
Psi azyl

W ostatnich latach w mediach sy-
stematycznie słyszymy o zwierzę-
tach porzucanych, krzywdzonych 
przez ludzi. Koty, czy psy znalezio-
ne w środku pola, na ulicy, przy-
wiązywane w lesie do drzewa… 
To niestety codzienność.

 str. 2

Rezonans 
dla wszystkich

Już nie tylko pacjenci ostrowie-
ckiego szpitala, ale wszyscy po-
trzebujący będą mogli skorzystać 
z badań rezonansem, który znaj-
duje się w lecznicy.

 str. 3

Było Gambo, są bloki

Tam, gdzie jeszcze niedawno stał 
szpecący budynek po „Gambo”, po-
wstaje nowoczesne osiedle miesz-
kaniowe. Już pod koniec września 
do bloków przy ul. Kopernika w Os-
trowcu wprowadzą się pierwsi lo-
katorzy.

 str. 3

Pary na medal

Jak przeżyć razem pół wieku 
i więcej? W Ostrowcu są pary, któ-
re dobrze znają przepis na długie 
i udane małżeństwo. W minioną 
sobotę „złoci” i „diamentowi” ju-
bilaci świętowali wspólną drogę 
przez życie.

 str. 4

Liczą na rekord

Za niewiele ponad dwa tygodnie 
rozpocznie się największy w re-
gionie amatorski turniej piłki noż-
nej - Ogrody 2018. Organizatorzy 
piłkarskiego święta, które potrwa 
od 12 do 26 sierpnia zapowiadają 
wspaniałą zabawę i sportową ry-
walizację.
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Fot. UM Ostrowiec Św.

TOKRZYSKIE

Piewca chocimowskich lip
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Motywacja i energia
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Kibice KSZO apelują
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Staram się być szczęśliwy

Rozmowa Macieja Dobrowolskiego z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławem Górczyńskim 

str. 5
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Piątek, 27 lipca
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”. 

Rock Nocka z KSU. Dwór na Wi-
chrowym Wzgórzu (Przybysławice 34) 
zaprasza na trzecią już Wakacyjną Rock 
Nockę. Tym razem niewątpliwą gwiazdą 
nocnego, rockowego, wakacyjnego gra-
nia będzie bieszczadzka, kultowa punk-
-folkowa grupa KSU. Kto jeszcze zagra 
tej „nocki”? Krakowskie trio Voda. Po 

koncercie rockowe, nocne After Party. 
Początek o godz. 21. Bilety w cenie 60 zł. 

Sobota, 28 lipca
Rodzinne eko-piknikowanie. 
Degustacja najlepszej regionalnej żyw-
ności naturalnej, relaks na trawie, eko-
questing, zabawy, warsztaty i animacje 
dla dzieci, mnóstwo fascynującej wie-
dzy o relacjach człowiek – środowisko, 
tajnikach sortowania odpadów i mocy 
recyclingu – wszystko to i wiele innych 
atrakcji czeka na uczestników dwudnio-
wego Eko Pikniku, który rozpocznie się 
o godz. 11 na terenie Bałtowskiego Kom-
pleksu Turystycznego. Pierwszego dnia 
prelekcje wygłoszą: Jerzy Misch – Su-
perfoods. Chwilowa moda czy żywność 
XXI wieku?; Edyta Kot – Super sok, 
czyli o znaczeniu soków dla życia; Prze-
mysław Jędrzejewski – ABC Zero Wa-
ste w domu, pracy, w szkole; Justyna 
Pargieła – Bioróżnorodność w diecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzikich 
roślin jadalnych; Katarzyna i Przemek 
Kiczor – Jedz i rośnij duży!. O zdro-
wym odżywianiu dzieci; Huber Janu-
szewski – Dlaczego odpady kosztują?; 
Iwona Rowińska-Miter – W przyjaźni 
z naturą – bezpieczna pielęgnacja two-
jego domu; Anna Frańczak – Idea In-
kubatorów Przetwórczych; Katarzyna 
i Przemek Kiczor – Bo twoje ciało stwo-

rzone jest do ruchu (pokaz); Łukasz 
Gębka – Żywność ekologiczna – dlacze-

go warto?; Mateusz Ochab – Suplemen-
tacja na drodze do zdrowia.

Kuglarstwo i planszówki. W ra-
mach rozpoczęto w ubiegłym tygodniu 
wakacyjnego cyklu wydarzeń artystycz-
nych pod nazwą „Kultura w Centrum”, 
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu 
proponuje warsztaty kuglarskie oraz 
lalkarskie, gry planszowe i podwórko-
we oraz naukę walki na miecze pianko-
we. Wszystko to oczywiście w Rynku, 
w godz. 16-19.30.

Niedziela, 29 lipca 
Zdrowe smaki. Drugi dzień Eko 
Pikniku na bałtowskiej „Okręglicy” ot-
worzy prelekcja Jerzego Mischa na temat 
super żywności (godz. 12). Uczestnicy 
imprezy będę mogli posłuchać też m.in. 
o właściwościach oleju makowego, o tym, 
jak należy czytać składy kosmetyków i zo-
baczyć starodawną chińską ceremonię 
parzenia herbaty Gong – Fu Cha. Między 
godz. 12 a 15 Maksymilian Przybylski 
z „Max gotuje z natury” opowie o swojej 
dzikiej kuchni. Będą też warsztaty, degu-
stacje, zabawy i animacje dla dzieci. 

Filmowe szlagiery. Po ubiegłotygo-
dniowym, dobrze przyjętym koncercie 
duetu Czarny-Nosal, Miejskie Centrum 
Kultury zaprasza w centralny plac mia-
sta na wieczór z muzyką filmową. Przy 
schodach, obok fontanny wystąpią Chór 
Ad Libitum, Chór św. Marcina oraz so-
liści i orkiestra Świętokrzyskiej Szko-
ły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu pod 
dyrekcją Zdzisława Staniszewskiego. 
W ich wykonaniu zabrzmią najpiękniej-
sze tematy i piosenki z niezapomnianych 
filmów. Początek o godz. 21. 

Środa, 1 sierpnia
Patriotyczny happening. Już po raz 
czwarty, z inicjatywy Ostrowieckich Pa-
triotów na ostrowieckim Rynku zostanie 
utworzony Żywy Znak Polski Walczącej. 
Patriotyczny happening rozpocznie się 
o godz. 16.30. Przybyli w centralny plac 
miasta zaczną wtedy tworzyć znak Polski 
Walczącej tak, by był gotowy na godz. 17, 
czyli w „Godzinę W”. Dokładnie o tej 
porze zostaną odpalone race, uczestnicy 
minutą ciszy uczczą pamięć walczących 
o Warszawę, a potem wspólnie odśpie-
wają hymn narodowy. Happening po-

przedzi zbiórka krwi. W dniach 26 lipca 
-1 sierpnia, w ramach akcji „Przelej krew 
w rocznicę Powstania Warszawskiego” 
będzie można podzielić się życiodaj-
ną substancją w Oddziale Terenowym 
Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w szpitalu po-
wiatowym w Ostrowcu Św. Oddział 
czynny jest w godzinach 7-14:35, a re-
jestracja odbywa się w godzinach 7-10.
Dla osób, które oddadzą krew z hasłem 
„PRZELEJ KREW W ROCZNICĘ 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO” 
przewidziane są opaski lub chorągiewki 
biało-czerwone. 

Budapeszt w Ostrowcu. Od dziś, 
w kinie „Etiuda” (aleja 3 Maja 6) można 
rezerwować i kupować bilety na koncert 
znanego na całym świecie węgierskiego 
zespołu pieśni i tańca Budapest Ballet 
& Orchestra Rajko. Narodowa orkiestra 
i balet z Budapesztu wystąpią w sali wido-
wiskowej „Etiudy” w sobotę, 27 paździer-
nika o 18. Budapest Ballet & Orchestra 
Rajko w błyskotliwy sposób prezentuje 
połączenie gatunków: muzykę klasyczną 
i rozrywkową, autentyczny taniec salono-
wy i tańce z elementami zaczerpniętymi 
z niezwykle żywiołowego folkloru cy-
gańskiego, jak również elementy oparte 
na tradycyjnej muzyce świata. BB&OR 
dotychczas występował w ponad 30 kra-
jach na czterech kontynentach, bawiąc 
wciąż niezliczone tłumy zadowolonych 
widzów. W swojej siedzibie w Budapesz-

cie BB&OR rzadko występuje, ponieważ 
większość czasu spędza w podróżach po 
świecie. Nasz kraj tę pierwszą po pięciu 
latach wizytę zawdzięcza kontynuacji ob-
chodów Roku Kultury Węgierskiej w Pol-
sce, który przybliżył Polakom prawdziwą, 
wspaniałą kulturę naszych "bratanków" 
znad Dunaju i Balatonu. 

To trzeba zobaczyć! Z powodu 
niewielkiego zainteresowania widzów 
obydwa spektakle Wakacyjnej Sceny 
Komediowej – "Seks dla opornych" i "El 
Credito" zostały odwołane. W zamian, 26 
wrześnie o godz. 17 w „Etiudzie” będzie 
można obejrzeć wielki hit warszawskiego 
Teatru Komedia – spektakl "Ostra jazda" 
z udziałem Katarzyny Żak, Julii Kamiń-
skiej, Jana Jankowskiego, Przemysława 
Sadowskiego i Mirosława Baki. Dziś roz-
poczęła się sprzedaż i rezerwacja biletów. 
Kontakt – Jolanta Zawisza – 781 804 070.

