paranienormalnych: Polska 

walka stulecia
kabaret

23:05  Ślad
00:05  Ślad
01:05  X-Men: Apocalypse

Film fantastyczny
04:15  Kabaret na żywo

PONIEDZIAŁEK, 15 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, 14 PAŹDZIERNIKA

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 Perła, Jasło

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
23:35  Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach

Film przygodowy
02:20  Co za tydzień
02:50  Biuro
03:20  Uwaga!
03:45  Moc magii

05:00  Koło fortuny
05:35  O mnie się nie martw 9
06:30  Audycje komitetów wyborczych
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

Zwierzątko domowe
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Bake Off Junior
14:10  Rodzinka.pl

Powitanie jesieni
14:35  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
14:45  Audycje komitetów wyborczych
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
19:35  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  Syn
22:50  Dzielnica bankowa
23:55  Oficerowie
00:50  Moja mama i reszta zwariowanej rodzinki
03:00  Święte powietrze

Film komediowy
04:20  Zakończenie programu

WTOREK, 16 PAŹDZIERNIKA

05:05  Elif
06:00  Wieczna miłość
06:50  Jaka to melodia?
07:25  Audycje komitetów wyborczych
07:50  Agropogoda   08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda   08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 5
09:55  Komisarz Alex 10
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:40  To się opłaca: Wsparcie korzystania z usług doradczych
12:55  Natura w Jedynce: Dziki Bałtyk: Życie na bursztynowym 

wybrzeżu
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:20  Leśniczówka
15:50  Wieczna miłość
16:45  Audycje komitetów wyborczych
17:00  Teleexpress   17:15  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  Leśniczówka
21:00  Orły sportu
21:40  Kompania X
22:35  Port lotniczy 1975
00:30  Czy świat oszalał?: Dzień, w którym zrzucono bombę
01:40  Po własnym pogrzebie
03:05  Nieudany zamach na Kennedy'ego
04:00  Notacje

Jerzy Antczak. Ja z Polski nie wyjechałem
04:15  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Bytów, Młyn

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 Majaga, Dębica

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

05:00  Koło fortuny
05:35  M jak miłość
06:30  Audycje komitetów wyborczych
07:00  Akademia   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

Rodzice na 110%
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny   13:15  Cena miłości
14:10  Rodzinka.pl

Ideały a sprawa trawnika
14:35  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
14:45  Audycje komitetów wyborczych
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

Kwestia perspektywy
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"
23:00  Świat bez fikcji: Sonita
00:05  Rodzinka.pl
00:35  Syn
01:30  Paradoks
03:30  Mali zakupoholicy
04:20  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  Czterej bracia

Film sensacyjny
00:15  John Tucker musi odejść

Film komediowy
02:15  Tajemnice losu

04:30  Telezakupy
05:05  Elif
06:00  Wieczna miłość
06:50  Jaka to melodia?
07:25  Audycje komitetów wyborczych
07:50  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 5
09:55  Komisarz Alex 10
10:50  Jeden z dziesięciu
11:25  Korona królów - taka historia...

Wielka matka wielkiego króla. Jadwiga Kaliska
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:55  BBC w Jedynce: Najmłodsi wśród zwierząt: Na sawannie

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:20  Okrasa łamie przepisy: Przy wspólnym stole
15:50  Wieczna miłość
16:45  Audycje komitetów wyborczych
17:00  Teleexpress   17:15  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  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: Reytan - druga strona drzwi
22:20  Biała wizytówka

Zarząd przymusowy
23:35  Spragnieni księżyca

historia/archeologia
00:40  Koncert dla Ojca Świętego w 40. rocznicę powołania ma 

Stolicę Apostolską
02:00  4 Blocks

Bezsilność
03:05  Jeden dzień

Film dramat
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: X-Men: Apocalypse

Film fantastyczny
23:15  Zamachowiec

Film sensacyjny
01:25  Czterej bracia

Film sensacyjny
03:40  Tajemnice losu
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04:30  Telezakupy
05:05  Elif
06:00  Wieczna miłość
06:50  Jaka to melodia?
07:25  Audycje komitetów wyborczych
07:50  Agropogoda   08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 5
09:55  Komisarz Alex 10
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: Dziki Bałtyk: Magiczne lasy i wrzoso-

wiska
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:20  Leśniczówka
15:50  Wieczna miłość
16:45  Audycje komitetów wyborczych
17:00  Teleexpress   17:15  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  Leśniczówka
21:00  Wielki test o internecie
22:25  Na własne oczy: Film dla Stasia
23:35  Bez tożsamości
00:25  Kompania X
01:20  Orły sportu
01:45  wojsko-polskie.pl
02:20  Port lotniczy 1975
04:10  Notacje

Ryszard Szurkowski. Zawsze chciałem zwyciężyć
04:25  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Bestwinka, Polskie Ranczo

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: Tawerna Ellada, Głogów

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  Kiler

Film komediowy
01:20  Oszuści
02:25  Uwaga!
02:55  Moc magii

04:55  Koło fortuny
05:35  M jak miłość
06:30  Audycje komitetów wyborczych
06:55  Pożyteczni.pl
07:20  Na sygnale

