
Nasi powalczą 
o mandaty
Znamy datę tegorocznych wybo-
rów parlamentarnych. Prezydent 
Andrzej Duda wyznaczył ją na 
13 października. Poszczególne 
ugrupowania prezentują już listy do 
Sejmu i Senatu. Nie brakuje na nich 
kandydatów z naszego powiatu.

 str. 3

Trzeźwość 
można wymodlić
O tym, jakie znaczenie ma Kościół 
Katolicki w walce z alkoholizmem, 
z jakich powodów duchowni de-
cydują się na krucjatę abstynencji 
i dlaczego sierpień jest miesiącem 
trzeźwości z księdzem Dominikiem 
Żelazko z para� i pw. św. Michała 
Archanioła w Ostrowcu Św. roz-
mawia Paulina Kopeć.

 str. 4

Pałac Wielopolskich 
w remoncie
Ruszyły prace remontowe w Pałacu 
Wielopolskich w Częstocicach. Sku-
to już podłogi i wyburzono schody 
prowadzące do piwnic. Wykonaw-
ca przystąpił również do porządko-
wania terenu wokół obiektu.

 str. 4

Zarazy zmieniły 
bieg historii
Zaraza Justyniana, czyli dżuma, 
czarna śmierć, tyfus, cholera – te 
epidemie zdziesiątkowały ludzkość 
na świecie, zmieniając bieg historii. 
Czym objawiały się choroby i jak 
z nimi walczono? O tym w rozmo-
wie Karoliny Kamińskiej-Nowak 
z Pawłem Staszczakiem – history-
kiem, pracownikiem Zespołu Pała-
cowego w Kurozwękach.
 str. 5
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Sportowe emocje na Ogrodach

W poniedziałkowe popołudnie, na trawiastym boisku przy ul. Dziewulskiego na osiedlu Ogrody 
w Ostrowcu Św. odbyło się uroczyste otwarcie ósmego po reaktywacji Piłkarskiego Turnieju Dzikich 
Drużyn „Ogrody”.

 str. 11

Fot. Piotr Kowalski
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i tek   sierpnia
 Gratka dla e-graczy. Bewitched 
Gaming Ostrowiec to cykliczne wy-
darzenie e-sportowe w Ostrowcu Św., 
przyciągające wielu fanatyków, graczy 
i miłośników sportów elektronicznych. 
Tegoroczna, trzecia już edycja wyda-
rzenia rozpocznie się o godz. 10, w Hali 
Widowiskowo-Sportowej MOSiR i po-
trwa do niedzieli włącznie. Organizato-
rzy, stawiając na komfort zawodników 
zadbali o profesjonalną scenę i zaprosili 
jednych z najlepszych komentatorów na 
polskiej scenie e-sportowej. Pula nagród 
wynosi 10 tysięcy złotych. Przewidziano 
też nagrody rzeczowe, w tym klawiatury 
mechaniczne, podkładki pod mysz i rou-
tery. W trakcie imprezy każdy zwiedza-
jący będzie miał możliwość zagrania na 
profesjonalnym sprzęcie gamingowym 
w najnowsze produkcje przygotowane 
przez wystawców. Na uczestników cze-
kać będą min. strefy relaksu TP-Link, 
strefa FIFA 19 oraz strefa Ballistix. 

 Święto miodem płynące.  Na 
“Okręglicy” w Bałtowie, o godz. 13 na-
stąpi oficjalne otwarcie XII edycji Świę-
tokrzyskiego Święta Pszczoły. Na placu 
staną stoiska wystawiennicze i rozpo-
czną się targi pszczelarskie. Do Bałtowa 
zjadą właściciele pasiek, sprzętu do pro-
fesjonalnej hodowli pszczół, producenci 
miodów, wyrobów spożywczych, czy kos-
metyków powstałych na ich bazie z całej 
Polski i zagranicy. Kiermasz potrwa do 
niedzieli włącznie.

 Gitara, muzyka i kiełbasa z gril-
la. Wszystkich, którzy mają ochotę uroz-
maicić sobie piątkowe wieczory, restau-
racja Primo Pizza zaprasza na „Grillowe 
wieczory przy gitarze”. Będzie dużo 
dobrej muzyki “na żywo” i wyśmienite 
potrawy z grilla.

Sobota   sierpnia
 Podróż w czasie. Warsztaty ar-
cheologiczne i pokazy archeologii 
eksperymentalnej, prelekcje, projekcje 
filmów i konferencja naukowa towa-
rzyszyć będą kolejnej edycji Krzemion-
kowskich Spotkań z Epoką Kamienia 
w Muzeum Archeologicznym i Rezer-
wacie Krzemionki. W warsztatach ar-
cheologicznych i pokazach archeologii 
eksperymentalnej, odbywających się 
na terenie osady neolitycznej udział 
wezmą wykonawcy z całej Polski. Każ-
dy będzie mógł poczuć się jak archeo-
log, uczestnicząc w eksperymentalnym 
wykopie archeologicznym i odwiedzić 
pracownię obróbki krzemienia. Jak 
w dawnych czasach rozpalano ogień? 
Tego wszyscy zainteresowani dowiedzą 
się, biorąc udział w pokazie prymityw-

nych technik ogniowych. Z myślą o pa-
sjonatach łucznictwa pojawi się stano-
wisko przy strzelnicy. Organizatorzy 
przygotują też warsztat pradziejowej 
garncarki i pokaz neolitycznej plasty-
ki glinianej. Będzie można też dowie-
dzieć się, jak dawniej przygotowywano 
pożywienie, zobaczyć rekonstrukcję 
obozowiska łowców ze schyłkowego 
paleolitu. Odbędzie się także pokaz 
specjalny w wykonaniu Bractwa Wojów 
Wiślańskich „Krak”. Na stanowisku, 
obok osady neolitycznej ulokuje się la-
boratorium archeologiczne. Specjaliści 
zdradzą, czym zajmuje się traseologia, 
paleobotanika, czy archeozoologia. 
W pobliżu neolitycznej wioski prowa-
dzone będą też działania animacyjne 
dla najmłodszych. Osada neolitycz-
na i jej okolice to nie jedyne miejsce, 
w którym będzie można odkryć tajem-
nice archeologii. W budynku muzeum 
specjaliści przybliżą tematy związane 
z archeologią nieinwazyjną. Tuż po 
prelekcjach odbędą się projekcje fil-
mów: „Czy leci z nami archeolog” (so-
bota, godz. 16.15) oraz „Megality – hi-
storia sprzed 5500 lat” (niedziela, godz. 
16.15). Ważnym elementem święta 
archeologii będzie sesja popularno-
naukowa pt. „Droga Krzemionek do 
UNESCO”, która odbędzie się w sali 
konferencyjnej im. Jana Samsonowicza 
w budynku muzeum (godz. 12.30). Do 
udziału w celebracji tego wyjątkowego 
wydarzenia zaproszeni zostali autorzy 
wniosku o wpis Krzemionkowskiego 
Regionu Prehistor ycznego Górni-
ctwa Krzemienia Pasiastego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
oraz wszyscy, którzy wspierali muze-
um w trakcie procesu nominacyjne-
go. Podczas wydarzenia obecni będą 
przedstawiciele muzeów, organizacji 
i firm, a także lokalny garncarz, którzy 
zaprezentują się na swoich stoiskach 
tuż obok wioski neolitycznej. 

 Święto Pieczonego Ziemniaka.
To kolejna inicjatywa, realizowana 
w ramach środków tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego. O godz. 14. 30, 
na boisku sportowym przy Dziecię-

cym Domu Kultury na os. Słoneczne 
rozpocznie się wyjątkowa impreza. 
W trakcie jej trwania będzie moż-
na wziąć udział w grach i zabawach, 
wystartować w licznych konkursach, 
upiec ziemniaki w ognisku i posłuchać 
zespołu Randevu.

 L ek i z pasiek i .  W zajeźd z ie 
„Przystocze” na terenie Bałtowskie-
go Kompleksu Turystycznego, o godz. 
10 rozpocznie się Międzynarodowa 
Konferencja Pszczelarska, towarzysząca 
XII Świętokrzyskiemu Świętu Pszczo-
ły. Z wykładami poświęconymi min. 
leczniczym właściwościom produktów 
pszczelich – propolisu, pyłku pszczele-
go i pierzgi wystąpią specjaliści z Polski, 
Niemiec, Litwy i Ukrainy. Oprócz wie-
lu ciekawostek z dziedziny pszczelar-
stwa, wydarzenie wypełni bogata część 
rozrywkowo-artystyczna. Występy na 
scenie na “Okręglicy” rozpoczną się 
o godz. 14.30 i potrwają do godz. 17.30.

iedziela   sierpnia
 W podziękowaniu za plony.
W Waśniowie świętować będą rol-
nicy z całego powiatu. Uroczystości 
rozpoczną się o godz. 13 mszą świętą 
doż ynkową, odprawioną w koście-
le pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Waśniowie. Po nabożeństwie, na 
waśniowskich błoniach rozpocznie się 
część oficjalna, podczas której staro-
stowie dożynek przekażą na ręce go-
spodarzy wydarzenia okazały bochen, 
wypieczony z pierwszych w tym roku 
plonów, a szczególnie zasłużeni rolnicy 
odbiorą odznaki. Potem nastąpi ośpie-
wanie wieńców dożynkowych, przygo-
towanych przez każdą gminę. O godz. 
17.30 rozpocznie się przegląd zespo-
łów ludowych powiatu ostrowieckie-
go, natomiast godzinę później na sce-
nie pojawi się zespół Klara. Od godz. 
19.30 przybyłych bawić będzie formacja 
Loverboy, a po ich występie – DJ Maju. 
Podczas imprezy będzie można posma-
kować lokalnych przysmaków, serwo-
wanych przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich i nabyć wyroby rękodziel-
nicze. Nie zabraknie też atrakcji dla 
najmłodszych. 