OPR. KF

R E K L A M A

Z myślą o pozostawionych na pastwę 
losu czworonogach powstało Kunowskie 
Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom 
„Podaj Łapę”. Początkowo nieformalna 
grupa, tworzona przez ludzi wielkiego 
serca, w 2017 r. uzyskała wpis do KRS. 
Głównym celem organizacji jest pomoc 
bezdomnym i porzuconym zwierzętom. 
Do „psiego azylu”, zlokalizowanego na 
terenie Zakładu Gospodarki Komunal-
no-Mieszkaniowej w Kunowie trafiają 
przybłędy z terenu całej gminy i nie tyl-
ko. Misją stowarzyszenia jest znalezienie 
im nowego, odpowiedzialnego domu. 
Dbają o to wolontariusze. Jedna z na-
jaktywniejszych – Joanna Bartnik – jak 
sama mówi, zwierzęta kocha od zawsze. 
Swoją przygodę z „azylem” zaczęła, 
przyprowadzając na teren zakładu ma-
łego, porzuconego kotka. Obecnie prze-
bywa tam około 20 psiaków – szczenia-
ków i tych starszych, których już nikt 
nie chce. Wciągu trzech lat przez bramę 
kunowskiej przystani dla czworonogów 
przewinęło się blisko dwieście zwierząt. 

Działalność Stowarzyszenia nie ogra-
nicza się tylko do opieki nad bezdom-
nymi zwierzakami. Prowadzona są też 
akcje edukacyjne.

– Docieramy głównie do szkół, gdzie 
staramy się uświadamiać uczniom, jak 
dbać o swoje pupile – mówi Joanna 
Bartnik. – Mieliśmy przypadek brze-

miennej kotki, którą dzieci obrzuciły 
kamieniami i nie doniosła ciąży… Dzie-
ci trzeba uczyć od małego.

Organizacja prężnie działa na fejs-
bukowym profilu. Tam systematycznie 
umieszczane są zdjęcia bezdomnych 
zwierząt, które czekają na adopcję 
i informacje o zbiórkach prowadzonych 
przez wolontariuszy w szkołach, skle-
pach, czy na festynach.

Łączy nas jedno - miłość do zwierząt. 
Zwierząt każdej rasy, gatunku, maści, 
wieku. Dla nas nie jest ważny ich wy-
gląd, stan zdrowia. W każdym z nich 
widzimy żywą, czującą istotę, za którą 
my – ludzie – jesteśmy odpowiedzial-
ni – podkreśla J. Bartnik. 

Wolontariusze stowarzyszenia to 
głównie młodzież z terenu gminy Ku-
nów. Większość z nich działa na rzecz 
zwierząt od kilku lat. 

– Przez azyl przewinęło się już kil-
kadziesiąt osób. Niektórzy przychodzą, 
spędzają jeden dzień, pobawią się z psia-
kiem i uciekają, bo są też obowiązki: 
trzeba posprzątać kojce, miski, grabić 
ziemię – przyznaje J. Bartnik, dodając, 
że wolontariat oprócz przyjemności to 
też ciężka praca. 

Adopcja zwierząt trwa ok. 2 tygodni. 
Członkowie Stowarzyszenia sprawdzają 
przyszłych właścicieli, przeprowadzają 
wywiad środowiskowy.

Największym szczęściem dla pra-
cowników „Azylu” jest udana adopcja 
podopiecznego – znalezienie mu właści-
wego, kochającego właściciela, ciepłego 
domu, w którym będzie szczęśliwy do 
końca swoich dni. 

Jednak sami nie są w stanie zaopieko-
wać się coraz większą ilością zwierząt. 
Potrzebują wsparcia, każdej formy po-
mocy – a przede wszystkim zwracania 
większej uwagi na los zwierząt żyjących 
w naszym otoczeniu.

MONIKA SWACIAK

Psi azyl
W ostatnich latach w mediach systematycznie słyszymy o zwierzętach 

porzucanych, krzywdzonych przez ludzi. Koty, czy psy znalezione w środku 

pola, na ulicy, przywiązywane w lesie do drzewa… To niestety codzienność.
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KLAUDIA FAŁDROWICZ

Dwa lata temu unieważniono dwa 
przetargi na wywóz i utylizację nieczy-
stości w mieście. Zdaniem skarżyskiej 
prokuratury, która już od dłuższego cza-
su prowadziła śledztwo w tej sprawie, 
unieważnienia były bezpodstawne. 

Jak przyznaje Daniel Prokopowicz, 
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Kielcach, w toku postępowania 
zebrano obszerny materiał dowodowy, 
w postaci przede wszystkim dokumen-
tacji przetargowej, zeznań świadków 
oraz opinii biegłego z zakresu zamó-
wień publicznych. Ten materiał pozwo-

lił na postawienie prezydentowi zarzutu 
związanego z przekroczeniem upraw-
nień, złożeniem fałszywego orzeczenia 
co do okoliczności mającej znaczenie 
prawne i podjęciem decyzji o wyborze 
ofert z wolnej ręki, co w efekcie skutko-
wało wyborem oferty o ponad 1,8 mln zł 
droższej od bezpodstawnie wykluczonej 
oferty konkurencyjnego podmiotu.

Prezydent Jarosław Górczyński nie 
zgadza się z postawionymi mu zarzutami.

– Nie zgadzam się z zarzutami proku-
ratury, jestem niewinny – mówi J. Gór-
czyński. – Jest to niestety element walki 
politycznej na trzy miesiące przed wybo-
rami, o czym mówił już kilka miesięcy 

temu na sesji Rady Miasta, były radny 
klubu PIS. Przykro, że moi przeciwnicy 
polityczni stosują takie metody. To nie je-
dyne postępowanie, które toczyło się na 
podstawie donosów, aby zdyskredytować 
mnie, jako prezydenta w oczach miesz-
kańców. Przypominam chociażby sprawę 
dotyczącą budowy otwartych basenów 
na „Rawszczyźnie”. Jestem spokojny 
o wynik postępowania. Moje działania 
zawsze nacechowane są dbałością o do-
bro mieszkańców Ostrowca Świętokrzy-
skiego.

Za zarzucane prezydentowi czyny 
grozi kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności. 

Prezydent: 

„Jestem niewinny”
Zarzut przekroczenia uprawnień postawiła Prokuratora Rejonowa w Skar-

żysku Kamiennej prezydentowi Ostrowca Jarosławowi Górczyńskiemu. 

Sprawa dotyczy przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu gminy. Prezydent odpiera postawione mu zarzuty.

Po ponad trzech latach od uru-
chomienia pracowni rezonansu mag-
netycznego w Szpitalu Powiatowym 
w Ostrowcu Św., lecznica otrzymała 
kontrakt na badania tym nowoczesnym 
urządzeniem. To dobra wiadomość dla 
mieszkańców, którzy do tej pory musieli 
szukać pomocy w innych ośrodkach lub 
czekać na diagnostykę w prywatnej po-
radni w Ostrowcu Św. 

Jak informuje Beata Szczepanik, 
rzecznik NFZ w Kielcach w tym roku 
świadczenie opiewa na 422 tys. zł. Czy 
to ostateczna kwota okaże się, po ilości 
wykonywanych badań i po tym, w jaki 
sposób szpital będzie się z nich rozliczał. 

Dyrekcja lecznicy, wychodząc na 
przeciw potrzebom osób ze skierowa-
niem – a tych nie brakuje – zadeklaro-
wała obsadę personalną na drugą zmia-
nę do pracowni rezonansu.

Ma to maksymalnie skrócić kolejki.
Warto dodać, że w ostatnim czasie 

Fundacja "Daj szansę innym" przekaza-
ła darowiznę dla ostrowieckiej leczni-
cy. Szpital wzbogacił się o nowy sprzęt, 
który trafił w sumie na cztery oddziały.

Na Oddział Neurologii z pododdzia-
łem udarowym trafiły między innymi 
rejestrator EKG oraz pompa infuzyjna. 
Oddział Wewnętrzny II o profilu nefro-
logicznym dostał łóżko z wbudowaną 
wagą. Natomiast pediatria ma nowe 
termometry, inhalatory i cztery pul-
soksymetry. Na Oddział Ginekologicz-
no – Położniczy fundacja przekazała 
stetoskop internistyczny oraz ciśnienio-
mierz zaporowy.

Łączna wartość nowego sprzętu to 30 
tysięcy złotych.

KF

Rezonans 
dla wszystkich

Już nie tylko pacjenci ostrowieckiego szpitala, ale wszyscy potrzebujący 

będą mogli skorzystać z badań rezonansem, który znajduje się w lecznicy.
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Prace na osiedlu Spółdzielców idą 
zgodnie z harmonogramem, a ich efekty 
widać gołym okiem. Mieszkania w dwóch 
pięciokondygnacyjnych blokach są już 
otynkowane, aktualnie na schodach i ta-
rasach kładzione są płytki. 

– Tak dobrze usytuowanych miesz-
kań z garażami podziemnymi, windami 
i w tak atrakcyjnym terenie, w bliskim 
sąsiedztwie parku przedszkola, szko-
ły i przychodni w Ostrowcu już nie bę-
dzie – przyznaje prezydenta Jarosław 
Górczyński. – Będziemy budować kolej-
ne bloki, bo jest takie zainteresowanie, 
ale to miejsce to taka „perełka”.

Zarówno lokalizacja, jaki i wysoki 

standard mieszkań, sprawia, że zainte-
resowanych ich kupnem nie brakuje. 
Jak informuje Piotr Dasios, prezes Os-
trowieckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego pierwsi lokatorzy klucze 
odbiorą już pod koniec września.

Na terenie osiedla przewidziana jest 
część rekreacyjna, z nowoczesnym pla-
cem zabaw oraz parkingi dla gości.
Kopernika 34 A będzie osiedlem ogro-
dzonym i podłączonym do miejskiej sieci 
ogrzewania MEC. Mieszkania oferowa-
ne są w stanie deweloperskim, do własnej 
aranżacji. 

KF

Było Gambo, są bloki
Tam, gdzie jeszcze niedawno stał szpecący budynek po „Gambo”, po-

wstaje nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Już pod koniec września do 

bloków przy ul. Kopernika w Ostrowcu wprowadzą się pierwsi lokatorzy.
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Państwo Antoni i Alina Czubowie, 
Zofia i Ludomir Liznerowie, Bogu-
sław i Jolanta Koziełowie oraz Wie-
sław i Zofia Wojciechowscy obchodzili 
pięćdziesiątą rocznicę ślubu, a państwo 
Władysław i Regina Zawołowie - sześć-
dziesięciolecie pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji w Urzędzie Stanu Cywil-
nego odbyło się spotkanie z jubilatami 
i członkami ich rodzin.

