
Miliony na drogi 
w mieście
Ostrowiec wkrótce zmieni się w wielki 
plac budowy. Wszystko za sprawą 
siedmiu inwestycji drogowych, które 
będą realizowane w kilku częściach 
miasta jednocześnie.
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Żeby nie zabrakło 
chleba
Bardzo uroczystą oprawę miały te-
goroczne Świętokrzyskie Dożynki 
Wojewódzkie. Święto plonów, zor-
ganizowane w Opatowie zgroma-
dziło setki rolników z całego regionu 
i wielu gości. Były tradycyjne obrzę-
dy, z przekazaniem chleba, wypie-
czonego z pierwszych w tym roku 
zbiorów i ośpiewaniem wieńców 
dożynków oraz bogata część arty-
styczna.
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ech wy ra  a lecie 

W spotkaniu KSZO 1929 - Lech Poznań, rozegranym z okazji jubileuszu 90-lecia KSZO Ostrowiec Święto-
krzyski lepsi okazali się goście. Poznaniacy wygrali 1:0 po efektownej bramce Joao Amarala w 43 minucie.
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Fot. Monika Jasion

Praca od zaraz!
Opiekunka seniorów w Niemczech
- pomoc w codziennych czynnościach

Opieki wymaga mobilna, 82- letnia
seniorka. Mieszka w domu, do dyspozycji
opiekunki własny pokój i osobna łazienka

1950 € za 45 dni!
b. dobry niemiecki 517 174 028
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iątek, 3 września

  Spektakl, wernisaż, koncert. Na 
to wydarzenie mieszkańcy czekali z nie-
cierpliwością. Swoje podwoje otwiera 
Ostrowiecki Browar Kultury. Na dobry 
początek w progi zmodernizowanego 
obiektu zaprasza Miejskie Centrum 
Kultury. Jednym z akcentów wielkiego 
powrotu do budynku przy ul. Siennień-
skiej i pochwalenia się nową przestrze-
nią będzie spektakl Kijowskiego Teatru 
Muzyki i Dramatu im. Skaksaganskowo 
„Ukraina – Polska Transyt” wystawiony 
o godz. 16 w sali koncertowej (wejście 
od dziedzińca). Dwie godziny później, 
w nowej siedzibie Galerii Fotografiii 
MCK (wejście od ul. A. Wardyńskie-
go) nastąpi uroczysty wernisaż dwóch 
wystaw. Kustosz galerii Andrzej Łada 
w nowych wnętrzach zaprezentuje pra-
ce z cyklu „Moje pola pejzażu”. Bę-
dzie można też obejrzeć „Fotografie” 
współtwórcy Kieleckiej Szkoły Krajo-
brazu – Pawła Pierścińskiego. O godz. 
21 z kolei w kawiarni „Zmiana klimatu” 
pojawi się Didie Caria.

  EDD po opatowsku. Powiatowe 
Centrum Kultury, Turystyki i Rekre-
acji w Opatowie oraz Biblioteka Pe-
dagogiczna w Opatowie zapraszają na 
kolejną edycję Europejskich Dni Dzie-
dzictwa. W programie przewidziano 
dwa wykłady opatowskich regionali-
stów – Marka Lisa i Zbigniewa Zyba-

ły, poświęcone mieszkańcom Ziemi 
Opatowskiej w walkach o niepodle-
głość i granice oraz Ziemi Opatowskiej 
i jej mieszkańcom po 1918 r. Prelekcje 
wzbogacone będą o prezentacje multi-
medialne oraz okolicznościową wysta-
wę tematyczną „Po Listopadzie – walka 
i odbudowa”. Wydarzenie rozpocznie 
się o godz. 17 w Domu Muzealnym przy 
ul. Szpitalnej w Opatowie.

obota,  września
  Pół wieku TPZO. W tym roku 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opa-
towskiej świętuje 50-lecie powstania. 
Obchody jubileuszu zainauguruje msza 
św., odprawiona o godz. 9 w kolegiacie 
pw. św. Marcina. Następnie uroczystości 
kontynuowane będą w Domu Muzeal-
nym w Opatowie. W programie: wykład 
połączony z prezentacją multimedialną 
„50 lat TPZO w służbie Ziemi Opatow-
skiej”, wystąpienia zaproszonych gości 
i dyskusja, występ Chóru św. Marcina 
oraz otwarcie wystawy „Pół wieku Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej”. 