 Górole na „Okręglicy”. Trzeci 
i zarazem ostatni dzień XII Święto-
krzyskiego Święta Pszczoły rozpocznie 
uroczyste nabożeństwo w kościele 
pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie 
(godz. 10). Po mszy świętej nastąpi 
przemarsz na “Okręglicę”, gdzie w czę-
ści oficjalnej zasłużeni pszczelarze od-
biorą odznaki. Od godz. 12.30 rozpo-
czną się występy artystyczne. Zagra 
min. Orkiestra Polskich Drużyn Strze-
leckich i Kapela Górole.
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Co  mod ego dla ka dego
Każdy kolejny sezon przynosi ze sobą sporo nowości, zwłaszcza lato  Wielbi-
ciele, a zwłaszcza wielbicielki bycia na czasie wyczekują i poszukują nowych 
trendów w modzie. ym razem na przykład powrócił styl lat 0.  wyraziste, 
neonowe wręcz kolory i opalenizna. W makijażu z kolei postawiono prze-
de wszystkim na naturalność. Wiele kobiet próbuje odwzorować na własnej 
twarzy to, co zobaczy w sieci, czasami jednak efekt końcowy jest odwrotny 
do założonego. O ile oglądanie porad in  uencerek na portalach społecznoś-
ciowych, czy blogach modowych jest miłe, a to co proponują wydaje się pro-
ste, w praktyce wykonanie tego samodzielnie okazuje się dużo trudniejsze. 
Potrzeba sporo czasu oraz wyćwiczenia przeróżnych trików, które ostatecz-
nie na własnej skórze nie muszą wyglądać wcale tak cudownie, jak w inter-
necie. Niestety dużo młodych osób zaczyna się w tym gubić. Pamiętajmy, że 
to, co nam się podoba lub ładnie wygląda u drugiej osoby, niekoniecznie jest 
odpowiednie dla nas. Ważne, aby sobie to uświadomić i nie gonić ślepo za 
trendami. Wyznacznikiem bycia modnym modną nie jest przecież najnow-
sza kolekcja w sza  e, ale posiadanie własnego stylu. 
I właśnie na styl coraz częściej stawiają również mężczyźni. Panowie zaczyna-
ją bardziej dbać o siebie, czemu służy stale powiększająca się gama kosme-
tyków „for man”, a także dedykowane im zabiegi pielęgnacyjne w salonach 
kosmetycznych i nie tylko. 
Wydaję mi się, że każdy kto chce odkrywać i poznawać nowe tajniki mody 
i makijażu, znajdzie coś odpowiedniego. Ważne jest, aby czuć się w tym do-
brze, swobodnie i robić to dla siebie, a nie „pod publikę”. Przecież dla chcą-
cego nic trudnego

I A WI R K

MŁODE, czyli Aleksa dra Ster ik, Ni a Zwierzyk i Kamila ZIeli ska to 
ucze ice ostrowieckiego LO r I im St. Staszica. S  peł e optymizmu, 
a swoim pozytyw ym my le iem i dobrym humorem zara a  wszyst-
kich wokół. Ma  a ka dy temat włas e zda ie, którym prag  podzie-
li  si  z i ymi.

Młode 
podkręcają

O  S  R O TAXI SUPER - PLUS
S GI CA ODOBOWE

OS ROWIEC ŚWI OKRZ SKI 

515 906 666
515 516 507-20%
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 KLA IA A ROWI

Ostrowczanką, zajmującą najwyższą, 
bo drugą pozycję na listach w wojewódz-
twie świętokrzyskim jest Jadwiga Szew-
czyk, która o mandat poselski powalczy 
z list KW Polskie Stronnictwo Ludo-
we – Koalicja Polska. Ma 62 lata. Przez 
ponad 20 lat pracowała w Urzędzie Miej-
skim w Ostrowcu Św. Jako aktywny czło-

nek Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, obecnie zawodowo nadzoruje 
wiele budów. Od lat związana ze Stowa-
rzyszeniem Kukiz, była kandydatką Ku-
kiz’15 do sejmiku wojewódzkiego, liderką 
listy w okręgu obejmującym Ostrowiec 
Św., Opatów, Staszów i Sandomierz. Pry-
watnie matka trojga dzieci i babcia. Listę 
PSL – Koalicja Polska w naszym regionie 
otwiera legenda ludowców w świętokrzy-

skim, wiceminister rolnictwa 
w latach 2001-2003 – Czesław 
Siekierski. Na pozycji trzeciej 
znalazł się były starosta opa-
towski, a obecnie poseł – Ka-
zimierz Kotowski. 

K o le jn y  r e p r e z ent a nt 
Ostrowca – Aron Pietruszka 
jest „trójką” na listach KW 
Lewica w regionie.  W wybo-
rach powalczy o Sejm.

Przedstawiciele miasta 
znaleźli się również na li-
stach PiS. „Jedynką” w tej 
do Sejmu w naszym regionie jest Zbi-
gniew Ziobro – minister sprawiedliwości 
i prokurator generalny, prezes Solidar-
nej Polski, drugie miejsce zajmuje Anna 
Krupka – posłanka, wiceminister sportu 
i turystyki. Miejsce trzecie należy do 
Krzysztofa Lipca – posła, prezesa święto-
krzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Wojewoda świętokrzyski Agata Woj-

tyszek znalazła się na pozycji siódmej, 
a ostrowczanin, poseł Andrzej Kryj – na 
dziesiątej. W wyborach do Senatu kandy-
dują: senator Jacek Wlosowicz (w okrę-
gu numer 81 obejmującym powiaty: sta-
szowski, buski, kazimierski, pińczowski, 
jędrzejowski, włoszczowski, konecki), 
senator Jarosław Rusiecki (okręg nr 82, 
obejmujący powiaty sandomierski, opa-
towski, ostrowiecki, starachowicki i skar-
żyski) i senator Krzysztof Słoń (okręg nr 
83, obejmujący Kielce i powiat kielecki).

W szranki o mandaty poselskie staną 
również Edyta Handze i Dorota Łukaw-
ska. Ostrowczanki startują z list Koalicji 
Obywatelskiej, na której w naszym regio-
nie znalazły się w sumie 32 osoby. Otwie-
ra ją były minister spraw wewnętrznych 
Bartłomiej Sienkiewicz (prawnuczek 
Henryka Sienkiewicza). Na drugim miej-
scu znalazł się Adam Cyrański – poseł, 
przedsiębiorca i pracodawca z Kielc, a na 

trzecim posłanka Marzena Okła-Drew-
nowicz. Edyta Handze – przedsiębiorca, 
liderka .Nowoczesnej w powiecie ostro-
wieckim i Dorota Łukawska zajmują od-
powiednio pozycje 10. i 29.

Sporą niespodzianką jest start w wybo-
rach Marzeny Dębniak. Obecnie staro-
sta ostrowiecki, wcześniej wiceprezydent 
Ostrowca Św. i wieloletni sekretarz magi-
stratu ubiegać się będzie o mandat sena-
tora, jako kandydat niezależny. Poparcie 
otrzymała od samorządowców i szeroko 
pojętej opozycji – od Koalicji Obywatel-
skiej przez PSL po Lewicę.

– Są w życiu każdego człowieka takie 
chwile, że trzeba podjąć kluczowe decy-
zje i ja taką decyzję właśnie podjęłam. 
Nie można stać z boku – przyznaje M. 
Dębniak. – Jestem samorządowcem i z tej 
pozycji mam świadomość zmian, jakie są 
potrzebne w Polsce. Obecnie zmiany praw-
ne, których jest coraz więcej ograniczają 
samorządy i osłabiają je finansowo. Uwa-
żam, że to właśnie mieszkańcy, z którymi 
jestem najbardziej związana powinni mieć 
bezpośredni wpływ na swoje najbliższe 
otoczenie. I tu, na miejscu dostrzega się, 
jak ważna jest demokracja, jak ważna jest 
samorządność. Tymczasem widzę, że zmie-
rzamy do ograniczenia tych praw. Ze swo-
im doświadczeniem zawodowym nie mogę 
się z tym pogodzić, nie mogę stać z boku.

Marzena Dębniak do Senatu RP sta-
ruje z okręgu 82, obejmującego powiat 
sandomierski, opatowski, ostrowiecki, 
starachowicki i skarżyski.

a  alczą  an a
Znamy datę tegorocznych wyborów parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda wyznaczył ją na 13 października. Poszczególne 
ugrupowania prezentują już listy do Sejmu i Senatu. Nie brakuje na nich kandydatów z naszego powiatu.
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TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

Zakład Usług Pogrzebowych
Spółka z o.o.

Ostrowiec Św., ul. Długa 8
CMENTARZ KOMUNALNY

Całodobowy przewóz zwłok
tel. 41 247-84-84

tel /fax 41 262-81-81
kom. 0 605 849 003 
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Poseł Andrzej Kryj jest najbardziej ak-
tywnym posłem partii Prawo i Sprawie-
dliwość w województwie świętokrzy-
skim. Podczas 122 wystąpień na forum 
Sejmu zabierał głos w sprawach tak 
ważnych dla mieszkańców naszego re-
gionu jak np. przywracanie zlikwidowa-
nych posterunków policji, połączeń au-

tobusowych, przeciwdziałanie skutkom 
suszy i przymrozków, które dotknęły 
świętokrzyskich rolników i sadowników 
czy dostęp do pełnej diagnostyki lecze-
nia nowotworów.
Wystąpienia poselskie były często 
inspirowane problemami, którymi 
dzielili się mieszkańcy w czasie dyżu-

rów w biurach poselskich w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Opatowie, Ożarowie 
i w Iwaniskach oraz podczas licznych 
spotkań w wielu miejscowościach wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Dzięki 
podjętym interwencjom udało się po-
móc wielu ludziom. Poseł Andrzej Kryj 
występował m.in. do Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Rolnictwa, Finansów, 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Edukacji, Prokuratury Krajowej oraz 
do szeregu instytucji szczebla cen-
tralnego, regionalnego i lokalnego. 
Z darmowej pomocy prawnej w biu-
rach poselskich skorzystało ponad 
1200 osób.
Bardzo dobre kontakty z organizacja-
mi takimi jak Koła Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicze Straże Pożarne czy stowa-
rzyszenia osób niepełnosprawnych na 
terenie całego województwa święto-
krzyskiego zaowocowały rozmowami 
podczas posiedzeń Klubu Parlamen-
tarnego Prawo i Sprawiedliwość. Efek-
tem tego są m.in. konkretne programy 
umożliwiające samorządom lokalnym 
przywracanie połączeń autobusowych 
do małych miejscowości, dające wspar-
cie KGW i OSP, kierujące duże środki na 
lokalne drogi.
Ponad 25 lat pracy w samorządzie na 
różnych szczeblach oraz pracy par-
lamentarnej spowodowało, że poseł 
Andrzej Kryj cieszy się sympatią miesz-
kańców regionu, którzy doceniając 
jego zaangażowanie w rozwiązywanie 
ich problemów przyznali mu tytuł Czło-
wieka Roku 2018 w kategorii „Samo-
rządność i społeczność lokalna” oraz 
wręczyli rzeźbę „Anioła Dobroci”.

„Z ludźmi i dla ludzi”
Takie hasło wyborcze wybrał już w 1998 roku Andrzej Kryj jako kandydat do Rady Powiatu Ostrowieckiego. Właśnie temu hasłu Andrzej Kryj pozostał wierny 
jako Radny Powiatu, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i jako Poseł na Sejm RP. Podczas swojej działalności samorządowej i parlamentarnej odbył 
tysiące rozmów z mieszkańcami wsłuchując się w ich problemy i szukając sposobów ich rozwiązania.
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Kampania � nansowana z budżetu Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gmin-
nego Programu Pro� laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

  

O tym, jakie znaczenie ma Kościół Ka-

tolicki w walce z alkoholizmem, z jakich 

powodów duchowni decydują się na 

krucjatę abstynencji i dlaczego sierpień 

jest miesiącem trzeźwości z księdzem 

Dominikiem Żelazko z parafii pw. św. 

Michała Archanioła w Ostrowcu Św. 

rozmawia Paulina Kopeć. 