Małżonkowie odnowili przysięgę mał-
żeńską przed prezydentem Jarosławem 
Górczyńskim, który wręczył parom me-
dale przyznane przez prezydenta RP 
oraz pamiątkowe szklane serca z dedy-
kacją i serdecznymi życzeniami kolej-
nych pomyślnych, wspólnie spędzonych 

lat. Nie zabrakło również kwiatów, gra-
tulacji, lampki szampana oraz symbo-
licznego toastu.

– Jest wiele jubileuszy godnych świę-
towania, ale na szczególną uwagę za-
sługują wspaniałe rocznice pożycia 
małżeńskiego – podkreślił J. Górczyń-
ski. - Wyrażam szacunek i podziw dla 
wytrwałości i niezłomności par małżeń-
skich, które pomimo wielu przeciwno-
ści losu dotykających życia, doczekały 
tak pięknego jubileuszu jakim są złote, 
a tym bardziej diamentowe gody. Dzi-
siejsi jubilaci powinni być wzorem dla 
młodych. Są przykładem, że prawdziwe 
zgodne i dobre małżeństwo to takie, któ-
re przetrwa wszystkie życiowe zawieru-
chy, w oparciu o wzajemne zrozumienie, 
tolerancję i szacunek.

ANTONI I ALINA CZUBOWIE
Pani Alina urodziła się w 1946 roku 

w Sarnówku, do emerytury pracowała 
w ostrowieckim Modarze, późniejszym 
Gambo. Pan Antoni przyszedł na świat 
w 1942 roku w Opatowie. Swoją karierę 
zawodową związał z ostrowiecką hutą. 
W wieku trzydziestu pięciu lat uległ wy-
padkowi w miejscu pracy i od tej pory 
przebywa na rencie inwalidzkiej.

Państwo Czubowie poznali się, po-
kochali i postanowili iść dalej przez ży-
cie razem. Pobrali się zimą 1968 roku 
w Opatowie. Nie mają dzieci.

Jak sami podkreślają, ich wspólne ży-
cie upływa w spokoju. Zawdzięczają to 
przestrzeganiu przysięgi małżeńskiej, 
wzajemnej miłości i szacunkowi wzglę-
dem siebie, dzięki czemu łatwiej im 

jest pokonywać trudności codziennego 
życia. Od dnia ślubu pani Alina i pan 
Antoni żyją zgodnie, ciesząc się swoją 
obecnością i bliskością.

ZOFIA I LUDOMIR LIZNEROWIE 
Pani Zofia urodziła się w Tarnówku 

w 1948 roku. Ukończyła Szkołę Pod-
stawową w Siennie i Krawiecką Szkołę 
Zawodową w Sandomierzu. Późniejszą 
karierę zawodową związała z ostrowie-
ckim Modarem. Pan Ludomir urodził 
się w Trzemsze Górnej w 1941 roku. 
Ukończył Szkołę Podstawową i Szkołę 
Zawodową w Siennie oraz Technikum 
Mechaniczne w Radomiu. Do emery-
tury pracował w Miejskiej Energetyce 
Cieplnej w Ostrowcu Św.

Państwo Liznerowie pochodzą z jed-
nej parafii. Jak wspomina pan Ludomir, 
wpatrzył się w oczy pani Zofii i zako-
chał. Na ślubnym kobiercu stanęli zimą 
1967 roku. Po ślubie zamieszkali w Os-
trowcu Świętokrzyskim. 

S ą  ro d z i c a m i  s y n a  S ł awom i r a 
i szczęśliwymi dziadkami dwojga wnu-
cząt: Kamila i Marii Magdaleny. Obec-
nie Państwo Liznerowie przebywają 
na zasłużonej emeryturze. Wolny czas 
poświęcają rodzinie i swoim pasjom. 
Pielęgnują ogród, pomagają synowi. 

BOGUSŁAW I JOLANTA KOZIEŁOWIE
Państwo Koziełowie są rodowitymi 

ostrowczanami. Urodzili się, wycho-
wali i żyją do dziś w naszym pięknym 
mieście. W 1947 roku przyszła na świat 
pani Jolanta, pan Bogusław jedenaście 
lat wcześniej. Jubilatka zawodowo zwią-
zana była z ostrowiecką hutą, gdzie pra-
cowała do emerytury. Jubilat pracował 
w zarządzie dróg publicznych w Stara-
chowicach.

Jolanta i Bogusław znali się od kil-
ku lat, gdy nagle w Krynicy Górskiej 
zakochali się w sobie. Pobrali się w zi-
mie 1967 roku. Mają dwie córki Annę 
i Katarzynę, które żyją w szczęśliwych 
związkach. Doczekali się sześciorga 
wnucząt: Karoliny, Łukasza, Patrycji, 
Damiana, Mariki i Martyny. Jubilaci 
przebywają obecnie na zasłużonej eme-
ryturze.

WIESŁAW I ZOFIA WOJCIECHOWSCY 
Pani Zofia przyszła na świat w Gry-

ficach w 1946 roku. Jest absolwentką 

Szkoły Pielęgniarskiej w Bolesławcu. 
Do emerytury pracowała jako pielęg-
niarka w Ostrowcu Św. Pan Wiesław 
urodził się w 1947 roku w Czerkawskich 
Tiszkach na terenie dzisiejszej Ukrai-
ny. Ukończył Liceum Ekonomiczne 
w Ostrowcu Św. Swoją karierę zawodo-
wą związał z ostrowiecką policją. Jest 
emerytowanym policjantem.

Państwo Wojciechowscy wspomina-
ją, że przypadkowe spotkanie stało się 
początkiem ich wspólnej drogi życiowej. 
Od razu przypadli sobie do gustu i zimą 
1967 roku zawarli związek małżeński. 
Szanowni jubilaci są szczęśliwymi ro-
dzicami trojga dzieci: Adama, Seba-
stiana i Julity. Mają pięcioro wnucząt: 
Bartłomieja, Magdalenę, Oskara, Zu-
zannę i Maję.

Czas na emeryturze, spędzają odda-
jąc się swym zainteresowaniom. Pasją 
Pana Wiesława są krzyżówki, lubi węd-
kować. Pani Zofia zajmuje się domem 
i dużo czyta.

WŁADYSŁAW I REGINA ZAWOŁOWIE 
Pani Regina jest rodowitą ostro-

wczanką, przyszła na świat w 1932 
roku. Swoją karierę zawodową zwią-
zała z Wólczanką. Pracowała tam 35 
lat. Pan Władysław urodził się w Bilczy 
w 1933 roku. Początkowo pracował jako 
mechanik w Przedsiębiorstwie Komu-
nikacji Samochodowej w Ostrowcu Św. 
Później został zatrudniony w Ostrowie-
ckich Zakładach Materiałów Ognio-
trwałych, gdzie przepracował 38 lat. Za 
nienaganną pracę został uhonorowany 
„Złotym Krzyżem”.

Państ wo Zawołowie poznal i s ię 
w 1955 roku na zabawie tanecznej or-
ganizowanej przez zakład pracy pani 
Reginy. Pan Władysław wspomina, że 
właśnie tam zakochał się w cudownej 
dziewczynie. Po dwóch latach znajomo-
ści, zimą 1958 roku, pobrali się.

Po ślubie młodzi dostali małe miesz-
kanie przy ulicy Polnej. Kiedy urodzi-
ły się dzieci zmienili je na większe na 
osiedlu Słonecznym. Tam mieszkają do 
dziś.

Jubilaci mają córkę Irminę i syna 
Zbigniewa. Doczekali się czworga wnu-
cząt i pięciorga prawnucząt. Są z nich 
bardzo dumni.

Państ wo Zawołowie przeby wają 
obecnie na emeryturze.

Pary na medal
Jak przeżyć razem pół wieku i więcej? W Ostrowcu są pary, które dobrze znają przepis na długie i udane małżeństwo. W mi-

nioną sobotę “złoci” i “diamentowi” jubilaci świętowali wspólną drogę przez życie.
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Z prezydentem 

Ostrowca Świętokrzyskiego 
Jarosławem Górczyńskim 

rozmawia Maciej Dobrowolski 

Maciej Dobrowolski: Czy bywają takie dni, 
w których jest pan wyjątkowo wyluzowanym 
człowiekiem?

Jarosław Górczyński: Bardzo rzadko, 
bardzo poważnie podchodzę do wszyst-
kich spraw, obowiązków i mało mam ta-
kich chwil prawdziwego luzu.

A jest to przypisane pańskiemu stanowisku, 
charakterowi, czy może jednemu i drugie-
mu?

To jest połączenie odpowiedzialności, 
pracowitości, systematyczności, sumien-
ności i okoliczności towarzyszących nam 
w danym momencie.

Dużo jest takich spraw w ciągu dnia, zliczył 
pan to kiedyś?

Bardzo dużo. Dzień zaczynamy od roz-
pisania korespondencji. Średnio jest to 
od 100 do 200 różnych pism, które wpły-
wają każdego dnia do Urzędu Miasta. 
Następnie mam narady z naczelnikami, 
podczas których podejmowane są istotne 
dla funkcjonowania naszego miasta de-
cyzje. Planowanie, wizytowanie inwestycji 
to także część codziennych obowiązków. 
Ważnym punktem w moim kalendarzu są 
spotkania z mieszkańcami, gdyż bardzo 
cenię sobie wkład ostrowczan w funkcjo-
nowanie samorządu

I pan zajmuje się tym wszystkim?
Tak, wspólnie z panią wiceprezydent 

Marzeną Dębniak, a ta koresponden-
cja to jest właśnie taki początek mojego 
dnia.

To w takim razie, jaki jest koniec dnia prezy-
denta Ostrowca?