  Czerwone Gitary na dziedzińcu.
Prezentacje artystyczne Studia Wokal-
nego Pandora, Szkoły Tańca Progres, 

Studia Tańca i Rozwoju Ruchowego 
3 Your Mind na dziedzińcu Ostrowie-
ckiego Browaru Kultury rozpoczną 
drugi dzień imprezowania z okazji wiel-

kiego otwarcia obiektu. Utalentowane 
dzieci i młodzież będzie można oklaski-
wać od godz. 16. Dwie godziny później, 
w tym samym miejscu pojawi się Chór 
Bez Batuty, a o godz. 19 zagrają Czer-
wone Gitary. Można więc spodziewać 
się niezwykłej podróży w czasie do lat 
60. i 70. minionego wieku i wielu po-
nadczasowych przebojów. Tych, któ-
rym jeszcze będzie mało muzycznych 
wrażeń, Miejskie Centrum Kultury 
zaprosi do sali koncertowej na spektakl 
muzyczno-multimedialny w wykonaniu 
Visy Livvy, DJ Gomeza i Tomasza Ste-
fańskiego.

 Nocne zwiedzanie na bis. Cen-
trum Krajoznawczo-Historyczne im. 
prof. M. Radwana zaprasza na nocny 
spacer z przewodnikiem po Ostrowcu 
Św. Zbiórka uczestników o godz. 20 na 
Rynku.

Niedziela,  września
  Zalewski na finał. Recital Kata-
rzyny Chlebnej zainauguruje trzecią 
odsłonę wielkiego otwarcia Ostrowie-
ckiego Browaru Kultury. Artystka wy-
stąpi na dziedzińcu o godz. 16. W tym 
samym miejscu, o godz. 17.30 pojawi 
się Tom Holder. O tej samej porze, tyle 
że w sali wielofunkcyjnej rozpoczną się 
również warsztaty tanga argentyńskie-
go. O godz. 19, ponownie na dziedzińcu 
fani Krzysztofa Zalewskiego, będą mieli 
okazję posłuchać go „na żywo”. Jeden 
z artystów tegorocznego Męskiego Gra-
nia, laureat trzech Fryderyków, Mate-
usza i trzech złotych płyt z pewnością 
zadowoli gusta muzyczne i starszych 
i młodszych. Na deser, po jego koncer-
cie organizatorzy proponują Milongę 
(godz. 21, sala koncertowa) i powtórkę 
z piątku, czyli koncert Didie Caria w ka-
wiarni „Zmiana klimatu” (godz. 21).

  Od klasyki po tanga. Fundacja Fil-
harmonii Świętokrzyskiej, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Bałtowie oraz wójt 
Hubert Żądło zapraszają na koncert 
Kwartetu Smyczkowego Con Affetto 
w kościele parafialnym pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej w Bałtowie. W programie 
muzyka klasyczna, sakralna, filmowa 
oraz… tanga! Początek o godz. 15.

roda,  września
  Legioniści w Jakubowicach.
W ramach ostrowieckich obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa, w ODS 
„Malwa” (os. Stawki 45) historyk i re-
gionalista Marek Lis wygłosi wykład 
monograficzny pt. „Legioniści w Jaku-
bowicach. Przyczynek do dziejów Le-
gionów Polskich na Ziemi Sandomier-
skiej”, realizowany w ramach projektu 
„Ciebie jedną kocham… – czyli histo-
rycznym szlakiem przez Świętokrzy-
skie” (VI edycja), współfinansowanego 
przez województwo świętokrzyskie. Po-
czątek o godz. 17.
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TAXI SUPER - PLUS
US UGI CA ODOBOWE