Sierpie  w o ciele atolickim stanowiony 
został miesi cem trze wo ci  laczego

– Konferencja Episkopatu Polski 
podjęła taką decyzję w 1984 roku, po-
wołując zespół ds. apostolstwa trzeź-
wości osób uzależnionych. Sierpień 
został wybrany ze względu na to, że jest 
miesiącem maryjnym. Bardzo dużo dat 
wiąże się z Matką Bożą. 15 sierpnia ob-
chodzimy święto Wniebowzięcia Matki 
Bożej, 22 sierpnia – Matki Bożej Królo-
wej, 26 sierpnia – Matki Bożej Często-
chowskiej. Jest to miesiąc wyrzeczeń, 
bo przecież w tym czasie wielu pielgrzy-
mów udaje się na Jasną Górę. Dlatego 
właśnie Kościół wybrał ten miesiąc, 
aby człowiek stanął w prawdzie i zo-
baczył, czy potrafi coś poświęcić, żeby 
jego serce było wolne, ofiarować coś, by 
być bliżej Boga, zawalczyć na przykład 
o wytrwanie w trzeźwości.

wi c o wyrzeczeniach nie spos b wspo
mnie  o r cjacie Wyzwolenia złowieka  

zym jest ta kr cjata
– Krucjata Wyzwolenia Człowieka 

to program, który ma pomóc prze-

zwyciężyć wszystko, co zagraża god-
ności człowieka. Nie skupia się tylko 
na alkoholu, ale też na różnych innych 
uzależnieniach, które dotykają ludzi. 
Członkiem krucjaty może zostać tak 
naprawdę każdy, wystarczy tylko podjąć 
post wyrzeczeń oraz modlitwę. Jeżeli 
mamy wśród swoich bliskich osoby cier-
piące na chorobę alkoholową, możemy 
modlić się w konkretnej intencji, jeżeli 
chcemy modlić się za wszystkich, którzy 
mają problem z piciem, wtedy podej-
mujemy taką decyzję i zobowiązujemy 
się, że będziemy codziennie odmawiać 
specjalną modlitwę, ułożoną przez ks. 
Franciszka Blachnickiego – założyciela 
Ruchu Światło Życie, a także Krucja-
ty Wyzwolenia Człowieka. Sama kru-
cjata to odpowiedź na słowa św. Jana 
Pawła II, wypowiedziane na Placu św. 
Piotra zaraz po wybraniu go na Stolicę 
Piotrową. Wystarczyło kilka miesięcy, 
aby to wielkie dzieło podjęło gros osób. 

Krucjata uroczyście została ogłoszona 
w obecności Ojca Świętego, 8 czerwca 
1979 r. w Nowym Targu. W tym roku 
przeżywamy okrągłą 40. rocznicę tej 
pięknej inicjatywy.

ak doszło do tego  e ksi dz został człon
kiem kr cjaty

– Kandydatem byłem przez ostatnich 
pięć lat, a w tym roku, na początku lip-
ca, biorąc udział w rekolekcjach oazo-
wych podjąłem decyzję, żeby podpisać 
krucjatę do końca jej trwania, czyli 
do momentu, aż problem alkoholowy 
w Polsce zostanie zlikwidowany.

Wspomniał ksi dz  e w kr cjacie deklar j
my abstynencj  a zarazem podejm jemy 
tr d modlitwy za tych  kt rzy pij  nałogowo

– Dokładnie tak. Najważniejsze jest, 
aby wyrazić to na piśmie, podpisując 
deklarację, którą można pobrać ze stro-
ny internetowej Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka i złożyć ją księdzu, najlepiej 
podczas eucharystii. Modlitwę z kolei, 
codziennie odmawiamy w intencji da-
nych osób uzależnionych. Sam Pan Jezus 
mówił, że post i modlitwa bardzo poma-
gają i dlatego to jest piękne dzieło po-
mocy tym, którzy mają problem i którzy 
potrzebują naszego wsparcia, bo sami po 
ludzku nie potrafią sobie poradzić.

Wiel  alkoholik w podkre la  e to wła nie 
wiara dawała im sił  i nadziej  w walce 
z nałogiem  zy ksi dz na swojej drodze 
spotkał osoby  kt rym o ci ł pom gł wyj  
z zale nienia

– Od sześciu lat rokrocznie prowa-
dzę rekolekcje wakacyjne dla członków 
Domowego Kościoła Ruchu Światło 
Życie i nie raz jestem zaskoczony, wi-
dząc kochające się, wpatrzone w siebie 
małżeństwo, w którym wcześniej był 
problem alkoholowy, ale modlitwa na 
przykład żony w intencji męża uwolniła 
go od nałogu. Przeżyli dużo lat w cier-
pieniu i nagle ta modlitwa zdziałała 
cuda. Znam mężczyznę, który trafił do 
więzienia z powodu alkoholu, a dzię-
ki modlitwie żony i jej pielgrzymce na 
Jasną Górą nagle obudził się w celi 
i poczuł, że jest wolny. Spotkałem ich 
razem, jako szczęśliwych ludzi właśnie 
podczas rekolekcji.

dyby kto  z wiernych  zainspirowany nasz  
rozmow  chciał przyst pi  do kr cjaty  mo e 
liczy na pomoc ksi dza

– Jak najbardziej. Zawsze po mszy 
świętej można ze mną porozmawiać 
lub umówić się na spotkanie. Jednym 
z zasad krucjaty jest ewangelizacja, 
czyli dawanie świadectwa tego, że moż-
na być wolnym człowiekiem, że moż-
na podjąć post i modlitwę po to, aby 
ratować innych, którzy mają problem, 

wpadli w sidła uzależnienia. Głównym 
celem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
jest tworzenie nowego stylu życia, wol-
ności, czystości serca.

r cjata przestanie obowi zywa  kiedy 
alkoholizm w olsce zostanie wyeliminowa
ny  zy ko ci ł prognoz je  kiedy mo e to 
nast pi

– Niestety sporym problemem są 
duże firmy, które poprzez reklamę 
wpływają zwłaszcza na młodych ludzi, 
zachęcając je do spożywania alkoholu. 
W tym roku hasło miesiąca trzeźwości 
brzmi „Młodzi, trzeźwi, wolni”. Mimo 
tego, że liczba członków krucjaty wciąż 
wzrasta, wskaźnik spożycia alkoholu 
na jedną osobę w Polsce rośnie, dlate-
go potrzeba świadectwa, potrzeba pod-
jęcia naszej decyzji, żeby ratować tych, 
którzy zeszli na złą drogę.

zy młodzi ch tnie przyst p j  do kr cjaty
– Pięknym świadect wem są Dni 

Wspólnoty, kiedy składane są deklara-
cje. Zawsze dla mnie jest to szczególny 
moment, kiedy wielu młodych, należą-
cych do Ruchy Światło Życie, często 
w wieku już kilkunastu lat modli się za 
pijących, a kiedy wchodzą w dorosłość, 
podpisują świadomie deklarację. Moż-
na spotkać wielu młodych, którzy żyją 
w krucjacie, pokazując, że na trzeźwo 
też można dobrze się bawić.

zi k j  za rozmow  

z  na l

R

Roboty w Pałacu Wielopolskich prowa-
dzone są w ramach projektu „Zwiększenie 
dostępności do Muzeum Historyczno-
-Archeologicznego w Ostrowcu Święto-
krzyskim poprzez poprawę infrastruktury 
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu 
w Krzemionkach oraz Pałacu Wielopol-
skich”, współfinansowanego ze środków 
ministerstwa kultury i dziedzictwa naro-
dowego. Ich wykonawcą jest firma Darko.

– Żeby uratować ten projekt, musieliśmy 
wyasygnować dodatkowe fundusze oraz 
prowadzić negocjacje w ministerstwie. 
Cieszę się, że skończyły się one sukcesem 
i że wyłoniliśmy firmę, która już przystąpi-
ła do działania – mówi starosta ostrowie-
cki Marzena Dębniak.

Zakres prac przewidzianych do realiza-
cji w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach 
obejmuje min.: remont dachu oraz insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, podłóg drewnianych, wymia-
nę stolarki drzwiowej, przebudowę nie-
których ścian wewnętrzynych i renowację 
ścian zewnętrznych. Nową jakość otrzyma-
ją schody prowadzące do budynku. Obiekt 
zyska również nową instalację elektryczną 

i alarmową oraz wentylację mechaniczną. 
Zagospodarowany zostanie także przy-
pałacowy park i znajdująca się tam mała 
architektura. W planach jest też utworze-

nie zewnętrznej ekspozycji dymarek. Na 
Krzemionkach z kolei powstanie przede 
wszystkim szyb windowy w głąb kopalni. 
Wyremontowane zostaną dwa budynki na-
szybowe, wydrążony 20-metrowy chodnik, 

który usprawni ruch turystyczny. Przebu-
dowana zostanie również infrastruktura 
zewnętrzna – zarówno na polu górniczym, 
jak i kładki, które prowadzą do budynków 
naszybowych. 

Wykonanie remontów w Krzemionkach 
i Pałacu Wielopolskich w Częstocicach 
to koszt ok. 11 mln zł. Ponadto w ramach 
projektu zabezpieczona została kwota 
2,5 mln zł na rzecz wystawy stałej.

Warto dodać, że Muzeum Historyczno-
-Archeologiczne czekają również zmiany 
personalne. Obecnie trwa drugi etap kon-
kursu na dyrektora placówki. O funkcję 
tą ubiega się dwoje kandydatów – Beata 
Kotasiak-Wójcik (absolwentka historii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, zawodowo związana z Muze-
um Historycznym Miasta Tarnobrzega) 
oraz Andrzej Przychodni, dr nauk hu-
manistycznych w dziedzinie archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, pracownik Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Kielcach i Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu.

K

ałac Wielopolskich w remoncie
Ruszyły prace remontowe w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach. Skuto już podłogi i wyburzono schody 
prowadzące do piwnic. Wykonawca przystąpił również do porządkowania terenu wokół obiektu.

Z dziesięciu milionów złotych, jakie 
w sumie rozdysponowano pomiędzy sie-
demnaście samorządów z naszego regio-
nu 248 tys. zł otrzymała gmina Bałtów 
na przebudowę drogi gminnej Bałtów 
Góra przez wieś – Glina na długości po-
nad 1,1 km. 

Kolejne 146 tys. zł trafiło do gminy 
Bodzechów z przeznaczeniem na remont 
dróg gminnych w Szwarszowicach – jed-
nej na długości 300 m, drugiej na dłu-
gości 500 m.

Starostwu Powiatowemu w Ostro-
wcu Św. przypadło natomiast 661 tys. 
zł na remont drogi powiatowej rela-
c ji Kunów -Bukowie – Chocimów, 
w Bukowiu na długości ponad 2,2 km.
Promesy wręczyli samorządowcom wo-
jewoda Agata Wojtyszek oraz wicewoje-
woda Bartłomiej Dorywalski. Środki te 
są oszczędnościami poprzetargowymi. 

Warto dodać, że z udziałem rządowej 
dotacji wkrótce rozpocznie się stabili-

zacja skarpy wzdłuż ulicy Opatowskiej 
w Ćmielowie w ciągu drogi powiatowej 
relacji Ćmielów – Krzczonowice – Prze-
uszyn. Powiat ostrowiecki właśnie roz-
strzygnął przetarg na to oczekiwane 
społecznie zadanie. Tym samym, już 
niebawem zniknie uciążliwy problem, 
występujący na tym terenie. Obecnie, za 
każdym razem po większych opadach, 
błoto osuwa się na jezdnię, a także na 
niżej położone pola, zamulując jedno-
cześnie kanalizację sanitarną i deszczo-
wą na tym terenie. 

Prace, oprócz umocnienia skarpy 
obejmą również budowę kanalizacji 
deszczowej i odbudowę ulicy Opatow-
skiej. Ich koszt całkowity to około 4,5 
mln złotych z czego 80 % pochodzi 
z promesy rządowej, a pozostałe środ-
ki z budżetów powiatu ostrowieckiego 
i gminy Ćmielów. 