Prezydentem miasta jest się 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu.  Trudno 
tak naprawdę określić koniec dnia pre-
zydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, bo 
każdy dzień jest inny. Są sytuacje kryzy-
sowe i trudne - czasami o 4 rano pojawia 
się meldunek od Straży Miejskiej, że sa-
mochód ciężarowy wjechał na przykład 
w dom przy ulicy, czasem zdarzają się sy-
tuacje, kiedy trzeba wyjść z kościoła, bo 
zadzwoni straż, że jest duża awaria sieci 
gazociągowej przebiegającej przez Ostro-

wiec, bądź inna. W gotowości trzeba być 
przez 24 godziny.

Powiedział pan „trzeba wyjść z kościoła”. 
Chodzi pan do kościoła? Wierzy pan?

Tak. Jestem osobą wierzącą.

W co pan wierzy, panie prezydencie?
Wiara to bardzo osobista sprawa. 

Mimo, że jesteśmy wychowani w cywi-
lizacji europejskiej, mającej podwaliny 
w Biblii, każdy z nas ma swoje przekona-
nia, jest wychowany w określonej wierze, 
w określonej kulturze i myślę, że to jest 
coś wyjątkowego, coś bardzo osobistego. 
Obecnie drażni mnie, że coraz  więcej 
rzeczy jest na sprzedaż. Tak przecież nie 
powinno być.

Odpowiadając na pańskie pytanie, to 
muszę podkreślić, że wierzę w niezależne 
sądy oraz mądrość i rozsądek mieszkań-
ców Ostrowca.

Takie czasy… Ale zostawmy na razie cięższe 
tematy i cofnijmy się w czasie. Panie prezy-

dencie, kiedy był pan małym chłopcem, to 
kim pan chciał pan zostać?

Pamiętam, że byłem zawsze bardzo 
aktywny. Uczestniczyłem w wielu inicja-
tywach, wydarzeniach, co ukształtowało 
mnie na późniejsze lata. Pamiętam bar-
dzo miłe chwile z harcerstwa. Myślę, że 
złapałem bakcyla społecznika. Chęć po-
mocy drugiemu została mi i dawała dal-
szą motywację do działania.

Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie 
kim chciał pan być? Strażakiem, księdzem, 
nauczycielem? To w tamtych latach były 
chyba trzy podstawowe pożądane  profesje? 

Pamiętam pewną historię, która po-
wtarzana jest w mojej rodzinie. Miałem 
wtedy może trzy, cztery lata kiedy dzia-
dek zapytał mnie czy chciałbym być księ-
dzem. Odpowiedziałem, że chyba nie, bo 
ksiądz nie ma żony.

Faktycznie. No to jest argument przema-
wiający zdecydowanie przeciwko takiemu 
wyborowi. (śmiech)

Humorystycznie. To taka anegdotka…

Pragmatycznie. A tak a propos, czy należy 
pan do pragmatyków? Twardo stąpa pan po 
ziemi?

Tak, taka postawa jest mi bliższa. Dla-
tego staram się twardo stąpać po ziemi.

A może to tylko fasada, czy jednak gdzieś 
tam, kiedy zamyka pan drzwi urzędu, to Gór-
czyński staje się innym facetem, na przykład 
takim, który  marzy?

To jest trudne, kiedy trzeba połączyć 
realizm z marzycielstwem. To takie tro-
chę „dwa w jednym”, i do tego spore 
wyzwanie dla mojego otoczenia... Może 
to zabrzmi jak banał, ale żyję i pracuję 
tak, bym każdego dnia mógł spojrzeć so-
bie w oczy i stwierdzić, że to co robię jest 
dobre i uczciwe.

Pod jakim względem?
Realizm, „zero-jedynkowość”, bardzo 

merytoryczna postawa i mało momentów 
romantyzmu, sentymentu i wyciszenia, 
to coś czego wiele osób nie może zrozu-
mieć.

A potrzebuje pan czasem takiego wycisze-
nia? 

Mam takie chwile, kiedy potrzebuję 
wytchnienia na łonie natury.  Otoczenie 

zieleni dodaje mi otuchy, werwy, energii 
i to są to niezapomniane chwile…

Prawdziwy mężczyzna powinien posadzić 
drzewo, mieć rodzinę, dziecko i zbudować 
dom. Co z tych rzeczy udało się panu, a czego 
pan nie dokonał?

Mnie się to już udało. Wszystko zosta-
ło spełnione.

Aż tak?
Z tych rzeczy, które pan wymienił, tak.

Co panu dodaje werwy, kiedy pan już czuje, 
że siły i nerwy opuszczają, gdy człowiek sobie 
myśli, a nie wierzę, że pan takich momentów 
w życiu nie ma, że "cholera, nie dam rady". 
Co panu dodaje siły?

Siły zawsze dodaje mi kontakt z ludź-
mi i spotkania. Miałem niedawno bardzo 
przyjemną rozmowę z weteranami Armii 
Krajowej. Muszę powiedzieć, że jestem 
zbudowany wiedzą, podejściem, zaan-
gażowaniem i oceną sytuacji w naszym 
kraju tych właśnie ludzi.

Dobrze, że możemy czerpać z postawy, życio-
wego doświadczenia i zwyczajnej przyzwoito-
ści takich ludzi. A to, w dzisiejszych czasach, 
niestety, jest coraz rzadsze. A czy możemy 
porozmawiać z Panem o mijającym czasie? 
Nie za szybko ucieka panu czas? Moja zna-
joma ma takie powiedzenie - "ja tam się nie 
starzeje, a inni niech robią, co chcą".

Czas płynie bardzo szybko, natomiast 

człowiek ma tyle lat, na ile się czuję, a nie 
tyle, ile ma. 

A na ile pan się czuje?
(Śmiech) Cenię sobie bardzo kontak-

ty z seniorami, to jest wyjątkowa grupa, 
bardzo aktywna i doświadczona życiowo. 
Staram się czerpać z ich wiedzy, z ich 
doświadczenia i z ich optymizmu, bo oni 
zarażają tym optymizmem i to jest bar-
dzo dobre.

A czy jest pan szczęśliwym człowiekiem?
Szczęście to stan ducha i umysłu. Dla-

tego staram się być szczęśliwy -doszuki-
wać wszędzie pozytywów.

yczę w takim razie, jak najwięcej pozy-
tywnych elementów w każdym dniu, dużo 
pieniędzy w kasie miasta, bo to ważne, dużo 
zdrowia i dobrych ludzi dookoła. Czy to są 
dobre życzenia? 

To są bardzo dobre życzenia, które 
możemy zadedykować każdemu miesz-
kańcowi naszego miasta, bo to przekłada 
się na naszą przyszłość. Myślę, że trzeba 
śmiało patrzeć w przyszłość i to jest coś, 
co powinno nas wyróżniać - żebyśmy nie 
żyli tylko dniem dzisiejszym, ale myśleli 
o tym, co nas czeka.

Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i rozmowę.

Staram się być szczęśliwy

Zd
jęc

ia:
 A

rtu
r S

an
do

m
ier

sk
i, U

M
 O

str
ow

iec
 Św

.



6 PIĄTEK – CZWARTEK 27 LIPCA – 2 SIERPNIA 2018LUDZIE I STYLE

MONIKA BRYŁA-MAZURKIEWICZ

Lipiec kojarzy się z lipami, które 
w żadnym innym miesiącu nie prezentu-
ją się tak wspaniale, oddziałując na na-
sze zmysły. Drzewa te, nie tylko pięknie 
wyglądają mieniąc się odcieniami żółci, 
brązu i zieleni, ale także cudownie pach-
ną, a pracujące w nich owady wydają 
całą gamę dźwięków. Myśli biegną wte-
dy wprost do piewcy piękna lip – mistrza 
z Czarnolasu, Jana Kochanowskiego 
i jego fraszki „Na lipę”. Ale lipa nie tyl-
ko Kochanowskiemu dała natchnienie. 
Dzięki niej powstały także utwory Ju-
liusza Słowackiego, Marii Konopnickiej, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
czy Mariana Ośniałowskiego, mało zna-
nego poety z Chocimowa.

Marian Ośniałowski, a właściwie Ma-
rian Wojna-Ośniałowski herbu Trąby 
urodził się we wrześniu 1920 r. w dwo-
rze w Chocimowie, w rodzinie Marii 
z Cichowskich i Gustawa małżonków 
Ośniałowskich. Bliscy nazywali go piesz-
czotliwie Rysiem. 

Był blisko spokrewniony z Witoldem 
Gombrowiczem i znanym spikerem oraz 
lektorem telewizyjnym i radiowym, Ksa-
werym Jasieńskim. Z pierwszym łączyły 
go więzy krwi poprzez babkę ze strony 
matki, Helenę z Kotkowskich. Dla Ksa-
werego był wujem, rodzonym bratem 

jego matki, Marii z Ośniałowskich Ja-
sieńskiej. Jego przyszywanym kuzynem 
był Bruno Jasieński (Wiktor Zysman), 
zaadoptowany przez Józefa Jasieńskie-
go, właściciela majątków Sadłowice 
i Studzianki. 

Dzieciństwo i wczesną młodość Ma-
rian Ośniałowski spędził w chocimow-

skim dworze, tętniącym życiem, pełnym 
krewnych i rezydentów, do którego cała 
rozrodzona rodzina była bardzo mocno 
przywiązana. 

Chocimów był miejscem wyjątkowym, 
pięknie położonym, u podnóża Gór 
Świętokrzyskich, z widokiem na Świę-
ty Krzyż, o urozmaiconym krajobrazie, 
poprzecinanym wąwozami i jarami, 
z szachownicą pól i lasów. Stał w nim 
okazały murowany dwór zwany pałacy-
kiem, zbudowany w 1868 r., z piętrem, 
na którym było sześć pokoi, obszernym 
parterem z dwoma wielkimi salonami, 
kilkoma gabinetami i trzema, czterema 
pokojami. Wznosił się on w otoczeniu 
znacznie starszego parku zachwycają-
cego potężnym starodrzewiem, wśród 
którego królowały sędziwe lipy. Cztery 
lipowe aleje i podjazd podprowadzały 
pod dwór o pięknej sylwetce i szerokich 
schodach zapraszających do środka. We 
wspomnieniach rodzinnych Chocimów 
pachniał właśnie owymi lipami. Lipy 
te pięknie później opisywał w wier-
szach – tęskniąc za domem i rodzinną 
wsią – Marian Ośniałowski. 