OST OWIEC ŚWI TOK ZYSKI 

515 906 666
515 516 507-20%

za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ KARTĄ

Baloniku mój malutki...
O pompowaniu balonu, nadymaniu się z dumy i radości zanim jeszcze cokolwiek 
stanie się faktem. Bo to nasze, takie polskie. Właśnie o tym dzisiaj. A to wszystko 
za sprawą najnowszego polskiego fi lmu Patryka Vegi pt. POLITYKA.
Tego, co działo się wokół tej produkcji zanim trafi ła na ekrany kin nie trzeba 
nikomu przypominać. Miało być dzieło na miarę fi lmu o katastrofi e smoleń-
skiej. Miało się dziać, a na światło dzienne miały wyjść sprawy, jakich nikt jesz-
cze nie poruszał, o których nikt jeszcze nie słyszał. Na tapetę miały być wzięte 
tematy tabu. Balonik powoli zaczął się napełniać przepychankami pomiędzy 
reżyserem, a słynnym panem ministrem, pupilkiem Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Oparło się nawet o zegarek i bynajmniej nie był to odgrzewany kot-
let z ręki ministra Grabarczyka. To wszystko nakręcało potencjalnego widza, 
który wilczym wzrokiem spogląda na obecne poczynania władzy, nakazującej 
Polkom i Polakom za... pracować za miskę ryżu. Trailer pierwszy i ofi cjalny, 
drugi też ofi cjalny. Poszło, przeszło. Balonik się pompował. Do tego obsada, 
która do kina przyciągnie młodszych widzów, nie zgadzających się z obecnymi 
rządami oraz tych nieco starszych, którzy są przedstawicielami twardego elek-
toratu. Olbrychski, Grabowski, Kasprzyk, Królikowski, Bosak, Chabior, Stuhr. 
Brakowało jedynie białego królika, wyskakującego z magicznego cylindra.... 
Wszystko dobre, jak odsmażane pierogi. Finałowe odliczanie i kasy kin rozpo-
częły sprzedaż biletów.
4 września miała miejsce premiera tego dzieła. A raczej działa, wymierzonego 
w głównodowdzących naszym państwem. Tylko, że działo lufę miało zapchaną 
wyciorem. Coś strzeliło, ale tak słabo. Z lufy został strzęp i osmalone twarze tych, 
którzy za ten strzał odpowiadali. Mimo wszystko w krótkim czasie temu wystrza-
łowi przyjrzało się około miliona osób. A to wszystko za sprawą balonika, który 
napompowany do granic wytrzymałości prężył się i skwierczał. Naelektryzowane 
ścianki przyciągały publiczność do kin i przyciągają dalej. Jedni z ciekawości, dru-
dzy z nudów, a inni z obowiązku – ku chwale Ojczyzny.
Na sali kinowej, którą odwiedziłem salw śmiechu nie było. Jedni sączyli złocisty 
napój, którego woń roznosiła się wszędzie, drudzy przysypiali. Wytrwałem do 
końca tylko dlatego, że przed seansem wypiłem cztery mocne kawy. Patrzyłem 
i do ostatnich sekund oczekiwałem fajerwerków. Przyznam szczerze, że zrobienie 
takiego fi lmu powinno zająć reżyserowi około czterech godzin wraz z montażem. 
Wystarczyło jedynie wejść na jeden z portali streamingowych, powycinać kilka 
lepszych kawałków ze znanymi wszystkim tekstami typu „białe jest białe, a czarne 
jest czarne” oraz „przez ostatnie osiem lat Polki i Polacy...”, dodać do tego jakąś 
narrację i wszystko byłoby lepsze. A tak? Wyszła kiepska podróbka „Ucha Preze-
sa” w obsadzie aktorskiej, za której gaże śmiało wyżywiłoby się głodujące dzieci 
w Europie i Afryce. 
Podsumowując, przyznam szczerze, że pieniądze wydane na kino nie były sumą, 
bez której nie wyobrażam sobie życia, ale teraz wiem, że te kilkanaście złotych 
zainwestowałbym... no właśnie, gdybym nie uległ magii pompowanego balonika. 
Można mi wierzyć, lub nie, ale przeczuwałem, że dla mnie fi lm okaże się kiepską 
kalką czegoś, co widać na co dzień. To tak, jak kiedyś z nadziejami pokładanymi 
w Kamilu Stochu. Miał być Mistrzem i liderem Pucharu Świata w skokach narciar-
skich. Związek pompował balonik bardziej, aniżeli się dało, a życie pokazało, że 
oczekiwania znacznie różnią się od tego, co dostajemy. Nie tylko od życia. 
Zatem proponuję podchodzić na chłodno do wielu rzeczy, bo nie wszystko złoto, 
co się świeci. A jeżeli chodzi o dmuchanie balonika, to życzę wszystkim, żeby po 
obejrzeniu fi lmu i spożyciu wywaru z chmielu nie musieli dmuchać w ten inny 
balonik.

A O

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

Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Denkowska 8
(wejście od ul.Słowackiego)

tel. 530 245 825

do 1500 zł w 15 minut, na 30 i 60 dni
dla nowych Klientów pierwsza pożyczka bez kosztów

do 15 000 zł w 24 godziny, na okres
od 3 do 24 miesięcy, bez sprawdzania w BIK

R E K L A M A

W tych trudnych dla Państwa chwilach nasz zakład pogrzebowy 
pragnie Państwa wesprzeć poprzez kompleksowe 

przygotowanie uroczystości pogrzebowej tradycyjnej, bądź z urną.