K

olejne promesy 
na drogi

Kolejne środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymał powiat 
ostrowiecki oraz gminy Bałtów i Bodzechów.
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Zaraza Justyniana, czyli dżuma, 

czarna śmierć, tyfus, cholera – te 

epidemie zdziesiątkowały ludzkość 

na świecie, zmieniając bieg historii. 

Czym objawiały się choroby i jak z nimi 

walczono? O tym w rozmowie Karoliny 

Kamińskiej-Nowak z Pawłem Stasz-

czakiem – historykiem, pracownikiem 

Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

arazy i epidemie maj  bardzo odległ  histo
ri  iedy zacz ły atakowa  l dzko

– Towarzyszą nam praktycznie od sa-
mego początku istnienie człowieka. To 
choroby, które rozprzestrzeniają się, a ich 
nasilenie obserwujemy wraz z rozwojem 
cywilizacji, handlu. Taką pierwszą świa-
tową pandemią, która zniszczyła prak-
tycznie kulturę wczesnego średniowiecza, 
była tzw. zaraza Justyniana, czyli dżuma. 
To śmiertelna choroba. Zgon poprzedza-
ły ogromne męczarnie, dlatego często 
mówiono o niej „kara boska”.

zym charakteryzowała si  ta choroba
– Dżuma wywołuje różne zmiany, 

w tym bolesne zmiany skórne. Zaczęła 
atakować w VI wieku, czyli w momencie, 
kiedy nie ma już Zachodniego Imperium 
Rzymskiego, a Imperium Wschodnio-
-Rzymskie próbuje opanować wcześniej-
sze ziemie należące do Rzymu. Nie udało 
się właśnie między innymi przez tą zarazę. 

Sk d ona w og le si  wzi ła  
– Było kilka lat nieurodzaju, więc lu-

dzie byli głodni, a jeżeli byli głodni, to 
byli też osłabieni i bardziej podatni na 
wszelkie zakażenia. Dżuma przywędro-
wała do Bizancjum z Afryki i zrobiła 
tam ogromne spustoszenie. Szacuje się, 
że w wyniku tej zarazy zmarło około 
40 % ludności samego Bizancjum, a je-
śli chodzi o światową populację, mówi 
się nawet o 60%. Oczywiście wówczas 

nie słyszano o żadnych kordonach sani-
tarnych, więc jeśli ktoś był zarażony nie 
był izolowany i zarażał innych, zwłasz-
cza, że dżuma początkowo rozwija się 
bezobjawowo. Choroba ta nawiedzała 
Europę wiele razy, ale my pamiętamy 
najbardziej pandemię z XIV wieku 
zwaną „czarna śmiercią”. Ona zaczęła 
się w Azji, względnie w Europie na te-
renach Krymu, a potem Morzem Śród-
ziemnym dotarła do Włoch i stamtąd 

rozprzestrzeniła się już na cały kon-
tynent. Choroba zniszczyła populację 
europejską. Zmarło od 30 do 60 % 
ludności. Choć wówczas winiono za 
nią „grzeszników” i często palono ich 
na stosach, dżuma jeszcze wielokrotnie 
wracała do Europy. Działo się tak aż do 
XVIII-XIX wieku.

 wiek to j  chyba epoka ty s
Tak. Tyfus był kolejną chorobą za-

kaźną. Warto o niej powiedzieć ze 
względu na to, że nie tyle co zmieni-
ła, ale nie pozwoliła zmienić Europy. 
Zdziesiątkowała bowiem walczących 
w Moskwie u boku Napoleona. Szacuje 
się, że z powodu wyziębienia, osłabienia 
i zakażenia tyfusem zginęło 200 tysię-
cy żołnierzy. Choroba rozwijała się też 
w czasie I i II wojny światowej, w obo-
zach jenieckich czy koncentracyjnych, 
podobnie jak cholera, która pojawia się 
w XVIII i XIX wieku. Z kolei rok 1918, 
kojarzony z odzyskaniem niepodległo-
ści jest również datą rozwoju grypy hi-
szpańskiej, wywołanej wirusem H1N1. 
Co ciekawe wrócił on do nas ostatnio 
pod hasłem ptasia czy świńska grypa. 
Szacuje się, że z powodu grypy hiszpań-
skiej zginęło nawet do 120 tys. ludzi 
w Europie. 

zy w rozw kach jest jaki  lad po tych 
epidemiach

– Tak. Jest to kościół pw. św. Rocha, 
wybudowany w 1705 r., w akcie wdzięcz-
ności za uleczenie z cholery. Do dzisiaj 
można tam oglądać wiele wotów, nawią-
zujących do tej choroby. 

akie wpływ na rozw j społecze stwa miały 
zarazy i epidemie

– Zdziesiątkowały bardzo rozwinięte 
społeczeństwa, na przykład bizantyj-
skie. Silniejsi i zdrowsi Słowianie mogli 
się wobec tego swobodnie rozprzestrze-
niać. Gdyby Napoleon zdobył Moskwę, 
Francja byłaby dziś hegemonem świa-
towym. Więc czasem naprawdę mała 
bakteria może zrobić ogromne spusto-
szenie i zmienić „boski plan”.

zi k j  za rozmow

a az  z n   

W sąsiedztwie Ostrowieckiego Bro-

waru Kultury powstaje nowa inwestycja 

z myślą o osobach, które chcą zmienić 

adres zamieszkania. O kameralnym 

budynku przy ul. Piwnej 3, marzeniach 

i sile, jaka drzemie w kobietach z Iwoną 

Wielgus – prezesem Lwy Inwestycje 

Developer rozmawia Paulina Kopeć.

rosz  zdradzi  co kryje si  pod adresem 
iwna 
– Myślę, że będzie to gorący adres, 

jeśli chodzi o mieszkania w Ostrowcu 
Św. Wszyscy wiemy, że za chwilę rusza 
Ostrowiecki Browar Kultury, który ma 
tętnić życiem, a Piwna 3 jest w jego po-
bliżu. Sądzę, że w takim sąsiedztwie 
będzie się bardzo dobrze mieszkać.

wy westycje to irma z ponad dziesi cio
letnim sta em  d jecie w wi tokrzy
skim  ielce  owiny  Wi ni wka  eraz 
przyszedł czas na Ostrowiec Św  o chyba nie 
przypadek

– Pochodzę z Ostrowca Św. W dzie-
ciństwie mieszkałam na osiedlu Sło-
neczne i tak naprawdę wszystkie moje 
piękne chwi le z wiązane są z t ym 
miastem. Kiedy wracam pamięcią do 
przeszłości, Ostrowiec skąpany jest 
w słońcu, ja jestem szczęśliwą małą 
dziewczynką, która idzie ulicą Sien-
nieńską ze swoją mamą. Któregoś 

dnia, odwiedzając rodziców szłam 
właśnie ulicą Siennieńską i zobaczy-
łam miejsce, które „zawołało” do mnie 
„mamo!”. Od razu oczami wyobraźni 
zobaczyłam te mieszkania, uśmiech-
niętych ludzi, którzy z filiżanką kawy 
podziwiają z okien wieżę kolegiaty, czy 
Rynek. Także ta lokalizacja nie była 

przypadkowa.

arzenia przek ła pani w czyny  rzy iwnej 
 powstaje j  b dynek mieszkalny  aki on 

b dzie
– To będzie bardzo kameralny bu-

dynek z dziewięcioma kompaktowy-
mi mieszkaniami – takimi, w których 

sami chcielibyśmy mieszkać, bo właś-
nie taka idea przyświeca wszystkim 
naszym inwestycjom. W Ostrowcu 
po raz pierwszy wprowadziliśmy no-
wość – sypialnię rodziców z prywatną 
łazienką i garderobą. W standardzie 
będzie też ogrzewanie podłogowe 
w łazienkach. Z radością muszę przy-
znać, że mieszkania rozchodzą się jak 
„świeże bułeczki”. Do tej pory udało 
się sprzedać już siedem. Jest naprawdę 
bardzo duże zainteresowanie. Telefo-
ny urywają się i myślę, że w przeciągu 
miesiąca zbyjemy wszystkie. Całość 
planujemy oddać do użytku na wiosnę 
przyszłego roku. 

zy propon jecie rozwi zania pod kl cz
– Nie do końca. Wprawdzie mamy 

w swojej ofercie tak ie roz wiąza-
nia – klient może za naszym pośred-
nictwem zrobić sobie wykończenie, 
czyli oddając nam klucz, za półtora 
miesiąca wchodzi do kompletnie wy-
kończonego według jego pomysłu 
i koncepcji mieszkania. Dajemy taką 
możliwość również klientom w Ostro-
wcu – otrzymuje on do własnej dyspo-
zycji architekta wnętrz i razem z nim 
wybiera, krok po kroku wszystkie 
możliwe elementy do wykończenia, 
a później wchodzi ekipa remontowo-
-budowlana. Klienta tak naprawdę nic 
więcej nie obchodzi, bo wszystko jest 
już w cenie. To dobre rozwiązanie dla 
osób zapracowanych.

ak mo na zaobserwowa  na wiz alizacji  
dost pnej na stronie internetowej waszej 
irmy b dynek nawi z je do historii dawnego 
rowar  Saskich

– Dokładnie tak. To jest leitmotiv 
moich wyobrażeń związanych z tym 
miejscem. W częściach wspólnych – na 
klatkach schodowych pojawią się gra-
fiki i stare fotografie nawiązujące do 
browaru i Ostrowca sprzed lat.

Opr cz działalno ci deweloperskiej jest pani 
osob  bardzo aktywn  społecznie  j  dobrze 
rozpoznawaln  w ielcach  zy w Ostrowc  
te  tak b dzie  

– Mam nadzieję. Chciałabym trochę 
tej energii, którą mam w sobie prze-
nieść do rodzinnego miasta. Bardzo 
bliskie są mi kobiece sprawy, kobiece 
ruchy, wszystko to, co powoduje, że 
kobiety mogą ze sobą współpracować 
i tym samym robić rzeczy niesamowi-
te. Jestem przekonana, że jeśli kobiety 
łączą siły, koleżankują się są w stanie 
przenosić góry. Chciałabym zrobić coś 
dla ostrowczanek, pokazać im pewną 
ścieżkę, podzielić się swoimi doświad-
czeniami z życia w innych miastach, 
rozpalić w nich iskrę, zainspirować do 
działania. Myślę, że współdziałanie 
kobiet na rzecz swoich społeczności 
lokalnych ma ogromne znaczenie.

 tego  co mi wiadomo niebawem o wonie 
Wielg s słyszymy r wnie  w kontek cie 
polityki

– Jeżeli aktywnie się działa, ma 
się wiele pomysłów i potrzebę zro-
bien ia  czego ś  d la  i n nych lud z i , 
w pewnym momencie o człowieka 
upomina się polityka. Tak właśnie 
stało się ze mną. Będę startować 
w październikowych wyborach parla-
mentarnych.

 a z   cz nó
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Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów

tel. 41 264 10 08
fax. 41 264 13 03

www.gminabaltow.pl
e-mail: gmina@gminabaltow.pl 

Urząd Miasta i Gminy 
w Ćmielowie

ul. Ostrowiecka 40, 

27-440 Ćmielów
Tel. 15 861 20 18, 861 20 80, 

861 22 83, 861 22 84

Fax 15 861 20 18
www.cmielow.pl

e-mail: urzad@cmielow.pl 

W dniu 20 sierpnia 2019r. w Świę-
tokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Kielcach Wójt Gminy Bałtów Hubert 
Żądło odebrał z rąk Wojewody Świę-
tokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz 
Wicewojewody Bartłomieja Dorywal-
skiego promesę na zadanie pn.: „Re-
mont drogi gminnej nr 306010T Bał-

tów Góra – Glina o długości 1,137 km. 
w wysokości 80% wartości zadania tj. na 
kwotę 248 000 złotych. 