Marian Ośniałowski od najmłodszych 
lat miał opinię odmieńca. Był delikatny, 
wrażliwy, nieśmiały. Wydawał się niepo-
radny i zagubiony. Swoim zachowaniem 
i sposobem bycia odbiegał od rówieśni-
ków. Nie pociągały go typowe rozrywki 

ziemiańskie, jazda 
kon na cz y polo -
wania. Nie wyka-
zywał też żadnego 
za i nteresowa n ia 
sprawami majątku. 
Unikał kontaktu 
z rówieśnikami. Ce-
nił za to samotność 
i  d ług ie spacer y 
po chocimowskim 
parku, kunowskich 
wąwozach i lasach. 
Fascynowały go li-
teratura, muzyka 
i przyroda. Lubił 
s ł u c h a ć  mu z y k i 
z płyt i pasjami czy-
tał książki, które 
były jego jedynymi 
przyjaciółmi i z któ-

rymi się nie rozstawał. 
Po zakończeniu edukacji domowej 

uczęszczał do gimnazjum w Rabce, a na-
stępnie do Gimnazjum im. J. Sobieskie-
go w Krakowie, gdzie w 1939 r., złożył 
egzamin maturalny. 

W pierwszych latach wojny mieszkał 
w Chocimowie. Gdy w 1942 r. Niemcy 

przejęli majątek i wyrzucili rodzinę 
z domu, gościł u krewnych w dworze 
w Kosowicach, a następnie u siostry 
Róży Reklewskiej w Warszawie. Tam 

został aresztowany przez Gestapo pod-
czas łapanki. Więziony był na Szucha, 
potem na Pawiaku. Dzięki pomocy zna-
jomych, mających wpływy wśród Niem-
ców, opuścił więzienie. Powrócił w ro-
dzinne strony i zamieszkał u krewnych 
Orsettich w Ujeździe. W 1944 r. powró-
cił do Warszawy. Wziął udział w powsta-
niu warszawskim.

Po wojnie Marian Ośniałowski związał 
się ze sceną. Marzyło mu się aktorstwo. 
Grywał w teatrach w: Sosnowcu, Biel-
sku, Wrocławiu, Częstochowie, Jeleniej 
Górze, Olsztynie, Sosnowcu, Cieszynie, 
Świdnicy, Kaliszu. Dodatkowo w 1947 r. 
podjął studia na Wydziale Reżyserii Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Ło-
dzi. Przerwał je niestety po dwóch latach. 
W 1950 r. uzyskał za to eksternistycznie 
dyplom aktorski. Dodatkowo pracował 
w teatrach jako asystent reżysera czy 
pracownik techniczny. Obsadzany głów-
nie w repertuarze romantycznym, gry-
wając przede wszystkim role amantów, 
rozczarował się aktorstwem i ostatecznie 
porzucił scenę. 

Przez pewien czas pracował fizycz-
nie, jako murarz na budowie i tragarz. 
Sprzedawał nawet kwiaty na warszaw-
skich ulicach. 

W końcu zajął się twórczością litera-
cką, przede wszystkim poezją, którą już 
wcześniej tworzył. Publikował w „Twór-
czości”, „Nowej Kulturze”, „Słowie 
Powszechnym”, „Dziś i jutro”, „Kie-
runkach”, „Więzi”, „Trybunie Ludu”. 

W 1956 r. związał się z prestiżowym 
pismem „Współczesność”. Wchodził 
w skład komitetu redakcyjnego. Uczest-
niczył w przygotowaniu pierwszego 

numery pisma. Wspólnie z Romanem 
Śliwonikiem redagował we „Współczes-
ności” dział poezji, za darmo zresztą. 
Organizował wieczory autorskie i brał 
w nich udział. Był inicjatorem akcji 
„Prowincja ‘58” prowadzonej przez pis-
mo. To on sformułował jej zasadę: „Nie 
interesuje nas niczyja legitymacja sławy. 
Ale jedynie legitymacja talentu”. 

Poza poezją zajmował się tak że 
dziennikarstwem i tłumaczeniem poe-
zji z francuskiego. To był dobry okres 
w jego życiu. W 1957 r. otrzymał za swą 
twórczość poetycką Warszawską Na-
grodę Literacką. W następnych latach 
wydał dwa tomiki: „Kontrasty” i „Sui-
ta cygańska”, przygotowywał trzeci pt. 
„Marsz turecki”. W 1959 r. został człon-
kiem Związku Literatów Polskich. Poe-
zja Ośniałowskiego zyskiwała rozgłos 
i uznanie. Podobała się zarówno czy-
telnikom jak i krytykom. Była prosta, 
melodyjna, łatwa w odbiorze. Poruszała 
odwieczne tematy: poezji, przyrody czy 
smutku. 

Pomimo sukcesów Ośniałowski na 
co dzień żył bardzo skromnie i ledwie 
wiązał koniec z końcem. Wynajmował 
skromny pokoik na warszawskiej Pra-
dze. Chodził w zwykłych trampkach. 
Całymi dniami przesiadywał na ław-
ce w parku, czytał lub tworzył. Mimo 
to, nie narzekał, nie skarżył się, wręcz 
przeciwnie, utrzymywał, że nieźle mu się 
powodzi.

W 1961 r. Ośrodek Kultury Paryskiej 

przyznał mu czteromiesięczne stypen-
dium. Najprawdopodobniej dzięki wsta-
wiennictwu Iwaszkiewicza Ośniałowski 
otrzymał paszport i wyjechał do Pary-
ża. Nie wrócił już do kraju. Wybrał los 
emigranta. Życie na obczyźnie go nie 
rozpieszczało. Żył bardzo skromnie. 
Podejmował się różnych prac, głównie 
fizycznych. Nie zarzucił jednak całko-
wicie twórczości literackiej. Związał 
się kilkoma pismami emigracyjnymi. 
Drukował w „Kulturze” u Giedroycia, 
nadto w „Kontynentach” i londyńskich 
„Wiadomościach”. W 1965 r. został 
uhonorowany nagrodą Fundacji imie-
nia Kościelskich, którą odebrał w Ge-
newie. Radio ,,Wolna Europa” wyróż-
niło jego opowiadanie „Dzieciństwo” 
nadesłane na konkurs imienia Czesława 
Straszewicza.

W grudniu 1966 r. popełnił samobój-
stwo. Zażył barbiturany, przy produkcji 
których pracował. Jego ciało znaleziono 
na ławce w Lasku Bulońskim, a przy 
nim kartkę z prośbą, aby pochowano 
go w grobie dla bezimiennych. Tak też 
uczyniono.

Samobójcza śmierć Ośniałowskiego 
była dla najbliższych wstrząsem, ale nie 
zaskoczeniem. Wg wspomnień rodzin-
nych tkwiła w nim od zawsze, a emigra-
cja tylko przyśpieszyła ten krok.

10 lat po śmierci Ośniałowskiego 
ukazał się tomik jego poezji zatytuło-
wany „Mam na sprzedaż tylko serce”, 
zredagowany przez Jerzego Leszina-
-Koperskiego, wydany w mikroskopij-
nym nakładzie 267 egzemplarzy. Potem 
znów nastała długa cisza. Słuch o poecie 
z Chocimowa zaginął na dekady. Dopie-
ro w 2008 r. z inicjatywy Ksawerego Ja-
sieńskiego przy współpracy Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi Chocimów 
wyszedł drukiem tomik zawierający 
prozę i ponad 180 wierszy Ośniałow-
skiego. Zapomniany przez lata poeta 
jest na nowo odkrywany, przywracany 
świadomości czytelniczej. Jego twór-
czość zaś, urzekająca prostotą, zrozu-
miała i melodyjna, łatwa w odbiorze, 
przeżywa renesans. W rymach wierszy 
Mariana Ośniałowskiego odnajdujemy 
znane nam świętokrzyskie krajobrazy 
i piękną przyrodę. Są w nich utrwalo-
ne chociażby ubóstwiane przez poetę 
chocimowskie lipy. Od 2014 r. w dworze 
w Chocimowie znajduje się Izba Regio-
nalna poświęcona Marianowi Ośnia-
łowskiemu, a na jego frontonie widnieje 
upamiętniająca poetę tablica, wmurowa-
na w 2007 r. z fragmentem jego wiersza 
i lipową gałązką.

Piewca chocimowskich lip
Uroda i walory lip inspirowały wielu poetów. Jednym z nich był Marian Ośniałowski z Chocimowa. Przez lata niemal zapo-

mniany, dziś wraz ze swą twórczością odkrywany, poznawany i doceniany.

R E K L A M A
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SMACZNEGO 
KOLOROWY 
ZAWRÓT GŁOWY

SKŁADNIKI
– 0,5 l jogurtu naturalnego

– 1 pomarańcza

– 70 g mango

– 50 g malin

– 100 g migdałów

PRZYGOTOWANIE
Jogurt rozlewamy do dwóch 

miseczek. Pierwszą porcję mieszamy 

z malinami i migdałami, blendujemy, 

przelewamy do szklanek, zalewając je 

do połowy. Do drugiej porcji jogurtu 

dodajemy pomarańczę oraz mango 

i przystępujemy do blendowania. 

Gotowe koktajle przelewamy do 

szklanek, tak aby osiągnąć efekt 

dwufazowości.

ZIELONO MI!

SKŁADNIKI
– 1 ogórek

– 1 awokado

– 2 kiwi

– 2 gruszki

– 100 g szpinaku

– 75 g orzechów brazylijskich

– 2 łyżki miodu

– sok z połowy cytryny

PRZYGOTOWANIE
Ogórka, awokado, kiwi i gruszki 

obieramy, kroimy na cząstki 

i wkładamy do blendera. Wszystko 

skrapiamy sokiem z cytryny 

i blendujemy. Do gotowego koktajlu 

dodajemy miód. Koktajl posypujemy 

posiekanymi orzechami

KAKAOWY SZAŁ

SKŁADNIKI
– 2 łyżki kakao

– 0,5 l mleka kokosowego

– 100 g daktyli suszonych

– 100 g orzechów laskowych

– 2 banany

PRZYGOTOWANIE
Do blendera wlewamy schłodzone 

mleko kokosowe, dodajemy daktyle, 

orzechy laskowe, banany i kakao. 