3PIĄTEK – CZWARTEK 13-19 WRZEŚNIA 2019 AKTUALNOŚCI

TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

R E K L A M A

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 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POGRZEBÓW * 
KREMACJA * TRUMNY * URNY * WIEŃCE * 
TRANSPORT * CHŁODNIA * ŻAŁOBNICY * 

NEKROLOGI* NAGROBKI *KRYPTY

R E K L A M A

 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Poniedziałkowa konferencja prasowa 
prezydenta Jarosława Górczyńskiego 
odbyła się w terenie, przy ul. Jana Mi-
lewskiego, gdzie obecnie trwa jedna 
z największych inwestycji drogowych 
w mieście – budowa kolejnego etapu 
ulicy Rzeczki. Miejsce to nie było przy-
padkowe. Wkrótce, dzięki rządowemu 
wsparciu rozpoczną się kolejne potęż-
ne przedsięwzięcia. Z udziałem środ-
ków z Funduszu Dróg Samorządowych 
w łącznej kwocie ponad 23 mln 175 tys. 
zł przebudowy lub remontu doczeka się 
siedem dróg. Całkowita wartość zadań 
to ponad 38,6 mln zł.

– Niebawem zaczniemy bardzo mocno 
asfaltować miasto i to w kilku miejscach 
jednocześnie. Remonty i przebudowy 

obejmą w sumie 6,1 km dróg – infor-
mował prezydent Jarosław Górczyń-
ski. – Największe, najdroższe i najtrud-
niejsze technicznie zadanie to budowa 
otwarcia komunikacyjnego terenów in-
westycyjnych przy ul. Bałtowskiej, czyli 
drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtow-
skiej wraz z przebudową dróg wewnętrz-
nych o długości ponad 1,5 km. Wartość 
projektu to 10 mln zł, w tym 6 mln zł 
stanowi dofinansowanie. 

Wśród inwestycji, które otrzymały 
rządowe wsparcie jest również kolej-
ny etap przebudowy ulicy Rzeczki. 
Obecnie wykonywany obejmuje budo-
wę łącznika od ul. Siennieńskiej do ul. 
J. Milewskiego. W ramach kolejnego 
powstanie 1,2-kilometrowa droga łą-
cząca ul. J. Milewskiego ze skrzyżowa-
niem ulic Bałtowskiej i Samsonowicza. 
Koszt jej wykonania to blisko 8 mln zł, 
przy dofinansowaniu w kwocie prawie 
4,8 mln zł.

Dzięki rządowemu wsparciu przebu-
dowy doczeka się również ul. Miodo-
wa na odcinku o długości 632 m – od 
ulicy Iłżeckiej do ulicy Zwierzynieckiej 
(wartość projektu to ponad 2,9 mln 
zł, dofinansowanie wynosi przeszło 
1,7 mln zł). Rozbudowane zostaną uli-
ce Nowe Piaski (za ponad 3,1 mln zł 
powstanie odcinek o długości 382 m, 
stanowiący skrót do ul. Grzybowej) 

oraz Ogrodowa (za ponad 5,2 mln zł 
powstanie blisko kilometrowy łącznik 
ulicy Sikorskiego z Tomaszowem). 
W zakres dofinansowanych inwesty-
cji weszła także budowa drogi gmin-
nej, stanowiącej łącznik między nowo 
projektowanym przedłużeniem ulicy 
Furmańskiej i ulicą Denkowską o dłu-
gości 606 metrów (wartość projektu 
to 4,3 mln zł, dofinansowanie wynosi 
ponad 2,5 mln zł) oraz remont dróg 
w centrum miasta, czyli ulic Siennień-
skiej, Okólnej i Jana Głogowskiego 
o łącznej długości 867 metrów (wartość 
zadania to blisko 5 mln zł, przy dofi-
nansowaniu w kwocie prawie 3 mln zł).

– Mamy przygotowany komplet do-
kumentów wraz z pozwoleniami na bu-
dowę. Wkrótce ogłosimy przetargi, pod 
koniec września powinniśmy poznać 
wykonawców, a w październiku nastąpi 
przekazania placów budów. Ponieważ 
środki musimy wydać w ciągu półtorej 
roku, nie możemy zwlekać. Chcemy, aby 
utrudnienia w ruchu trwały jak najkró-
cej, dlatego inwestycje będą realizowane 
równolegle – dodał J. Górczyński. – Na 
pewno najbardziej newralgicznym od-
cinkiem będzie ten w centrum miasta, 
dużo łatwiej będzie budować na Miodo-
wej, czy Ogrodowej. Niemniej wszyscy 
muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć 
się z pewnymi niedogodnościami.