Dotacja przekazana zostanie z rezer-
wy celowej budżetu państwa na dofi-
nansowanie zadania związanego z prze-
ciwdziałaniem i usuwaniem skutków 
deszczu nawalnego w 2018r. 

Promesa na remont drogi 
nn  la n  a ó  

Część oficjalna Dożynek rozpoczęła 
się na Stadionie Miejskim w Ćmielowie 
od przekazania przez Starostów po-
święconego chleba gospodarzowi Gmi-
ny – Burmistrzowi Ćmielowa- Joannie 
Suska. Pani Burmistrz podziękowała 
rolnikom za ciężką pracę: „ – Dożynki 
to hołd dla rolników, którzy troszczą się 
o to, żeby na naszych stołach nie zabra-
kło chleba. Życzę Państwu, aby co roku 
zbiory z Waszych pól były coraz bardziej 
obfite.”

Wspólnie z rolnikami z gminy Ćmie-
lów świętowali w tym dniu znamienici 
goście: Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj, 
poseł na Sejm RP Jarosław Rusiecki, 
poseł na Sejm RP Artur Gierada, re-
prezentująca Wojewodę Świętokrzyską 
Agatę Wojtyszek Anna Kowalczyk, 
Radna Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego Magdalena Zieleń, Przewod-
niczący Rady Powiatu Mariusz Paster-
nak, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Ćmielowie Krystyna Zdonek, Radni 
Rady Miejskiej w Ćmielowie, Sołtysi, 
mieszkańcy miasta i gminy Ćmielów 
oraz pobliskich gmin.

List od Wojewody Świętokrzyskiej 
przeczytała Pani Anna Kowalczyk. 
Życzenia od Starosty Ostrowieckiego 

Marzeny Dębniak przekazał Przewod-
niczący Rady Powiatu Ostrowieckiego 
Mariusz Pasternak. Przewodniczący 
złożył rolnikom życzenia, a na ręce Sta-
rostów Dożynek przekazał upominki. 

Podczas Dożynek wręczono nagrody 
laureatom powiatowego etapu konkursu 
„Bezpieczne gospodarstwo 2019” który-
mi w tym roku byli Janusz Cebula i Piotr 
Kotur.

Ceremoniał dożynkowy rozpoczął ze-
spół BORIANKI od ośpiewania dożyn-
kowego wieńca.

Jedną z atrakcji przygotowanych dla 
mieszkańców był „I BIEG ROLNI-
KA – ĆMIELÓW 2019” przygotowa-
ny przez placówkę terenową KRUS 
w Ostrowcu Św. reprezentowaną przez 
Dorotę Pietrzkiewicz oraz Urząd Miasta 
i Gminy Ćmielów. Najszybszym zawod-
nikiem biegu okazał się Łukasz Rożal-
ski z Woli Grójeckiej, który w nagrodę 
otrzymał puchar Burmistrza Ćmielowa. 
Wszystkim uczestnikom biegu zosta-
ły wręczone pamiątkowe medale oraz 
upominki przygotowane przez organiza-
torów. Warto podkreślić ,że ideą biegu 
jest integracja społeczeństwa gminnego, 
połączona z promocją bezpieczeństwa 
pracy gospodarstwie rolnym.

Dla milusińskich przygotowano wesołe 
miasteczko, które cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem.

Część artystyczną rozpoczął występ 
KGW „SABAT” z Wojnowic, które 
zaśpiewały stworzone specjalnie na tę 
okazję teksty do znanych biesiadnych 
melodii. Wspaniałym występem mogą 
się również pochwalić zespoły folkowe 
BORIANKI i STOCANECZKA. Te-
goroczne Dożynki uświetniły swoimi wy-
stępami zespoły QUATTRO i SYSTEM 
BAND. Gwiazdą wieczoru był zespół 
MASTER TEAM.

W roli prowadzącej tegoroczne Do-
żynki na Stadionie Miejskim wystąpiła 
Dyrektor Domu Kultury w Ćmielo-
wie – Wioletta Rogala-Mazur.

Na uroczystościach dożynkowych nie 
mogło zabraknąć przepięknie ustro-
jonych i pełnych smakołyków stoisk 
przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. Swoje pyszności dumnie pre-
zentowały KGW Buszkowice, Brzóstowa, 
Grójec, Stoki Małe „Za lasem”, mobilne 
KGW z Rudy Kościelnej orz gościnnie 
KGW z Jacentowa. 

Wszystkim, którzy przybyli w tym dniu 
do Ćmielowa towarzyszyła serdeczność 
i uśmiech, gwarantujące wspaniałą, nie-

Świ to plon w w gminie miel w

Zainteresowanych rodziców 
i opiekunów informujemy, że należy 
zgłaszać się w jak najszybszym termi-
nie do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bałtowie z wnioskiem oraz wszelką 
dokumentacją potwierdzającą dochód 

netto rodziny za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku.

Informujemy także, iż kryterium 
dochodowe kwalifikujące dzieci do 
dożywiania wynosi 150% kryterium 

dochodowego z pomocy społecznej, tj. 
792,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje udzielane są 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Bałtowie lub pod nr 
tel. (41) 264 11 15.

DOŻYWIANIE 
DZIECI 

W SZKOŁACH
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmo-

wane są wnioski na dożywianie dzieci 
w szkołach na okres od września 2019r. 

do grudnia 2019r.

W dniu 18 sierpnia w Ćmielowie odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Wniebowzięcia NMP 
w Ćmielowie, podczas której Starostowie Dożynek, Joanna Woch i Andrzej Bonarek, złożyli chleb dożynkowy na ręce Księdza Proboszcza 
Czesława Gumieniaka prosząc o jego poświęcenie. 

Wakacje w mieście wcale nie mu-
szą być nudne o czym przekonały się 
dzieci, które wzięły udział w zajęciach 
świetlicowych zorganizowanych na tere-
nie Gminy Ćmielów. Z inicjatywy Pani 
Burmistrz Joanny Suska zorganizowano 
wakacje dla dzieci ze stopniem niepeł-
nosprawności a także dla dzieci w pełni 
sprawnych. Była to wspaniała okazja do 
wspólnej zabawy i integracji. 

Realizatorem tego projektu było 
„Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezro-
botnych” z Ostrowca Św. pod czujnym 
okiem pani Agnieszki Budek. Dzięki 
finansowemu wsparciu Gminy Ćmie-
lów zajęcia odbywały się od 15 lipca do 
14 sierpnia w świetlicach szkół w Ćmie-
lowie i Brzóstowej. Opiekę nad dziećmi 
sprawowały Justyna Buczałowska, Ur-
szula Sasak, Małgorzata Czyż i Joanna 
Gałka a opiekę pielęgniarską sprawowa-
ła Bernadeta Borkowska.

Fantastycznie przygotowane zajęcia 
jak i profesjonalna opieka gwaranto-
wały wspaniałą zabawę. Podczas zajęć 
dzieci uczyły się jak bezpiecznie i ak-
tywnie spędzać czas z rówieśnikami. 
Odwiedziły Żywe Muzeum Porcela-
ny w Ćmielowie i wpadły z wizytą do 
znanego rzeźbiarza Gustawa Hadyny. 
Wędrówki piesze pod naz wą „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie” cie-
szyły się duż ym zainteresowaniem 
wśród najmłodsz ych uczestników. 
14.08.2019 w SP w Ćmielowie od-
było się podsumowanie zadania pt. 
„ĆMIELÓW INTEGRUJE”, które 
swoją obecnością uświetniła Burmistrz 
Ćmielowa – Joanna Suska oraz Sekre-
tarz Miasta – Mariola Grabowiecka 
oraz Radna Rady Miejskiej w Ćmie-
lowie – Ewelina Otolińska. Panie wrę-
czyły dzieciakom pamiątkowe dyplomy 
oraz ufundowane przez „Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób Bezrobotnych” 
upominki z artykułami szkolnymi. Jak 
zauważyła Pani Burmistrz „- Te zajęcia 
są okazją do integracji dzieci z terenu 
gminy i dowodem na to, że wakacje 
w Ćmielowie, mogą być i są ciekawe”. 

Organizatorzy zapewniają, że takie 
zajęcia wakacyjne będę organizowane 
każdego roku. Również czasie ferii zi-
mowych planowane jest zorganizowa-
nie „PORCELANOWEJ CHOINKI” 
dla dzieciaków z terenu Miasta i Gminy 
Ćmielów.

ló  n
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JOGURTY OWOCOWE
Wielu wybiera je na śniadanie lub prze-

kąskę – szybkie, łatwo dostępne, przyja-
zne do zabrania do pracy, w teorii bogate 
w składniki odżywcze, pełne owoców 
i witamin. Obiecują sytość, ale lekkim 
kosztem – bez przejedzenia i nadmiaru 
kalorii. Na pierwszym miejscu listy skład-
ników jogurtu znajduje się jednak wróg 
dbających o zdrowie – cukier. W takim 
jogurcie, jak się okazuje, jest go potężna 
ilość. Co więcej, zamiast owoców – syn-
tetyczne doprawiacze smaku, zamienni-
ki i mnóstwo chemii. Jeśli chcesz zjeść 
dobry jogurt owocowy, zmiksuj świeże 
owoce z jogurtem greckim lub natural-
nym – znacznie lepiej na tym wyjdziesz.

BATONY PROTEINOWE
I znowu – w teorii zdrowe, lekkie, łatwe 

do zabrania, bo mieszczą się w kieszeni, 
mają sycić i być zdrową, lekką przekąską 
dla tych, którzy dbają o zdrowie i szczupłą 
sylwetkę, polecane sportowcom. W prak-
tyce nie jest jednak tak różowo – zbyt 
dużo cukru, tłuszcz palmowy, chemiczne 
poprawiacze smaku i niskiej jakości masa 
czekoladopodobna – nic wartościowego. 
Poza tym, że są faktycznie bogatym źród-
łem protein, nie przyniosą nic dobrego.

R  O
Nie męcz się i nie poć, nie ćwicz i nie 

wysilaj. Przypnij do brzucha specjalny pas, 

drugi zamocuj na udzie i połóż się na ka-
napie. Ty odpoczywasz, a maszyna wyra-
bia muskulaturę mięśni. Słowem – chud-
niesz bez najmniejszego wysiłku. Ale, 
niestety, bez pracy nie ma kołaczy i nie 
daj się omamić, że jest inaczej. Wszystkie 
te cudowne urządzenia nie odchudzą ni-
czego, poza twoim portfelem.