Całość blendujemy i rozkoszujemy się 

niezwykłą słodyczą. Koktajl najlepiej 

smakuje schłodzony.

MOC CZERWIENI

SKŁADNIKI
– 1 melon

– 4 marchewki

– 70 g mango

– 100 g jagód goji

– szczypta chilli

– 1 łyżka miodu

PRZYGOTOWANIE
Wyciskamy sok z marchwi. Melona 

obieramy i kroimy. Sok, kawałki 

melona, mango i chilli blendujemy. 

Gotowy koktajl słodzimy miodem. 

Następnie dodajemy jagody goji, 

które nadadzą naszemu koktajlowi 

dodatkowych walorów smakowych 

i wizualnych.

Dobra i zdrowa dieta powinna być 
zbilansowana, czyli musi dostarczać 
wszystkich niezbędnych składników od-
żywczych, koniecznych dla prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu. Latem, 
kiedy mamy dostęp do wielu natural-
nych i świeżych produktów, łatwiej nam 
skomponować wartościowe pod wzglę-
dem odżywczym, a przy tym niskokalo-
ryczne posiłki.

OWSIANKA ULUBIONYM PRZYSMAKIEM

– W trakcie odchudzania w naszym 
organizmie zachodzą procesy, które 
mogą być obciążające, jeśli nie zadbamy 
o odpowiedni poziom składników od-
żywczych – witamin i minerałów. Mając 
pod ręką takie skarby, jak świeże owoce 
i warzywa, łatwiej nam przygotować lek-
kostrawne i wartościowe pod względem 
odżywczym posiłki. Dla przykładu ow-
sianka z malinami i jagodami na śniada-
nie nie jest już żadnym wyrzeczeniem, 
tylko ulubionym przysmakiem – mówi 
Justyna Zielińska, dietetyk z Centrum 
Naturhouse w Gdańsku. – Osobom bę-
dącym na diecie, spośród sezonowych 
owoców i warzyw polecam zwłaszcza 
maliny, porzeczki, cytrusy, arbuza, 
brzoskwinie, a także cukinię, ogórki, 
szpinak czy pomidory. Możemy z nich 
wyciskać soki, robić sałatki lub trakto-
wać jako zdrową przekąskę.

Latem łatwiej też o świeże ryby, boga-
te w kwasy tłuszczowe omega-3, zwłasz-
cza, gdy wybieramy się na wakacje do 
krajów śródziemnomorskich.

PODEJMIJMY WYZWANIE

Odchudzanie to niełatwy proces. 
Często potrzebujemy dodatkowej mo-
tywacji, aby rozpocząć lub wytrwać na 
diecie. Latem, dzięki słonecznej pogo-
dzie, w naturalny sposób mamy więcej 
energii, jesteśmy bardziej optymistyczni 

i chętniej podejmujemy wzywania. Nie-
zbędnym elementem każdej diety jest 

też aktywność fizyczna. W czasie wakacji 
mamy więcej okazji do ruchu – jazda na 

rowerze, spacery czy pływanie są idealną 
rozrywką, a jednocześnie pomagają nam 
szybciej osiągnąć wymarzoną wagę.

WAKACYJNE POSTANOWIENIE

Dieta to jedno z najczęstszych posta-
nowień wpisywanych na noworoczną 
listę planów. A gdyby tak w tym roku 
odwrócić kolejność? Jeśli zaczniemy 
odchudzać się latem, mamy większą 
szansę powitać nowy rok z wymarzoną 
sylwetką. Co więcej, jeśli sumiennie 
dostosujemy się do zaleceń dietetyka, 
pierwsze efekty dostrzeżemy jeszcze 
przed zakończeniem lata. Odmienio-
na sylwetka z pewnością stanie się 
doskonałą motywacją na dalszą część 
kuracji.

– Kuracje odchudzające wymagają 
czasu. Oczywiście wiele zależy od tego, 
ile mamy kilogramów nadwagi, ale pra-
widłowo dobrana dieta, nieobciążają-
ca nadmiernie organizmu, powoduje, 
że tygodniowo tracimy od ok. 0,5 do 
1 kilograma. Oznacza to, że w ciągu 
miesiąca możemy obniżyć wagę ciała aż 
o 4 kilogramy, co nie tylko w diametral-
ny sposób poprawi nasze samopoczucie, 
ale i utwierdzi nas w przekonaniu o sku-
teczności kuracji – tłuamczy Justyna 
Zielińska. – Ważnym etapem jest także 
stabilizacja wagi, czyli czas utrzymania 
efektów, które osiągnęliśmy dzięki ku-
racji. Osoby, które zgłaszają się do nas 
w czasie wakacji, jeszcze przed zakoń-
czeniem sezonu urlopowego mogą od-
mienić swój wygląd, a u progu nowego 
roku cieszyć się już z efektów zakończo-
nego procesu odchudzania.

FIT.PL

Motywacja i energia
Postanowienie, aby zrzucić kilka nadmiernych kilogramów i zadbać o kondycję, podejmujemy naj-

częściej na kilka tygodni przed wakacjami lub tuż po Nowym Roku. Dietetycy przekonują jednak, 

że każdy moment jest dobry na rozpoczęcie diety – zwłaszcza wakacje. Dlaczego?
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05:20  Telezakupy
06:00  Elif
06:55  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:35  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Nieznany Pantanal: Królestwo kajmana
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:40  Leśniczówka
16:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:08  Pogoda dla żeglarzy
20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:30  Tour de Pologne - kronika
20:35  The Wall. Wygraj marzenia
21:35  Big Music Quiz
22:35  DISCOPOLAND
23:10  Ambassada
01:00  Egzorcyzmy Dorothy Mills
02:50  Wniebowzięci
03:50  Notacje

Teresa Bojarska. Pracowałam u adwokata
04:00  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

Tatko
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Wariat
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Stary Kredens, Sanok

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Krwawy Iwan
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Rysiek
15:00  Kuchenne rewolucje: Darjan Brydż, Bystrzyca Kłodzka

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:00  Jack Ryan: Teoria chaosu

Film sensacyjny
22:10  Windykatorzy

Film fantastyczny
00:25  Błękitna fala

Film obyczajowy
02:35  Kuba Wojewódzki: Tomasz Niecik i Maciej Orłoś
03:40  Uwaga!
03:55   Moc magii

lifestyle

05:20  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Dobry interes
06:55  Afryka od kuchni
07:20  Makłowicz w podróży: Hiszpania - Prowincja Sewilla
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
13:05  Cena miłości
14:00  Coś dla ciebie
14:25  Makłowicz w podróży: Hiszpania - Prowincja Kordoba
14:55  Postaw na milion
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama   18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:32  Bieg Powstania Warszawskiego
18:35  Rodzinka.pl
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Za ciosem
21:50  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
22:40  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
23:35  Julie de Maupin
01:25  Kontakt
02:30  17. Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015
03:35  17. Mazurska Noc Kabaretowa. Mrągowo 2015
04:30  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  SuperPies
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:40  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Gwiezdne wojny: Część 4 - Nowa nadzieja

Film fantastyczny
22:55  Umów się ze mną. Take me out
00:30  Droga bez powrotu 6: Hotel na uboczu

Film horror
02:30  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
03:05  Tajemnice losu

SOBOTA, 28 LIPCA
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04:10  Klan
04:35  Klan
04:55  Klan
05:20  Jak to działa?: Biopaliwa
05:50  Weterynarze z sercem
06:25  Sprawa dla reportera
07:15  Pełnosprawni
07:45  Rok w ogrodzie
08:05  Rok w ogrodzie extra
08:25  Sekundy, które zmieniły życie
08:45  Zakochaj się w Polsce: Chojnice
09:15  Studio Raban
09:45  Rodzinny ekspres
10:15  Słodkie życie
10:50  Janosik
11:40  Opole 2018 na bis
12:05  Leśniczówka
12:30  Leśniczówka
12:55  Leśniczówka
13:25  Leśniczówka
13:50  Teo-ria smaku Teo Vafidisa
14:20  Fundusze europejskie - jak to działa?
14:40  Komisariat
15:15  Wojenne dziewczyny
16:05  Dziewczyny ze Lwowa
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  The Wall. Wygraj marzenia
18:55  Opole 2018 na bis
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:07  Tour de Pologne - kronika
20:10  Komisarz Alex 11
21:05  Hit na sobotę: Ślepy traf
22:45  Dług
00:40  Piłka nożna: International Champions Cup - skróty
01:00  Piłka nożna: International Champions Cup - mecz: FC 

Bayern Monachium - Manchester City FC
03:05  Ambassada
04:55  Zakończenie programu

05:20  Uwaga!
05:40  Mango
07:55  Kobieta na krańcu świata
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  Ugotowani

kulinaria
13:55  Mistrzowskie cięcie
14:55  Agent - Gwiazdy
16:00  Dorota inspiruje
17:00  Projekt Lady
18:00  Kuchenne rewolucje

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Zamiana ciał

Film komediowy
22:20  Nadchodzi Polly

Film komediowy
00:20  Jack Ryan: Teoria chaosu

Film sensacyjny
02:30  Kuchenne rewolucje

kulinaria
03:30  Uwaga!
03:50  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:05  Na dobre i na złe

Jestem jaki jestem
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
11:05  Pytanie na śniadanie
11:25  Pogoda
11:35  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Banja Luka
12:10  Gwiazdy w południe: Wspaniała Gilly

Film dramat
14:00  Familiada
14:30  Koło fortuny
15:10  Kabaretowe hity 2014

kabaret
16:20  Rodzinka.pl

Chrzestny, chrzestna i chrześniaczek
16:50  Słowo na niedzielę: Nie przerywaj Bogu!
17:10  Na dobre i na złe
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kulisy "Postaw na milion"

Film dokumentalny
18:40  Postaw na milion
20:05  Kocham Cię, Polsko!
21:35  La La Poland

kabaret
22:30  22. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2016 - Park Rozrywki

kabaret
23:30  22. Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2016 - Park Rozrywki
00:30  Twardziele
02:25  Za ciosem

Film komediowy
04:05  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
04:50  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:30  Mrówka Z

Film animowany
09:15  My3
09:45  My3
10:15  Ewa gotuje
10:45  Nie lubię poniedziałku

Film komediowy
13:00  Wszystko się wali

Film komediowy
15:20  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
15:45  Joker
16:50  Joker
17:50  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  24. Festiwal kabaretów w Koszalinie - letnia Ambasada 

Humoru
23:40  Watchmen. Strażnicy

Film fantastyczny
03:30  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

Biuro Reklamy 

Świ tokrzyskiej Grupy Mediowej:

Rekord – Radio Świ tokrzyskie  89,6 FM

Świ tokrzyski Portal Informacyjny CoZaDzien.pl

Bezpłatny Tygodnik „Świ tokrzyskie 7 Dni” (nakład 5 000 egz.)