Miliony na drogi 
w ieście

Ostrowiec wkrótce zmieni się w wielki plac budowy. Wszystko za sprawą 
siedmiu inwestycji drogowych, które będą realizowane w kilku częściach 
miasta jednocześnie. 

R E K L A M A

We wtorek, podczas konferencji pra-
sowej Andrzej Michalski, p.o. dyrekto-
ra oddziału świętokrzyskiego PEFRON 
przekazał symbolicznie Robertowi Roga-
li, kierownikowi WTZ „Szansa” kluczyki 
do nowego samochodu. Poprzedni, bę-
dący na wyposażeniu organizacji został 
sprzedany, a pozyskane w ten sposób 
pieniądze stanowiły wkład własny. Do-
finansowanie ze środków zewnętrznych, 
a konkretnie z Programu Wyrównywa-
nia Różnic Między Regionami wyniosło 
80 tys. zł. Koszt całkowity pojazdu to 
137 tys. 499 zł.

– To kolejny przykład dobrej współ-
pracy i zakończonej sukcesem aplikacji 
o dofinansowanie. Mamy nowy samo-
chód dla WTZ „Szansa”, posiadający 
wszelkie udogodnienia dla osób niepeł-

nosprawnych. Auto jest przystosowane 
do przewozu dwóch wózków inwalidzkich 
i sześciu osób – podkreślała starosta os-
trowiecki Marzena Dębniak. 

– Samochód jest nam bardzo potrzeb-
ny, ze względu na różne wyjazdy. Za 
chwilę organizujemy zawody sportowe 
i będziemy podróżować po całej Pol-
sce – przyznaje Robert Rogala.

Obecny na konferencji senator Ja-
rosław Rusiecki podkreślił, że w ciągu 
ostatnich czterech lat do różnych insty-
tucji powiatowych, które zajmują się re-
habilitacją osób niepełnosprawnych lub 
ich wsparciem trafiło 867 tys. zł. O dzia-
łaniach na rzecz niepełnosprawnych 
wspomniał również poseł Andrzej Kryj.

KF

Auto dla „Szansy”
Podopieczni Stowarzyszenia „Szansa” będą mogli podróżować bezpiecz-
niej i wygodniej. Wszystko za sprawą nowego samochodu.

Inwestycja została wyróżniona presti-
żową nagrodą branżową Modernizacja 
Roku 2018. Odebrał ją, w imieniu gmi-
ny Ostrowiec Św. prezydent Jarosław 
Górczyński na Zamku Królewskim 
w Warszawie, podczas uroczystej gali, 
podsumowującej XXIII edycję Ogólno-
polskiego Konkursu otwartego „Moder-
nizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

To wielki sukces, bo konkurencja była 
duża. W tegorocznej edycji startowało aż 
510 realizacji z całego kraju. Do finału 
zakwalifikowano 85 obiektów, a nagrody 
przyznano w 14 kategoriach – w każdej 
z nich wręczono jedną główną nagrodę, 
czyli tytuł „Modernizacja Roku”. Wyni-
ki pozostały tajemnicą do ostatniej chwi-
li. Ogłoszono je dopiero podczas gali. 
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, PPHU 
Transcom oraz Pracownia Architektury 

CAD okazali się bezkonkurencyjni w ka-
tegorii sport i rekreacja. Jury, wizytujące 
obiekt doceniło zwłaszcza niecki basenu 
wykonane w nowoczesnej technologii 
oraz bogatą ofertę atrakcji wodnych.

– To wyjątkowa nagroda, wręczona 
w szczególnym miejscu, przez fachowców, 
co podwyższa jeszcze jej rangę – przy-
znaje J. Górczyński. – Cieszę się, że Os-
trowiec Świętokrzyski znalazł się w tak 
doborowym towarzystwie. Nagrodę de-
dykuję mieszkańcom, bowiem „Rawka 
od Nowa” powstała właśnie dla nich.

Jak zapowiedział włodarz miasta, do 
kolejnej edycji konkursu na pewno zo-
staną zgłoszone przedsięwzięcia realizo-
wane w Ostrowcu Św., bo to doskonała 
promocja miasta.