GOTOWE MIESZANKI MUSLI
Musli w założeniu jest lekkie, pełne 

zdrowia, sycące i niskokaloryczne. I jest, 
ale tylko wtedy, kiedy przygotujesz je 
sobie samodzielnie. Gotowe mieszanki, 
zwłaszcza te, które wystarczy zalać wodą, 
to mnóstwo cukru, chemii i niezdrowych 
dodatków. Chwytliwe slogany na koloro-
wych opakowaniach zachęcają cię hasła-
mi, że pełnoziarniste, że bogate w mikro-
elementy i witaminy. Być może tak, ale 
oprócz tego pełne śmieci, których – wierz 
nam – wcale nie chcesz jeść.

SUSZONE OWOCE
Owoce to zdrowa przekąska. Stosun-

kowo niskokaloryczna i pełna witamin. 
Ale tylko wtedy, kiedy mówimy o świe-
żych owocach. Te suszone są bowiem 
(znowu) pełne cukru. W procesie pro-
dukcji tracą wiele witamin i żeby sma-
kowały tak doskonale, jak smakują, są 
potężnie słodzone. Jedyne gotowe owoce 
suszone, które można trafić bez cukru, 
to figi, rodzinki i daktyle. Resztę – jeśli 

lubisz w wersji suszonej – lepiej wysusz 
sobie samodzielnie.

ROW  
Bardzo modne stały się tabletki ab-

solutnie na wszystko. Jakikolwiek masz 
problem, gwarantujemy, że wynaleziono 
już na niego cudowne remedium. Przejad-
łeś się tłustymi żeberkami? Weź pigułkę 
na wątrobę. Wypadają ci włosy z braku 
witamin? Weź pigułkę na porost bujnej 
czupryny. Chcesz schudnąć bez wyrze-
czeń? Weź pigułkę odchudzającą. Ale 
pigułka nie pomoże. Nie uratuje wątroby 

przed złą dietą, nie spowoduje, że osła-
bione brakami witamin włosy przestaną 
zwracać uwagę na niedobory i nie zapew-
ni ci szczupłej sylwetki przy braku starań. 
Tabletka wprawia w lepsze samopoczucie, 
bo czujesz, że robisz dla siebie coś dobre-
go, ale to złudne.

SOKI OWOCOWE
Lubisz czasem wypić coś słodkiego, ale 

wiesz, że napoje gazowane to zło. Zastąpi-
łeś je więc sokami owocowymi. Kupujesz 
pyszności w kartonach i butelkach i od 
razu czujesz się fit. Ale jesteś w błędzie. 

Większość gotowych soków nie ma nic 
wspólnego ze zdrowiem – pozbawione 
witamin, produkowane z zagęszczonych 
koncentratów, a niejednokrotnie (zwłasz-
cza przy wyborze tych słabszych marek) 
solidnie dosładzane. Chcesz wypić porcję 
zdrowego soku? Wyciśnij go samodzielnie.

O S O  
Sięgasz po odtłuszczone mleko, jogurt, 

masło i wiele innych produktów, chcąc 
dobrze. Próbujesz w ten sposób ograni-
czyć kalorie i zdrowiej się odżywiać. Tym-
czasem produkty bez tłuszczu tracą smak, 
w związku z czym są poprawiane rozmai-
tymi chemicznymi dodatkami, żeby jakoś 
dało się je przełknąć. Zawierają cukier, 
syrop glukozowo-fruktozowy i wiele in-
nych, zupełnie niepotrzebnych dodat-
ków. Robisz sobie nimi więcej krzywdy, 
niż pożytku.

SYROP Z AGAWY
Swego czasu okrzyknięto go idealnym 

zamiennikiem dla cukru i miodu. Mniej 
kalorii, smukła sylwetka, a kawa i herba-
ta wciąż słodkie. Co się okazuje? Syrop 
z agawy ma faktycznie niższy indeks 
glikemiczny niż miód. Ale jednocześnie 
zawiera aż 70 proc. fruktozy, a to zdecy-
dowanie zbyt wiele. Słodzenie nim regu-
larnie bardzo szkodzi.

ITPL

a a  a a
W trosce o zdrowie, w pogoni za smukłą sylwetką sięgasz w sklepie po to, co zdrowe. Wybierasz lżejsze zamienniki i szukasz sposobów 
na to, żeby żyć zdrowo. Oto lista przereklamowanych produktów i sprzętów, które cieszą się ogromną popularnością wśród poszukiwa-
czy zdrowego stylu życia, ale tak naprawdę wyrządzają więcej szkody niż pożytku.

Fo
t. f

it.p
l

O  S  R O

PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
JAROSŁAW GÓRCZYŃSKI I RADA OSIEDLA SŁONECZNE

ZAPRASZAJĄ NA:

24 SIERPNIA 2019 ROKU

BOISKO SPORTOWE
W GODZINACH 14:30-20:30

W programie:
- pieczenie ziemniaków w ognisku
- gry, zabawy i atrakcje dla dzieci
- występ zespołu RanDevu

PRZY DDK
OSIEDLE SŁONECZNE

Inicjatywa organizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego
Ostrowca Świętokrzyskiego 2019

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku
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AU T O P R O M O C J A

05:10  Natura w Jedynce
Stany Zjednoczone z lotu ptaka, Południe

05:35  Natura w Jedynce
06:20  Luksus na pokładzie - tajemnice budowy najdroższego 

statku świata
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Fascynujące Wogezy - dzikość w środku Europy

Film dokumentalny
08:55  Mapa powstańczej Warszawy
09:05  Alternatywy 4
10:15  Komisarz Alex 11
11:05  Ojciec Mateusz 12
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:45  Kalendarium powstania warszawskiego
12:50  Natura w Jedynce
14:00  Kolarstwo: Tour de Pologne - studio
14:10  Kolarstwo: Tour de Pologne - 7. etap: Bukowina Tatrzańska 

- Bukowina Tatrzańska
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
19:20  Sport
19:25  73. Tour de Pologne - kronika
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Zniewolona
21:35  Echo serca
22:30  Echo serca
23:30  Zupełnie obcy człowiek
01:10  Akta Odessy
03:25  Labirynt 2
04:35  Labirynt 2
05:40  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:40  Mango
06:55  Szkoła
07:50  Doradca smaku: Sandacz z sosem paprykowo-pieczar-

kowym
08:00  19+
08:30  19+
09:00  Kuchenne rewolucje: Kobiór, Bufet Country

kulinaria
10:00  W-11 - Wydział Śledczy

Szczyl
10:45  W-11 - Wydział Śledczy

Wezwanie
11:30  SOS. Ekipy w akcji
12:30  Ukryta prawda
13:30  W-11 - Wydział Śledczy

Uprowadzone
14:15  W-11 - Wydział Śledczy

Gangsterzy
15:00  Kuchenne rewolucje: Białogard, Restauracja Stop

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  Harry Potter i kamień filozoficzny

Film przygodowy
23:10  Niezłomny

Film dramat
02:00  Kuba Wojewódzki
03:00  Uwaga!
03:20  NOC Magii

lifestyle
Na żywo

05:20  Koło fortuny
05:55  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Akcja: Nowy Jork
06:50  Okupacja 1968
07:20  Familiada
07:55  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  Wymarzona miłość
14:00  Coś dla ciebie
14:35  Operacja zdrowie!: Bariatria
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Osobne drogi - część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Na dobre i na złe

Winowajcy
19:30  Rodzinka.pl

Ból rozstania
20:00  Festiwal "Alleluja, czyli Happy Day"
21:25  Kino relaks: Facet na miarę

Film komediowy
23:10  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019: 

Zamość, część 1
00:15  Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019: 

Zamość, część 2
02:20  Bestia
04:00  Wspaniała
05:50  Zakończenie programu

06:00  Nowy dzień
08:45  SuperPies
09:15  Malanowski i partnerzy
09:45  Dzień, który zmienił moje życie
10:45  Dlaczego ja?
11:45  Gliniarze
12:40  Trudne sprawy
13:40  Sekrety rodziny
14:40  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  X-Men

Film fantastyczny
22:30  X-Men 2

Film fantastyczny
01:10  Szef

Film komediowy
03:30  Tajemnice losu

SOBOTA, 24 SIERPNIA

PIĄTEK, 23 SIERPNIA

06:00  Klan
06:25  Sprawa dla reportera
07:20  Rok w ogrodzie
07:45  Rok w ogrodzie extra
08:00  Pełnosprawni
08:25  wojsko-polskie.pl
08:50  Studio Raban
09:20  Rodzinny ekspres
09:50  Sekundy, które zmieniły życie
10:25  Janosik
11:25  Janosik
12:15  Kalendarium powstania warszawskiego
12:20  Fascynujący świat

Nasz świat w 2050 r., Marzenia o przyszłości. Żywność
13:20  Z pamięci: Jan Strzelecki
13:35  Okrasa łamie przepisy: Na ogórkowym polu
14:00  Enea IRONMAN 70.3 Gdynia

Film dokumentalny
14:05  Przyrodnik na tropie
14:35  Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
14:40  Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk 

Olimpijskich - Tokio 2020 - studio
14:50  Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk 

Olimpijskich - Tokio 2020 - mecz: Polska - Francja
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:30  Opole 2019 na bis
19:25  Sport   19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Zniewolona
21:35  Komisarz Alex 12
22:35  Hit na sobotę: Zakazane królestwo
00:25  Piekło
02:10  Zupełnie obcy człowiek
03:50  Dylematu 5
04:40  Z pamięci: Jan Strzelecki
04:45  Zakończenie programu

05:15  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  Kobieta na krańcu świata
13:25  Lara Croft: Tomb Raider

Film przygodowy
15:30  Top Model
16:30  Efekt Domina
17:00  Domowe rewolucje

lifestyle
18:00  Kuchenne rewolucje: Zgierz, No i fajnie

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Duchy moich byłych

Film komediowy
22:05  Pod słońcem Toskanii

Film komediowy
00:25  Mgła

Film horror
02:25  Uwaga!
02:45  NOC Magii

lifestyle

06:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
Cudowne ozdrowienie

07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
10:55  Pytanie na śniadanie
11:20  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
11:55  Gwiazdy w południe: Sabrina

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Rodzinka.pl

Żuraw i czapla
15:45  Kabaretowe lato Dwójki

kabaret
16:55  U Pana Boga w ogródku
17:40  Słowo na niedzielę: Abraham i rowery
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
18:35  Postaw na milion
19:25  Kulisy "Postaw na milion"

Film dokumentalny
19:35  Lajk!
20:00  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
21:00  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
22:05  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
23:10  Garść dynamitu

Film
01:50  Facet na miarę

Film komediowy
03:30  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:20  Scooby-Doo: Szkoła upiorów

Film animowany
10:15  Ewa gotuje
10:50  Doktor Dolittle: W pogoni za błahostkami

Film obyczajowy
12:40  Sekrety rodziny
13:40  Świat według Kiepskich
14:20  Świat według Kiepskich
15:05  Świat według Kiepskich
15:45  Kabaret na żywo

kabaret
17:45  Chłopaki do wzięcia
18:15  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Smerfy