ŚWI TOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA  OSTROWIEC ŚWI TOKRZYSKI, UL. SIENNIEŃSKA 12, TEL. 41 260-59-99
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05:10  Galeria
05:30  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:35  wojsko-polskie.pl
07:00  Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Krakowie-Łagiewnikach
08:00  Tydzień
08:40  DISCOPOLAND
09:15  Ziarno: Poletyły i Drohiczyn
09:45  Weterynarze z sercem
10:15  Słodkie życie
10:45  Janosik
11:35  Sekrety mnichów: Sposób na przyjaźń
11:55  Między ziemią a niebem   12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
13:05  BBC w Jedynce
14:10  Sonda 2: Zapach
14:35  Song of Songs Festival 2018
15:15  Wojenne dziewczyny
16:05  Dziewczyny ze Lwowa
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:30  Big Music Quiz
18:35  Jaka to melodia?
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:05  Sport
20:07  Tour de Pologne - kronika
20:10  Pensjonat nad rozlewiskiem
22:05  Zakochana Jedynka: Rosa: Chmury nad Kapsztadem
23:45  Dzieci Ireny Sendlerowej
01:35  Ślepy traf
03:10  Dług
05:00  Zakończenie programu

05:15  Uwaga!
05:40  Mango
07:55  Nowa Maja w ogrodzie
08:25  Akademia ogrodnika
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Dorota inspiruje
12:00  Co za tydzień
12:30  36,6°C
13:30  Efekt Domina
14:00  Richie milioner

Film komediowy
16:00  Piorun

Film animowany
18:00  Ugotowani

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Władca Pierścieni: Powrót króla

Film fantastyczny
00:10  Windykatorzy

Film fantastyczny
02:30  Sekrety lekarzy
03:30  Uwaga!
03:50  Moc magii

05:15  Słowo na niedzielę: Nie przerywaj Bogu!
05:30  Koło fortuny
06:05  Na dobre i na złe
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
10:45  Rodzinne oglądanie
11:40  Gwiazdy w południe: Złoto MacKenny
14:00  Familiada
14:30  Koło fortuny
15:15  Kocham Cię, Polsko!
16:50  Bake off - Ale przepis 4
17:10  Na dobre i na złe
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:27  Bieg Powstania Warszawskiego

Film dokumentalny
18:35  Postaw na milion
19:30  Rodzinka.pl
20:05  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki: Zamość
22:30  The Good Doctor
23:15  The Good Doctor
00:10  Kino bez granic: Anioł śmierci
01:55  Twardziele

Film komediowy
03:45  Kryminalne zagadki Las Vegas 15
04:35  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:40  Jeźdźcy smoków
08:10  Jeźdźcy smoków
08:45  Atlantyda: Zaginiony ląd

Film animowany
10:50  Gwiezdne wojny: Część 4 - Nowa nadzieja

Film fantastyczny
13:30  Szalone wakacje na kółkach

Film obyczajowy
15:50  W rytmie serca
16:50  W rytmie serca
17:50  Nasz nowy dom

lifestyle
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Słoneczna Stacja
20:05  11. Płocka Noc Kabaretowa

kabaret
22:55  Gambit, czyli jak ograć króla

Film komediowy
00:55  Niepowstrzymany

Film thriller
03:05  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 30 LIPCA

NIEDZIELA, 29 LIPCA

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
07:00  MasterChef Junior

kulinaria
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja U Przyjaciół, Sopot

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Domówka
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Alkoholiczka
15:00  Kuchenne rewolucje: Open Air, Magdalenka

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
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  Projekt Lady
22:30  Sekrety lekarzy
23:30  Kroll

Film sensacyjny
01:40  Co za tydzień
02:15  Czysty Geniusz
03:15  Uwaga!
03:40  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Bóle przepowiadające
06:55  Coś dla ciebie
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Sarajewo
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Przypadkowe pary
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:55  Zmiennicy

Prasa szczególnej troski
14:55  Bake off - Ale ciacho! 3
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Rodzinna manipulacja
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Fuks
22:20  Oficerowie
23:15  Oficerowie
00:15  Anioł śmierci

Film dramat
01:55  Wspaniała Gilly

Film dramat
03:35  Zakończenie programu

WTOREK, 31 LIPCA

05:20  Telezakupy
06:00  Elif
06:55  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Nieznany Pantanal: Sekrety filmowców
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!   15:40  Leśniczówka
16:05  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:20  Sport
20:25  Tour de Pologne - kronika
20:30  Leśniczówka
21:05  Rolnik szuka żony 4
22:05  Midnight Sun
23:05  S.W.A.T. - jednostka specjalna
00:40  Gwardia
02:00  Piłka nożna: International Champions Cup - mecz: Man-

chester United FC - Real Madryt CF
04:00  Zaginiona
04:55  Notacje

Rosław Szaybo. Męski zawód
05:05  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

Domówka
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Alkoholiczka
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Do Syta, Łódź

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy
14:15  W-11 - Wydział Śledczy
15:00  Kuchenne rewolucje: Restauracja Steak House Rodeo, 

Kwidzyn
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
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  Złe towarzystwo
23:55  Kuba Wojewódzki: Barbara Kurdej-Szatan i Tomasz 

Organek
00:55  Niewierni
02:15  Mroczne zagadki Los Angeles 3
03:15  Uwaga!
03:40  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Wszystko pod kontrolą
06:55  Między Niebem a Wodą
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Mostar
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:55  Zmiennicy
14:55  Bake off - Ale ciacho! 3
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Kryzys
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Czerwony świt
22:25  Fuks
00:05  Tutanchamon
00:55  Tutanchamon
01:45  Złoto MacKenny
03:50  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:40  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
23:00  Lęk pierwotny

Film thriller
01:55  Agentka

Film komediowy
04:35  Kabaretowa Ekstraklasa

05:20  Telezakupy
06:00  Elif
06:55  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo

Porwanie
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  BBC w Jedynce

Szpiedzy wśród zwierząt, Inteligencja
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:40  Komisariat
16:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:27  Tour de Pologne - kronika
20:30  Leśniczówka
21:05  Rolnik szuka żony 4
22:05  Tajemnica jeziora
23:05  Bez tożsamości
23:50  Obława
00:55  Powstanie warszawskie

historia/archeologia
02:30  Rosa: Chmury nad Kapsztadem
04:10  Hiroszima - życie po tragedii
04:55  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:40  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Megahit: Niepowstrzymany

Film thriller
22:15  Lekcja przetrwania

Film thriller
00:55  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
03:50  Tajemnice losu
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05:30  Telezakupy
06:05  Elif
07:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Królowie Zatoki Kalifornijskiej
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:40  Leśniczówka
16:05  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
16:50  Fundusze europejskie - jak to działa? - flesz
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:28  Tour de Pologne - kronika
20:35  Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki
21:50  Diabelne szczęście
22:55  Korzenie
23:55  S.W.A.T. - jednostka specjalna
00:50  Królowa aniołów
02:45  Cynga
04:25  Notacje
04:40  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

To jeszcze dzieci
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Obciach
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Karczma Sielska Zagroda, Nowy 

Dwór Gdański
kulinaria

09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Śmierć jubilera
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Masakra rodziny Biernackich
15:00  Kuchenne rewolucje: Panorama, Nowogród

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
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  Tango i Cash
23:45  Noc oczyszczenia: Anarchia
01:55  Ugotowani
02:55  Uwaga!
03:20  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  Na dobre i na złe

Wstydliwe tajemnice
06:55  Pożyteczni.pl
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Trebinje
07:50  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Śpiwór dla czworga
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:50  Zmiennicy
14:55  Bake off - Ale ciacho! 3
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:00  Odnaleziony walc

socjologia
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  Kino relaks: Dziewczyna z Jersey
22:35  Czerwony świt
00:20  Historia kina w Popielawach

Film obyczajowy
02:10  Glina 2
03:05  Glina 2
03:55  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:35  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Świat według Kiepskich
20:40  Agentka

Film komediowy
23:10  Klub Dzikich Kotek

Film komediowy
01:15  Podróż przedślubna

Film komediowy
03:30  Tajemnice losu

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

ŚRODA, 1 SIERPNIA

05:30  Telezakupy
06:05  Elif
07:00  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
07:50  Agropogoda
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Alarm!
09:05  Ranczo
10:05  Komisarz Alex 6
11:05  Dr Quinn 6
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:45  Natura w Jedynce: Tajemnice alpejskich jezior
13:50  Elif
14:40  Opole 2018 na bis
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:40  Leśniczówka
16:05  Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem - Murat IV
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
17:55  Korona królów
18:25  Korona królów
18:50  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:28  Tour de Pologne - kronika
20:30  Leśniczówka
21:00  Sprawa dla reportera
22:00  Sekundy, które zmieniły życie
22:30  Ojciec Mateusz 16
23:25  Ocaleni
00:20  wojsko-polskie.pl
00:50  Anno Domini: Biblii ciąg dalszy
01:40  Anno Domini: Biblii ciąg dalszy
02:35  Sprawa dla reportera
03:35  Korzenie
04:35  Notacje

Wacław Micuta. II wojna światowa i powstanie warszawskie
04:50  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  W-11 - Wydział Śledczy

Śmierć jubilera
07:30  W-11 - Wydział Śledczy

Masakra rodziny Biernackich
08:20  Doradca smaku
08:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Relax, Chełm

kulinaria
09:30  Szkoła
10:30  Ukryta prawda
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  19+
13:00  19+
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Bizneswoman
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Kamila
15:00  Kuchenne rewolucje: Restauracja Penelopa, Inowrocław

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
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: Ostróda, Fang Youn

kulinaria
22:30  Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów

Film komediowy
00:40  Tango i Cash

Film sensacyjny
02:50  Uwaga!
03:15  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Na dobre i na złe

Drobne dolegliwości
06:50  Podróże z historią

Tarcza ukryta w górach
07:20  Makłowicz w podróży: Bośnia i Hercegowina - Nad 

Sutjeską i Driną
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Albo ona, albo ja
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Cena miłości
13:55  Zmiennicy
15:00  Postaw na milion
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Czarna perła
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Wigilia
19:05  Wszystko przed nami
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Kino relaks: Córka D'Artagnana
23:00  Kontakt
00:05  Dziewczyna z Jersey
01:55  Mareczku, podaj mi pióro!