Stanisław czy Wiktor
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  Rodzinka.pl
14:35  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
14:45  Audycje komitetów wyborczych
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
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:55  Na dobre i na złe
21:55  Na sygnale
22:35  Kino relaks: Legalna blondynka 2
00:20  O mnie się nie martw 9
01:20  Dzielnica bankowa
02:25  Świat bez tajemnic: Pupil za 100 000 dolarów
03:20  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  John Tucker musi odejść

Film komediowy
00:00  Babel

Film dramat
03:05  Tajemnice losu

CZWARTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, 17 PAŹDZIERNIKA

04:30  Telezakupy
05:05  Elif
06:00  Wieczna miłość
06:50  Jaka to melodia?
07:25  Audycje komitetów wyborczych
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:30  Alarm!
08:55  Ranczo 5
09:55  Komisarz Alex 10
10:50  Jeden z dziesięciu
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:30  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Dzika przyroda Irlandii
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:20  Leśniczówka
15:50  Wieczna miłość
16:45  Audycje komitetów wyborczych
17:00  Teleexpress   17:15  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: Liga Narodów - studio
20:35  Piłka nożna: Liga Narodów - mecz: Polska - Portugalia
00:25  Ocaleni
01:30  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat: 

Jordan Peterson, prorok prawicy
02:10  Bez tożsamości
03:30  Notacje

Witold Sobociński. Malarz ekranu
03:45  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Borowo, Sielawka

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 Malinówka, Wisła

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: Łódź, Włoszczyzna
22:30  Kilerów 2-óch

Film komediowy
01:00  Pułapka
02:00  Gala French Touch
03:50  Moc magii

04:55  Koło fortuny
05:30  Na dobre i na złe

Gdzie nasz dom?
06:30  Audycje komitetów wyborczych
06:55  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  Rodzinka.pl
14:45  Audycje komitetów wyborczych
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
19:40  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Doktor Foster
21:50  Facet od wuefu
23:25  Na sygnale

Farciarze z ferajny
23:55  Legalna blondynka 2
01:40  Grupa specjalna "Kryzys"
02:40  Art Noc: Od wschodu do zachodu słońca - 50 lat Skaldów
03:35  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  Babel

Film dramat
01:15  Chirurdzy
02:15  Chirurdzy
03:15  Tajemnice losu
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 PIOTR KOWALSKI

Świetne spotkanie w drużynie wo-
jowników rozegrał najskuteczniejszy 
na parkiecie zdobywca ośmiu bramek 
Sebastian Włoskiewicz. Spotkanie było 
dość wyrównane, jednak to ostrowcza-
nie potrafili w ważnych momentach zdo-
być bramkę i przetrzymać atak przeciw-
ników. Na uwagę zasługuje końcówka 
pierwszej połowy, kiedy goście po dwu-
minutowych karach dla Falasy i Bysia-
ka grali z przewagą dwóch zawodników 
i nie potrafili sforsować obrony KSZO. 
W drugiej połowie zawodnicy trenera 
Radowieckiego nawet na moment nie 
dali wyjść na prowadzenie szczypiorni-
stom z Płocka. Przewaga przez cały czas 
oscylowała w granicach od jednej do 
trzech bramek. 

– Gratuluje gospodarzom zwycięstwa. 
Mecz moim zdaniem był wyrówna-
ny – mówił Krzysztof Kisiel, trener dru-
żyny rezerw Orlen Wisły Płock. – Pierw-
szą część spotkania to my dyktowaliśmy 
warunki. Cóż, niewykorzystane sytuacje 
zemściły się, nie mogliśmy zdobyć więcej 
bramek i wywieźć stąd zwycięstwa.

– Nie będę or yg inalny, powiem 
to, co trener Płocka – stwierdził To-
masz Radowiecki, trener KSZO Od-
lewnia. – Mecz na styku praktycznie 
przez 60 minut. Powiedzieliśmy sobie 
w szatni kilka słów i chłopaki dostali 
kilka wskazówek do realizacji, podczas 
drugiej połowy i ewidentnie w dwustu 
procentach je zrealizowali. Zostawi-
liśmy kawał zdrowia na boisku, mo-
jej drużynie należą się wielkie słowa 
uznania. Spodziewaliśmy się trudnych 
zawodów i takie zawody były. Wiedzie-
liśmy, że drużyna z Płocka nie jest dru-
żyną z pierwszej łapanki. Myślę, że to 
był fajny mecz dla kibiców, którzy nas 

wspierali przez całe 60 minut. Nie będę 
wyróżniał z mojej ekipy nikogo, ponie-
waż każdy kto był na boisku dał z siebie 
wszystko.

– Chciałbym przede wszystkim po-
dziękować całej drużynie za walkę, bo to 
był mecz walki – dodał Michał Piątkow-
ski, bramkarz KSZO Odlewnia. – Wia-
domo jesteśmy młodą, niedoświadczoną 
ekipą. Musimy czasem nadrabiać ambi-
cją swoje błędy i w ataku i w obronie. 
Kibicom należy się wielki szacunek za 
doping.