Film obyczajowy
22:20  Ocalony

Film dramat
01:00  Błogosławiona

Film horror
03:00  Tajemnice losu
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05:15  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:35  wojsko-polskie.pl
07:00  Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosier-

dzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00  Tydzień
08:30  Zakochaj się w Polsce: Radom   09:05  Ziarno
09:40  Prywatne życie zwierząt 2
10:10  Merlin: Rozczarowany czarodziej
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański   12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Spotkanie ze świętym
13:05  Z pamięci: Maciej Bednarkiewicz
13:10  Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
13:15  Kalendarium powstania warszawskiego
13:20  BBC w Jedynce: Błękitna Planeta 2: Kulisy powstawania
14:15  Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
14:25  Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk 

Olimpijskich - Tokio 2020 - studio
14:50  Siatkówka mężczyzn: Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk 

Olimpijskich - Tokio 2020 - mecz: Polska - Słowenia
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:30  Lekkoatletyka: Drużynowe Mistrzostwa Europy - Byd-

goszcz 2019 - 3. dzień
19:25  Sport   19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda   20:15  Zniewolona
21:15  Blondynka 7   23:15  Zakochana Jedynka: Bo Cię kocham
00:55  Karuzela   02:25  Zakazane królestwo
04:15  Z pamięci: Maciej Bednarkiewicz
04:20  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  Co za tydzień
11:40  Projekt Lady
12:40  Zbuntowana księżniczka

Film komediowy
14:45  Harry Potter i kamień filozoficzny

Film przygodowy
18:00  Salon sukien ślubnych Goka
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Uwierz w ducha

Film dramat
22:45  Czas patriotów

Film sensacyjny
01:10  Kuchenne rewolucje: Zgierz, No i fajnie

kulinaria
02:15  Uwaga!
02:35  NOC Magii

lifestyle

05:20  Słowo na niedzielę: Abraham i rowery
05:30  Koło fortuny
06:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Zagubiony
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
10:50  Rodzinne oglądanie: Australia. Podniebne safari
11:50  Gwiazdy w południe: Topkapi

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Opole 2019
16:25  Kocham Cię, Polsko!

kultura
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Enea IRONMAN 70.3 Gdynia
18:35  Postaw na milion
19:25  Na sygnale

Podróż poślubna
20:00  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
20:55  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
21:50  Festiwal Muzyki Tanecznej - Kielce 2019
22:55  Tootsie

Film komediowy
01:00  Zawód: Amerykanin 2
02:00  Zawód: Amerykanin 2
02:50  Kiedyś mnie znajdziesz

Film dramat
04:35  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:35  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:05  Baranek Shaun

Film animowany
10:55  Smerfy

Film obyczajowy
13:05  X-Men

Film fantastyczny
15:25  Vabank

Film komediowy
17:50  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Słoneczna Stacja
20:05  Polsat SuperHit Festiwal 2018
23:10  Oficer Blart w Las Vegas

Film komediowy
01:15  xXx: Reaktywacja

Film sensacyjny
03:30  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 26 SIERPNIA

NIEDZIELA, 25 SIERPNIA

06:00  Uwaga!
06:25  Mango
07:30  Kuchenne rewolucje: Tczew, Millenium

kulinaria
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Patent na podróż
12:00  Ukryta prawda
13:00  19+
13:30  19+
14:00  SOS. Ekipy w akcji
15:00  Kuchenne rewolucje: Miłaków, Restauracja La Torre

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: Pielmieni
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Ciężarówką przez Indonezję
22:30  Salon sukien ślubnych Goka
23:30  Wilkołak

Film horror
01:40  Co za tydzień
02:20  Uwaga!
02:45  NOC Magii

05:25  Koło fortuny
06:00  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Bezsilność
06:55  Coś dla ciebie
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Słona zupa
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Wymarzona miłość
14:10  Postaw na milion
15:10  Serial
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

Nowe porządki
19:35  Rodzinka.pl

Miłosne manewry
20:10  Modliszka

Film thriller
22:15  To ja, złodziej

Film dramat
00:05  Dwa tygodnie

Film dramat
01:50  Glina 2
02:45  4 Blocks

Bracia
03:50  4 Blocks

Fałszywa dziewiątka
04:55  Zakończenie programu

WTOREK, 27 SIERPNIA

05:15  Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Kraina jezior
06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Sen Leocadii
09:10  Ranczo
10:15  Komisarz Alex 11
11:05  Ojciec Mateusz 12
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:30  Agropogoda
12:35  To się opłaca
12:50  Kalendarium powstania warszawskiego
12:55  Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Lasy wśród chmur
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Ryby z augustowskich jezior
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Jeden z dziesięciu
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport   19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Zniewolona
21:35  Rolnik szuka żony 2
22:35  Okupowani
23:35  Polacy na krańcu świata: Jedna wyprawa - 4 żywioły
00:45  Bunt na okręcie
02:55  Nasza królowa Elżbieta
03:55  Notacje

Magdalena Jaracz. Dzieciństwo w Garderobie
04:10  Zakończenie programu

05:45  Uwaga!
06:15  Mango
07:20  Kuchenne rewolucje: Egiertowo, Jurand

kulinaria
08:20  Doradca smaku: Pielmieni
08:30  Dzień Dobry Wakacje
11:00  Patent na podróż
12:00  Ukryta prawda
13:00  19+
13:30  19+
14:00  SOS. Ekipy w akcji
15:00  Kuchenne rewolucje: Wrocław, Villa Bianco

kulinaria
16:00  Szkoła
17:00  SOS. Ekipy w akcji
17:30  Top of The Top Sopot Festival 2019
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:15  Top of The Top Sopot Festival 2019
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:00  Top of the Top Sopot Festival 2019: Forever Young
21:55  Top of the Top Sopot Festival 2019: Love Forever
23:55  Kuba Wojewódzki
00:55  Porwani
01:55  Salon sukien ślubnych Goka
02:55  Uwaga!
03:10  NOC Magii

lifestyle

05:25  Koło fortuny
06:00  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Walka o dzieci
06:55  Amerykańskie półkolonie
07:20  Familiada
07:55  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Małe przyjemności
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Wymarzona miłość
14:10  Postaw na milion
15:10  Serial
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Na dobre i na złe

Wybacz mi
19:35  Rodzinka.pl
20:10  U Pana Boga za piecem
22:00  Rodzinka.pl
22:35  Rodzinka.pl
23:15  Modliszka
01:15  Świat bez fikcji: Dian Fossey. Tajemnice we mgle: Ciemna 

strona góry
02:10  Glina 2
03:00  Barabasz

Film dramat
04:35  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
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  Turysta

Film sensacyjny
22:25  Ultraviolet
23:25  Ultraviolet
00:25  Skazany na śmierć
01:25  Ja, ja i ja

Film komediowy
03:35  Tajemnice losu

04:35  BBC w Jedynce: Błękitna Planeta 2: Na błękitnych wodach
Film dokumentalny

05:40  Nicholas Nickleby
Film dramat

08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:45  Alternatywy 4
10:15  Komisarz Alex 11
11:05  Ojciec Mateusz 12
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:35  To się opłaca
12:50  Kalendarium powstania warszawskiego
12:55  Natura w Jedynce: Dzika Sri Lanka: Kraina jezior
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Na ogórkowym polu
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress   17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:25  Jeden z dziesięciu
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Zniewolona
21:35  Rolnik szuka żony 2
22:35  Ekstradycja 3
23:40  Kuloodporne serce
00:40  Kuloodporne serce
01:50  Bo Cię kocham
03:30  Nasza królowa Elżbieta
04:30  Notacje

Jacek Moskwa. Korespondent z Watykanu
04:45  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
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  xXx: Reaktywacja

Film sensacyjny
22:20  Krzyżowy ogień

Film sensacyjny
00:45  Turysta

Film sensacyjny
02:55  Tajemnice losu
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05:50  Jeden z dziesięciu
06:20  Jaka to melodia?
06:55  Connie i spółka

Film obyczajowy
08:45  Biegnij, Amelio

Film obyczajowy
10:35  Daleko od domu: Przygody żółtego psa

Film przygodowy
12:05  Kulisy paryskiego luksusu

Film dokumentalny
13:15  Natura w Jedynce: Tajemnicze życie sów

Film dokumentalny
14:10  Gabinet z widokiem na morze

Film komediowy
15:55  Rolnik szuka żony
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Leśniczówka
20:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów – mecz półfinałowy: FC Barce-

lona – Liverpool FC
23:00  Piłka nożna: Liga Mistrzów – skróty
00:05  Bez tożsamości 2
00:50  Warto rozmawiać
01:50  wojsko-polskie.pl
02:25  Licencja na zabijanie

Film sensacyjny
04:40  Notacje

Iga Cembrzyńska. Każdy ma swój świat
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Radom, Enigma

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Pudłaki

Film animowany
12:55  Scooby-Doo

Film komediowy
14:40  Kung Fu Panda 2

Film animowany
16:30  Legenda Zorro

Film przygodowy
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Agent - Gwiazdy
22:35  Miami Vice

Film sensacyjny
01:05  American Horror Story: Asylum
02:10  Uwaga!
02:30  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  Wspaniała

Film komediowy
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

Wspomnień czar
12:05  Penelope

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  Szansa na sukces. Opole 2019
16:25  Czym chata bogata!

Film komediowy
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Pstrykasz, więc jesteś
19:05  Rodzinka.pl

Młodość nie zna strachu
19:35  Barwy szczęścia
20:05  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:50  Na sygnale
21:20  Wkręceni 2
23:05  Osaczona
00:45  Goryle we mgle
03:00  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:05  Kung Fu Panda: Tajemnice zwoju

Film animowany
09:35  Stuart Malutki

Film obyczajowy
11:30  Niesamowity Spider-Man

Film przygodowy
14:20  Faceci w czerni

Film fantastyczny
16:30  Kevin sam w domu

Film komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Świat według Kiepskich
20:35  Galimatias, czyli kogel-mogel 2
22:40  Ślad
23:50  Ballistic
01:30  Nasz nowy dom
02:30  Nasz nowy dom
03:35  Tajemnice losu
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05:25  Jeden z dziesięciu
06:00  Jaka to melodia?
06:35  Natura w Jedynce: Między miłkiem a dziewięćsiłem

Film dokumentalny
07:25  Jak uratować mamę

Film animowany
09:05  Długie łodzie wikingów

Film przygodowy
11:15  Ja wam pokażę!

Film obyczajowy
13:25  Natura w Jedynce: Tajemnicze życie sów

Film dokumentalny
14:25  Jak zostać księżną

Film biograficzny
16:05  Gramy dla Europy
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport   19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 21

Nieboszczyk na plebanii
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni
00:55  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat: Oni - dzieci 

komunistów
01:40  Bez tożsamości 2
02:30  Serial
03:30  Sprawa dla reportera
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Augustów, Greek Zorbas

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: Lębork, Stella Cafe

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Nowogard, Pierogarnia u Marty

kulinaria
22:30  Tylko mnie kochaj

Film komediowy
00:30  Poranek kojota

Film komediowy
02:30  Uwaga!
02:50  Moc magii

05:30  Koło fortuny
06:10  Porwanie na Manhattanie

Film obyczajowy
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

Życie to powieść
12:05  Agent Cody Banks 2: Cel Londyn

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:10  Na sygnale

Maszyna do zabijania
15:45  Goryle we mgle

Film biograficzny
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Bieg Konstytucji 3 maja
18:40  Rodzinka.pl

Gwiazda rocka
19:10  Rodzinka.pl

Biznes is biznes
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Europa da się lubić - 15 lat później

kultura
22:05  Big Music Quiz
23:10  Czym chata bogata!
00:55  Strażnik
02:45  16 przecznic

Film sensacyjny
04:30  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
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  Piłka nożna: Puchar Polski - mecz finałowy: Jagiellonia 

Białystok - Lechia Gdańsk
18:00  Piłka nożna: Puchar Polski - ceremonia dekoracji
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Roztańczony Śląski
22:00  Roztańczony Śląski
00:00  Och, Karol

Film komediowy
02:10  Chirurdzy
03:05  Chirurdzy
04:10  Kabaretowa Ekstraklasa

AU T O P R O M O C J A

Sylwia hał pczak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

sylwia.chalupczak@radiorekord.pl
+48 502-205-243

ŚW O R S  R  OW
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

W pierwszej połowie na boisku nie-
wiele się działo, kibice oglądali zupeł-
nie inny mecz niż ten sprzed tygodnia 
z Avią, kiedy to piłkarze KSZO byli bar-
dzo aktywni i co chwilę sunęły szybkie 
akcje na bramkę świdniczan.