KF

„Rawka do Nowa” 
modernizacją roku

„Rawka od Nowa” cieszy się uznaniem nie tylko wśród użytkowników. 
Zmodernizowane baseny docenili również eksperci.
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R E K L A M A

Leczenie alkoholizmu to złożony 

i długotrwały proces. Warto jednak 

podjąć ten trud i zawalczyć o lepsze 

życie. Czy można pomóc sobie sa-

memu wyjść z uzależnienia? Jak to 

zrobić? Gdzie szukać wsparcia? O tym 

z Aleksandrą Jaworską – psychologiem, 

dyplomowanym psychoterapeutą, 

terapeutą uzależnień rozmawia Klaudia 

Fałdrowicz.

Czy alkoholik może pomóc sam sobie? 
– Odpowiedź nie jest prosta. Znając 

mechanizm choroby alkoholowej wie-
my, że osoba uzależniona zaprzecza tej 
chorobie, wypiera ją, udowadnia innym 
i sobie, że jej nie ma. Niemniej nie jest 
tak, że alkoholik totalnie nie jest świa-
domy swojego problemu. Mimo silnych 
mechanizmów obronnych, polegają-
cych m.in. na zaprzeczaniu i wyparciu, 
są momenty, gdy dociera do niego, że 
jego picie wygląda inaczej, niż picie 
innych osób. Niejednokrotnie osoby, 
które przychodziły do poradni leczenia 
uzależnień przyznawały, że już wcześ-
niej miały takie spostrzeżenia, dostrze-
gały, że pijący kolega potrafi na przy-

kład pójść na następny dzień do pracy, 
a w ich przypadku myśli krążyły tylko 
wokół tego, żeby znowu się napić. Tak-
że alkoholik miewa świadomość swoich 
problemów, ale ma też tendencję do 
tego, żeby szybko je wyprzeć. Dlatego 
właśnie tak trudno pomóc samemu so-
bie, bo żeby to zrobić alkoholik musi 
przyznać się sam przed sobą, że jest al-
koholikiem. To nie jest łatwe, chociaż 
zdarza się, że w momencie tego przebły-
sku uzależniony idzie do lekarza pierw-
szego kontaktu, czy nawet do poradni. 
Czasem robi to dla świętego spokoju, 
bo żona ma pretensje, bo pracodawca 
postawił taki warunek. Niemniej to już 
duży krok ku temu, żeby sobie pomóc.

Często jednak alkoholicy wybierają „mniej-
sze zło” i zawracają z tej drogi do trzeźwości, 
bo terapia wiąże się z wieloma wyrzeczenia-
mi, oznacza przewartościowanie swojego 
życia, zmianę o 360 stopni.

– Osoba uzależniona często nie wi-
dzi innej alternatywy. Picie w sposób 
nałogowy to cierpienie, to głody alko-
holowe, objawy odstawienne. Czasami 
osoba, która wie, że jej picie wygląda 
inaczej, dociera do niej, że może być 
chora, nie ma wizji życia bez alkoho-
lu. Nie widząc możliwości zmiany, nie 
wyobraża sobie, żeby pójść do porad-
ni, poprosić o pomoc. Każdy człowiek 
chce mieć poczucie kontroli nad swoim 
życiem, nad tym, co robi. Tymczasem 
osoba uzależniona nie ma tej kontroli 
i trudno jej pogodzić się z tym. Nie bez 

powodu pierwszy krok alkoholików to 
przyznanie się do własnej bezsilności.

Czy żeby alkoholik zaczął się leczyć musi 
sięgnąć dna?

– Pojęcia „dna” jest bardzo nielu-
biane przez pacjentów poradni od-
wykowych, bo kojarzy się z czymś 

ostatecznym. Często towarzyszy temu 
wyobrażenie totalnego stoczenia się, 
sponiewierania. To „dno” można na-
zwać inaczej. Ja określam je, jako kry-
zys w życiu, czyli np. utrata pracy, per-
spektywa odejścia bliskiej osoby, stan 
zdrowia. To wszystko może spowodo-
wać, że chory zrozumie, że albo picie 

albo życie, albo picie albo rodzina, czy 
praca. Te kryzysy mogą być właśnie 
przesłanką do podjęcia leczenia.

Jeśli alkoholik zdecyduje się na zmianę swo-
jego życia, podejmie próbę leczenia, gdzie 
może szukać pomocy?

– Osoba, która ma problem z al-
koholem, zawsze może porozmawiać 
z lekarzem pierwszego kontaktu. Ten 
zazwyczaj, po wstępnym rozpoznaniu 
kieruje pacjenta do poradni lecze-
nia uzależnień. Można też udać się 
tam bezpośrednio. Na terenie Ostro-
wca funkcjonują dwie takie porad-
nie – Ośrodek Leczenia Zaburzeń 
Psychicznych i Uzależnień „Eskulap” 
przy ul. H. Sienkiewicza oraz Święto-
krzyskie Centrum Leczenia Uzależ-
nień na os. Ogrody. Poza tym w każdej 
gminie działają Punkty Konsultacyjne 
i Wspólnoty AA. Jedni wybierają po-
radnie, inni mitingi, rozmowy z trzeź-
wiejącymi alkoholikami.