Film komediowy
03:40  Mocny skład. Europejski Stadion Kultury - Rzeszów 2017
04:30  Zakończenie programu

05:00  Disco Gramy
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Trudne sprawy
08:45  Malanowski i partnerzy
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:45  Trudne sprawy
13:45  Sekrety rodziny
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:35  Gliniarze
17:40  Sekrety rodziny
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Podróż przedślubna

Film komediowy
22:10  To Twoja wina
23:10  Emsi na tropie
00:15  Magik z Nowego Jorku

Film dramat
02:25  Kabaretowa Ekstraklasa

kabaret
03:15  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A
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Oto pełna treść komunikatu Stowarzy-
szenia Kibiców KSZO:

„Szanowni Kibice KSZO Ostrowiec! 
W nowy sezon piłkarski 2018/19 wchodzi-
my z kibicowskimi nadziejami, ale także 
wielką troską o stan finansów klubowych. 
Wiemy, że obecnie zaplanowany budżet 
jest niewystarczający do realizacji naszych 
wspólnych marzeń, czyli gry o najwyższe 
cele w III lidze. Jest niewystarczający 
nawet do spokojnej walki o utrzymanie, 
pomimo zwiększenia środków przeka-
zywanych przez Gminę Ostrowiec w ra-
mach promocji miasta poprzez sport, co 
ogromnie zarówno my kibice jak i zarząd 
Klubu doceniamy i za co dziękujemy.
Przez trzy ostatnie sezony pokazaliśmy, 
że pomimo kiepskich finansów jeste-
śmy w stanie włączyć się do walki o ten 
upragniony przez nas wszystkich awans 
na centralny poziom rozgrywek piłkar-
skich. Cały sztab i drużyna pokazali, że 
determinacja, ciężka praca i ambicja to 
atuty, których w naszych pomarańczowo- 
czarnych szeregach nigdy nie zabraknie. 
Pokazaliśmy również, że nie interesuje 
nas minimalizm, gra tylko o przetrwanie, 
bo zawsze będziemy pamiętać najlepsze 
czasy piłkarskiego KSZO, którego trady-
cje z dumą kontynuujemy! 

Dlatego obecnie prosimy wszystkich, 
którym dobro ostrowieckiej piłki noż-
nej leży na sercu – pomóżcie! Prosimy 
o wpłaty na konto klubowe: PKO BP 
S.A. 04 1020 2674 0000 2102 0135 0040 

z tytułem: darowizna na cele statutowe. 
Pokażmy jak wielu nas jest w tym mie-

ście, czy na obczyźnie i jak bardzo chce-
my wyrwać się z tego marazmu, w jakim 
obecnie tkwimy, bo wszyscy na to zwy-
czajnie zasługujemy. Pokażmy, że chcemy 
powrotu wielkiego piłkarskiego KSZO, 
a także tej wspaniałej atmosfery przy 
Świętokrzyskiej 11, z której słynęliśmy 
w Polsce, a której namiastkę mieliśmy 

nie tak dawno podczas meczów z Arką 
Gdynia czy Motorem Lublin.

My mamy marzenia, a Klub chce je 
realizować – potrzebne nam środki fi-
nansowe. Będziemy Wam wdzięczni za 
każdą najmniejsza nawet wpłatę, a na 
zakończenie akcja zostanie podsumowa-
na i skrupulatnie rozliczona".

OPR. PK

Kibice KSZO apelują
Stowarzyszenie Kibiców KSZO oraz KP KSZO 1929 apelują do wszystkich któ-

rym nie jest obojętny los ostrowieckiej drużyny o wsparcie finansowe, które 

pozwoliłoby zrealizować choć część wspólnych marzeń.
Najmłodszą kategorię wiekową stano-

wić będą dzieci z roczników 2012-2013, 
najstarszą będzie kategoria oldboy czyli 
+35 lat. Będzie również grupa drużyn 
dziewczęcych. Zgłoszenia przyjmowane 
są do piątku, 10 sierpnia do godziny 17. 
Po godzinie 17 odbędzie się losowanie 
grup. O to, jak zgłosić drużynę i jakie 
niespodzianki czekają na uczestników za-
pytaliśmy organizatorów Kamila Kutrybę 
i Emila Banasika.

12 sierpnia rozpocznie się kolejny już turnieju 
dzikich drużyn na boisku trawiastym osiedla 
ogrody, w jaki sposób  i do kiedy można zgłosić 
swoją drużynę?

Kamil Kutryba: Tak, 12 sierpnia star-
tujemy z kolejną edycją turnieju Ogrody, 
drużyny jak zawsze można zgłaszać w skle-
pie sportowym Centrum Sport przy ulicy 
Okólnej 5, można również zgłosić mailo-
wo. Wszystkie druki są do pobrania w skle-
pie Centrum Sport oraz  w formie elektro-
nicznej na naszym fanpage turniejOgrody 
i na stronie internetowej specjalnie stwo-
rzonej przed imprezą www.turniejogrody.
pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia.

Jedenaście kategorii męskich oraz kategoria 
dziewcząt. Jakiej frekwencji się spodziewa-
cie?

Emil Banasik: Chcielibyśmy pobić, jak 
co roku rekord frekwencji. Liczymy na 
około 800 osób. W ubiegłym roku w tur-
nieju brało udział  720 osób, więc przy 
zwiększonej liczbie grup o 2 powinniśmy 
dać radę uzbierać taką liczbę chętnych.

Był Chuck Norris, Wieśka Tico, mecze 

z trzecioligowym KSZO.  Jakie niespodzianki 
przygotowaliście w tym roku?

Kamil Kutryba: Jak co roku również 
przy tej edycji szykujemy kolejną niespo-
dziankę. Nie możemy jednak jeszcze zdra-
dzić, co to będzie, ale na pewno będzie to 
jakaś wyjątkowa i niepowtarzalna nagro-
da dla  króla strzelców w kategorii open, 
z pewnością przydatna.

Na boisku będzie można zobaczyć nie tylko 
amatorów, bywają  również zawodnicy wystę-
pujący w okolicznych klubach. Jakie nazwiska 
przewijały się przez trawiaste boisko na 
Ogrodach w poprzednich latach?

Emil Banasik: Największą chyba gwiaz-
dą turnieju na Ogrodach był Olimpijczyk 
Andrzej Kobylański. Bywali również 
zawodnicy wtedy pierwszo- i drugoligo-
wego KSZO, jak Marcin Wróbel, Tomek 
Dymanowski,  Krystian Kanarski czy Ta-
deusz Krawiec. Oczywiście nie brakuje 
w składach drużyn zawodników chyba ze 
wszystkich okolicznych klubów.

Taki turniej to nie tylko Wasz czas poświęcony 
na organizację zawodów, ale i spore koszty 
finansowe. Znając ostrowieckie realia spory 
udział ma Urząd Miasta. Jak finansowany jest 
największy w Ostrowcu i regionie turniej?

Emil Banasik: Reczywiście największą 
pomoc mamy od gminy Ostrowiec Świę-
tokrzyski i prezydenta Jarosława Górczyń-
skiego, mamy też sporą rzeszę prywatnych 
sponsorów. Nie można pominąć także 
Fundacji Pomocy Dzieciom Uśmiech.

Dziękuję za rozmową
PIOTR KOWALSKI

Liczą na rekord
Za niewiele ponad dwa tygodnie rozpocznie się największy w regionie amatorski 

turniej piłki nożnej - Ogrody 2018. Organizatorzy piłkarskiego święta, które po-

trwa od 12 do 26 sierpnia zapowiadają wspaniałą zabawę i sportową rywalizację. 

Fo
t. 

au
to

r

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

„Łączmy się w Krzemiennym Kręgu – Festiwal w Dechę! Zabujaj się w Rzeczniowie”
uzyskała wsparcie od Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PARTNERZY:
PATRONAT 

MEDIALNY:

SPONSORZY:

Bank Spółdzielczy 

w Iłży

BUD-BEX Bartłomiej Potrząsaj
APTEKA – Iwona Sobulska-Wicik
TRANS-HEN Zofi a i Henryk Babut
PPHU ROLKO – Alicja i Andrzej Kołton
PHU WIŚNIOPOL – PAL-MASZ Stacja Paliw – Piotr Stępień
PUNKT APTECZNY – Mirosława i Stanisław Włodarscy

Szkoła Podstawowa 
w Grabowcu



12 PIĄTEK – CZWARTEK 27 LIPCA – 2 SIERPNIA 2018AUTOPROMOCJA


	01KO
	02KO
	03KO
	04KO
	05KO
	06KO
	07KO
	08KO
	09KO
	10KO
	11KO
	12KO