W 19 minucie, po akcji Tomasza Per-
sony, goście popełnili błąd. Naciskany 
Michał Mazurek podał piłkę do włas-
nego bramkarza, ten stojąc metr przed 
linią bramkową nie trafił w piłkę, która 
w konsekwencji trafiła do bramki, mieli-
śmy więc wynik 1:0. Kilka minut później 
gorąco zrobiło się pod bramką KSZO, 
Paweł Lipiec zbyt długo zwlekał z wy-
biciem piłki i został ograny przez na-
pastnika gości. Strzał z kilkunastu me-
trów do pustej bramki na szczęście dla 
ostrowczan był niecelny. W 36 minucie 
mieliśmy już 1:1. Dominik Cheba fau-
lował w polu karnym piłkarza gości, do 
jedenastki podszedł były piłkarz KSZO 
Mateusz Podstolak i pewnym strzałem 
pokonał Lipca.

Drugą połowę od ataków zaczęli 
przyjezdni, dobrze w bramce KSZO 
spisywał się jednak Paweł Lipiec. Dla 
KSZO dogodne sytuacje zmarnowa-
li Tomasz Kapsa, Jakub Chrzanowski 
i Tomasz Chałas. Swoich sił strzałem 
z dalszej odległości spróbował rów-
nież Jan Imiołek, wszystkie te próby 
były jednak albo niecelne albo trafiały 
w ręce goalkeepera gości. Doskonała 

szansa na objęcie prowadzenia była 
w 89 minucie, niestety silny strzał gło-
wą Damiana Mężyka trafił w słupek 
bramki gości. Już w doliczonym czasie 
gry również głową próbował zaskoczyć 
bramkarza gości Marcin Kaczmarek, 
próba była jednak niecelna.

Z przebiegu spotkania wynik remiso-
wy wydaje się być sprawiedliwy dla oby-
dwu zespołów.

– Wólczanka to solidna drużyna, 
która niejednemu jeszcze zabierze 
punkty. Chcieliśmy wygrać, dostaliśmy 
prezent po bramce samobójczej – przy-

znaje Marcin Wróbel, trener pomarań-
czowo-czarnych. – Niektórzy kibice 
myśleli, że tutaj będzie gładko, łatwo 
i przyjemnie i wygramy 5:0, a ta liga 
pokazuje, że każdy z każdym może wy-
grać i naprawdę trzeba się dużo napra-
cować, żeby te punkty zdobywać. Nowi 
zawodnicy potrzebuję też trochę cza-
su, przyszli tutaj z nazwiskami i ciężko 
pracują, żeby się wkomponować w dru-
żynę. Spokojnie patrzę w przyszłość, 
mamy duży potencjał, trzeba jeszcze 
trochę czasu i jestem przekonany, że to 
zacznie lepiej funkcjonować.

KSZO remisuje 
z Wólczanką

Tylko jeden punkt zdobyli w niedzielnym spotkaniu z Wólczanką Wólka Peł-
kińska piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. W spotkaniu padły dwie 
bramki, ale strzelali tylko goście.

Jedyna bramka dla ćmielowian pad-
ła po samobójczym uderzeniu jednego 
z piłkarzy Unii. W ligowej tabeli Świt 
zajmuje ostatnie miejsce i niewiele wska-
zuje na to, że zdoła tę pozycję opuścić. 
W najbliższą niedzielę, o godzinie 
17 ćmielowianie zagrają pierwszy mecz 
przed własną publicznością, rywalem 
będzie Sparta Dwikozy.

W innych spotkaniach okręgówki Ka-
mienna Brody, OKS Opatów i Stal Ku-
nów zdobyły komplet punktów.

Piłkarze z Brodów pokonali na wyjeź-
dzie Zenit Chmielnik 2:1. 

 – Cieszy mnie nasza gra, utrzymujemy 
się przy piłce. To, co robimy na boisku 

sprawia nam radość i o to 
w tym chodzi - mówił po 
meczu trener biało-niebie-
skich Marcin Dynarek.

W spotkaniu z Zenitem 
bramki dla Kamiennej 
strzelali Szczepan Dzie-
więcki i Kacper Maciej-
czak. W tabeli Kamienna 
zajmuje dziesiąte miejsce.

Dobry mecz ze spad-
kowiczem z IV ligi Kli-
montowianką K l imon-
tów rozegral i pi łkarze 
OK S -u O patów.  Pod-
opieczni Dariusza Pietra-
siaka, wygrali po bram-
kach Piotra Frańczaka 
i  Dam iana Szewcz yka 
2 :1 i przesunęl i się na 
8 miejsce w ligowej tabeli.

O punkty na trudnym 
terenie w Miedzianej Gó-
rze z tamtejszym Wichrem 

walczyła Stal Kunów. Do przerwy go-
spodarze prowadzili 2:1, ale w drugiej 
połowie kunowianie zdobyli trzy bram-
ki i ostatecznie wracali do domu z pełną 
zdobyczą punktową. Bramki dla Stali 
strzelali – dwie Adam Witek oraz po 
jednej Michał Kosowski i Piotr Mazepa. 
W tabeli Stal, mająca na swoim koncie 
zwycięstwo i remis zajmuje trzecie miej-
sce. Prowadzi Sparta Kazimierza Wiel-
ka, przed Moravią Morawica.

W najbliższą sobotę kunowianie za-
grają na własnym boisku z Unią Sędzi-
szów, początek meczu o godzinie 12.

PK

W Świcie bez zmian
Kolejną wysoką porażkę zanotowali piłkarze Świtu Ćmielów. Podopiecz-
ni Mateusza Burakowskiego przegrali 5:1 mecz z Unią Sędziszów.
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JUŻ SĄ W PLACÓWKACH: ● OS. SŁONECZNE 41 C ● UL. DŁUGA 54 ● UL. 11-GO LISTOPADA 32 ● UL. RYNEK 45 ● AL. JANA PAWŁA II 75A (W KAUFLANDZIE)

LODY WŁASNEJ PRODUKCJI

Siatkarski sezon zbliża się 
dużymi krokami. Zawodnicz-
ki KSZO trenują na obiek-
tach ostrowieckiego MOSiR-
-u, przede wszystkim na hali, 
ale też na siłowni oraz piasz-
czystym boisku na Gutwinie.

W zespole nadal dochodzi 
jednak do kadrowych roszad. 
Jak informują władze ostro-
wieckiego klubu, Wiktoria 
Rdzanek nie będzie repre-
zentować barw pierwszoligo-
wego KSZO w najbliższym 
sezonie. Młoda siatkarka 
postanowiła skupić się na 
przygotowaniach do matury, 
a przygodę z siatkówką będzie kon-
tynuować w SMS Ostrowiec Święto-
krzyski w rozgrywkach świętokrzyskiej 
trzeciej ligi.

W klubie pojawiła się za to nowa 
fizjoterapeutka – Karolina Grabda, 
która w przeszłości współpracowała 
z pierwszoligową Buskowianką Kielce.

Siatkarki KSZO, promując swój klub 
oraz dyscyplinę sportu wzięły udział 
w festynie rodzinnym „Na Gutwinie jest 
fajnie”, gdzie zaprezentowały się pub-
liczności oraz prowadziły zabawy z piłką 
dla najmłodszych uczestników imprezy.

PK

Rdzanek zrezygnowała 
z pierwszej ligi

Wiktoria Rdzanek nie będzie reprezentować barw pierwszoligowego 
siatkarskiego KSZO w najbliższym sezonie.

„ Nie  p i ję ,  n ie  pa lę ,  upraw ia m 
sport” – takim hasłem powitał zgroma-
dzonych widzów oraz uczestników za-
wodów honorowy patron imprezy prezy-
dent Jarosław Górczyński. – Wszystkim 
zawodnikom życzę jak najmniej kontu-
zji, dużo bramek i świetnych akcji, a ki-
bicom miłych wrażeń.

Z kolei główny organizator impre-
zy – Emil Banasik z Ostrowieckiego 
Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju 
Sportu podziękował patronom oraz 
sponsorom, bez których nie byłoby 
możliwe zorganizowanie wydarzenia 
zrzeszającego tak liczną grupę uczest-
ników.

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
zapowiadaną już wcześniej oficjalną pre-
zentację trzecioligowego zespołu KSZO 

1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Na Ogro-
dach pokazało się 26 zawodników klubu, 
którzy wychodzili w towarzystwie mło-
dych adeptów piłki nożnej z ostrowie-
ckiej szkółki Galacticos. Kibice mogli 
zobaczyć również cały sztab szkoleniowy 
oraz medyczny KSZO 1929. Po prezen-
tacji głos zabrał prezes KSZO 1929 Ma-
ciej Kozicki, którego marzeniem jest, 
aby jak najwięcej najmłodszych dzie-
ciaków zasiliło pomarańczowo – czarną 
jedenastkę w przyszłości. Trener Marcin 
Wróbel przyznał, że przed drużyną jest 
ciężki i bardzo długi sezon.

– Chciałbym, aby kibice przychodzili 
do nas w licznej grupie i wspierali nas 
w trudnych momentach. My ze swojej 
strony obiecujemy, że będziemy grać do 
końca. Może początek sezonu nie prze-

biega po naszej myśli, ale jestem pełen 
optymizmu i wierzę że zawojujemy trze-
cią ligę – przyznał M. Wróbel.

W tegorocznej edycji turnieju, bę-
dącego jedną z największych w Pol-
sce tego typu imprez startuje ponad 
600 piłkarzy w dziesięciu kategoriach 
wiekowych oraz w kategorii kobiet 
open. Sportowe zmagania zakończą 
się w niedzielę, 1 września, kiedy to 
odbędą się spotkania finałowe oraz 
uroczyste podsumowanie rozgrywek 
i oczywiście wręczenie atrakcyjnych 
nagród. Wzorem dwóch poprzednich 
lat, specjalna motoryzacyjna nagroda 
przygotowywana jest dla najlepszego 
strzelca w kategorii Open.

PK

Sportowe emocje na Ogrodach
W poniedziałkowe popołudnie, na trawiastym boisku przy ul. Dziewulskiego na osiedlu Ogrody w Ostrowcu 
Św. odbyło się uroczyste otwarcie ósmego po reaktywacji Piłkarskiego Turnieju Dzikich Drużyn „Ogrody”.
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