Co radziłaby pani tym, którzy jeszcze wahają 
się zrobić ten pierwszy krok?

– Jeżeli istnieją jakiekolwiek prze-
słanki, że mamy problem z alkoho-
lem, bo na przykład mówią nam o tym 
najbliżsi, czy sami to dostrzegamy, 
proponuję chociażby dla tzw. świętego 
spokoju pójść do poradni leczenia uza-
leżnień i porozmawiać z terapeutą lub 
udać się miting.

Dziękuję za rozmowę 

Warto zrobić pierwszy krok

Uzależnienie jest powodem tragedii 

osobistych i rodzinnych. Osoby pijące 

bywają agresywne, przemocowe, często 

podejmują ryzykowne zachowania. 

O tym, jak alkohol wpływa na przestęp-

czość z przedstawicielami Komendy 

Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.: 

asp. szt. Anną Wasilewską z Zespołu 

Profilaktyki Społecznej Wydziału 

Prewencji oraz podinsp. Radosławem 

Wójcikiem – naczelnikiem Wydziału do 

Walki z Przestępczością przeciwko Mie-

niu i Przestępczości Nieletnich rozmawia 

Paulina Kopeć.

Czy alkohol wzmaga przestępczość?
Anna Wasilewska: Myślę, że każdy 

z nas może potwierdzić tą tezę, a my 
policjanci szczególnie. Zauważamy to 
w swojej codziennej pracy. 

Jak ma się to do przemocy domowej? Czy 
często dochodzi do incydentów właśnie 
z udziałem osób pod wpływem alkoholu? 
Jak wyglądają statystki, jeśli chodzi o wasze 
interwencje? 

AW: Jest grupa osób, która nie ra-
dząc sobie w trudnej sytuacji zaczyna 
spożywać alkohol, niejednokrotnie 
w znacznych i lościach i to widzimy 
w trakcie podejmowanych interwen-
cji,. Faktycznie agresor, sprawca często 
znajduje się pod wpływem alkoholu. 
Oczywiście w takiej sytuacji, jednora-
zowo taka osoba jest odizolowywana do 
wytrzeźwienia po to, by pokrzywdzona 
często żona, ale bywa że i rodzice, czy 
dzieci nie zostali narażeni na sytuacje 
stresowe.

Co potem dzieje się z taką osobą? Czy 
może sobie tak po prostu wrócić do 
bliskich, czy toczy się wobec niej jakieś 
postępowanie?

AW: Funkcjonariusz ocenia sytuację 
na miejscu i zazwyczaj podejmuje de-
cyzję o sporządzeniu Niebieskiej Karty, 
czyli uruchamia procedurę pomocy ro-
dzinie. Zależy nam, aby rodzina, w któ-
rej dochodzi do przemocy na skutek 
alkoholu nie została bez pomocy. Czę-
sto są to rodziny młode, z małoletnimi 
dziećmi. Sporządzona przez nas karta 
zostaje przesłana do Zespołu Interdy-

scyplinarnego, funkcjonującego w każdej 
gminie. Wówczas pomoc rodzinie prowa-
dzona jest wielotorowo, a więc odwiedza 
ją pracownik socjalny, dzielnicowy. Jeśli 
występuje problem z alkoholem, Zespół 
Interdyscyplinarny informuje o tym Ko-
misję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych przy Urzędzie Miasta. Jeżeli są 
w rodzinie dzieci małoletnie, uczęszcza-
jące do przedszkola, szkoły zapraszamy 
na spotkanie grupy roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego wychowawców 
klas lub opiekunów grup przedszkolnych. 
Wszystko po to, by mieć szerszy pogląd 
na sytuację. Często bywa, że rodziny, 
w których występuje przemoc, to rodzi-
ny z problemami finansowymi, które 
ze zwykłego wstydu obawiają się prosić 
o pomoc. W momencie, gdy do rodziny 
wejdzie pracownik socjalny, mamy moż-
liwość wychwycenia tego problemu i mo-
żemy pomóc dziecku, czy żonie na wiele 
sposobów. Bywa, że pokrzywdzonymi są 
osoby starsze, których dajmy na to do-
rosły syn nadużywa alkoholu i wymusza 
na nich pieniądze, stosując przemoc. 
Zazwyczaj znoszą to w czterech ścia-
nach i również powodowani wstydem 
ukrywają ten przykry fakt. Mając wiedzę 
o tym, co dzieje się w rodzinie możemy 
przerwać te domowe horrory. 