KSZO Odlewnia Ostrowiec Świę-
tokrzyski – Orlen Wisła II Płock 
29:27 (14:13) 

Skład KSZO Odlewnia: Piątkowski, 
Baran – Włoskiewicz (8), Jeżyna (7), 
Falasa (5), Zielonko (4), Hubka(3), Ko-
gutowicz (2), Bysiak, Grabowski – tre-
ner Tomasz Radowiecki. 

W tabeli po trzech kolejkach prowa-
dzą z kompletem dziewięciu punktów 
MTS Chrzanów oraz AZS AWF Biała 
Podlaska. Ostrowiecki zespół z sześcio-
ma punktami zajmuje piąte miejsce, na 
czwartej pozycji również z sześcioma 
punktami jest najbliższy rywal poma-
rańczowo-czarnych SPR PWSZ Tarnów. 

Spotkanie z tarnowianami odbędzie 
się w sobotę (13.10) w hali przy Święto-
krzyskiej. Początek o godzinie 17.

Wielkie brawa
dla ręcznych!

Trzy punkty w sobotnim spotkaniu z rezerwami Orlen Wisły Płock wywal-
czyli szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec.

Początek spotkania nie zapowiadał 
tego, co się później wydarzy. Ostro-
wczanie pierwszą groźną akcję prze-
prowadzili w dziewiątej minucie, kiedy 
to po dograniu Patryka Cheby zasko-
czyć bramkarza gości próbował Kamil 
Łokieć. W następnych dwudziestu mi-
nutach próbowali jeszcze dwukrotnie 
Bełczowski oraz Dybiec i Grunt. W tym 
czasie goście oddali zaledwie dwa strza-
ły na bramkę Zacharskiego, a gra toczy-
ła się głównie na połowie kraśniczan. 
Niestety, od 29. do 33. minuty goście 
przeprowadzili dwa „zabójcze” ataki na 
bramkę KSZO. Najpierw pięknym strza-
łem w okienko bramki Zacharskiego 
popisał się Daniel Szewc, cztery minuty 

później na 0:2 po solowej akcji podwyż-
szył Arkadiusz Maj. Podopieczni Mar-
cina Wróbla dążyli jeszcze do zmiany 
wyniku w pierwszej połowie, ale strzały 
Mateusza Madeja w 35. minucie i Mi-
chała Grunta w 42. minucie nie sprawiły 
większych problemów zawodnikom Sta-
li. W drugiej połowie goście poczynali 
sobie już nieco odważniej. Najlepszą 
okazję na podwyższenie wyniku mieli 
w 86. minucie, kiedy tylko słupek ochro-
nił piłkarzy KSZO od straty kolejnej 
bramki. Z sytuacji dla ostrowczan warto 
odnotować jeszcze strzały Smuczyńskie-
go, Madeja i Kardasa. 

PK

Przegrana ze Stalą 
W spotkaniu 11 kolejki rozgrywek III ligi piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec 
Św. przegrali na własnym boisku z beniaminkiem rozgrywek Stalą 
Kraśnik 0:2. 

Podobnie jak na wiosnę, jesienią 
w rozgry wkach bierze udział dzie-
sięć zespołów. W pierwszej kolejce 
nie zawiedli faworyci, mistrzowie po-
przedniego sezonu wysoko pokona-
li Climatic – jedną z nowych drużyn 
w lidze. Aż osiem bramek w tym spot-
kaniu zdobył Damian Rożniata. Ko-
lejne ligowe zmagania na boiskach Or-
lik już dziś (piątek, 12 października).

Przy ulicy Chopina zagrają Scor-
pion – ETC (18:00), Signal – Celsa 
(18:50) oraz Węgiel Lipiec – Fox (18:40), 
natomiast na osiedlu Ogrody Clima-
tic – Publima (18:00) oraz Oldboje 
KSZO – HI-Sport (18:50).

Wyniki pierwszej kolejki:

NSZZ „Solidarność” Celsa 3 – 3 ETC
bramki: T. Barański, M. Batugowski, 
K. Szmajda – G. Grzegorski -2, P. Soko-
łowski.
PUBLIMA 2 – 2 WĘGIEL LIPIEC
bramki : A. Michałowski, K. Aras – T. 
Zajda , R. Ćwik.
FOX 3 – 3 SIGNAL
bramki: H. Sobczyk -2, A.Gajewski – P. 
Jedlikowski, D. Brożek, A. Graczak.
CLIMATIC 1 – 17 HI-SPORT
bramki: M. Sokół – D. Pucułek -8, D. 
Rożniata -6, B. Niedbała, S. Kieloch, 
1-samobójcza
Oldboje KSZO – SCORPION – spotka-
nie przełożone.

KP

Ruszyła liga firm
W minioną sobotę, 6 października rozpoczęły się rozgrywki Ostrowieckiej 
Piłkarskiej Ligi Firm. To już druga edycja tego turnieju.
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