Jeszcze do niedawna tylko policja mogła za-

łożyć Niebieską Kartę. Teraz to się zmieniło.
AW: Tak. Po zmianie ustawy, policja 

jest jednym z wielu podmiotów, któ-
re widząc stosowanie przemocy może 
sporządzić taką kartę. Może zrobić 
to również Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, pracownicy służby zdrowia, 
oświaty, członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. W momencie, gdy na izbę przyjęć 
trafia osoba z obrażeniami ciała, które 
ewidentnie wskazują na to, że np. zosta-
ła pobita, pracownik SOR-u nie tylko 
może, ale ma obowiązek założyć Nie-
bieską Kartę.

Jak już ustaliliśmy alkohol wzmaga przestęp-
czość. Wyjaśnimy teraz, co to jest przestęp-
czość przeciwko mieniu? 

Radosław Wójcik: Przestępczość 
przeciwko mieniu to szeroko pojęta 
przestępczość skierowana na kradzie-
że, uszkodzenia wszystkiego tego, co 
jest związane z mieniem. Jak wiadomo 
alkohol „rozluźnia” obyczaje, ale też 
ułatwia popełnianie czynów przestęp-
czych. U osób pod wpływem puszcza-
ją hamulce i łatwiej im się niszczy, czy 
kradnie. Często sprawcami kradzieży 
sklepowych, gdzie łupem pada alko-
hol lub włamań do hurtowni monopo-
lowych są osoby uzależnione. Bardzo 
często pijani popełniają rozboje. Czę-

sto pokrzywdzony i sprawca najpierw 
razem spożywają procenty, a później 
dochodzi między nimi do konfliktów 
przeradzających się w rozbój, czyli za-
bór mienia połączony z przemocą na 
osobie pokrzywdzonej.

Wspomniał pan o kradzieżach trunków ze 
sklepowych półek i o włamaniach, podczas 
których łupem pada alkohol. Czy często 
dochodzi do takich zdarzeń? Co może budzić 
niepokój pracowników?

RW: Kradzieże sklepowe zdarzają 
się często, włamań jest mniej. Łupem 
pada zarówno alkohol drogi, który 
później jest sprzedawany, jak i alkoho-
le tańsze. Zdarza się też, że sprawcy na 
miejscu wypijają to, co ukradli. Nie ma 
reguły, co do rysu sprawcy. Najczęściej 
są to osoby wyglądające, jak pozostali 
klienci. Często przestępstwa ujawniane 
są dopiero w momencie sprawdzenia 
monitoringu lub inwentaryzacji skle-
powych. Wtedy są przeglądane zapisy 
z kamer i pracownicy sklepu wyjaśniają, 
jak powstały braki. My dowiadujemy się 
o takich przestępstwach często dopiero 
po jakimś czasie. W ujawnieniu spraw-
cy i ustaleniu, czy kradł na trzeźwo 
czy pod wpływem procentów możemy 
opierać się jedynie na zeznaniach po-
krzywdzonych lub wyjaśnieniach same-
go oskarżonego. 

Alkohol a przestępczość
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XIX Świętokrzyskie Dożynki Woje-
wódzkie rozpoczęła msza święta w kole-
giacie pw. św. Marcina, koncelebrowana 
przez biskupa seniora diecezji sandomier-
skiej Edwarda Frankowskiego. Duchow-
ny, przytaczając wiersze wybitnych poe-
tów, słowa św. Jana Pawła II, porównywał 
rolników do ewangelicznego siewcy.

– Odpowiedzialność za ziemię i miesz-
kańców wsi to część odpowiedzialności za 
nasze polskie państwo – podkreślał bp E. 
Frankowski. – Rolnictwo to nie prywatna 
sprawa, ale to dobro całego narodu.

Po nabożeństwie ksiądz biskup po-
święcił wszystkie wieńce diecezjalne 
i powiatowe, prezentowane wokół świą-
tyni, po czym wszyscy przeszli w bar-
wnym korowodzie do Rynku, gdzie od-

była się część oficjalna i obrzędowa.
– Dziękuję za tegoroczne zbiory, 

za bezpieczeństwo żywnościowe Po-
laków – zwrócił się do rolników mar-
szałek województwa świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski. – To właśnie dzięki 
pracy polskiego rolnika, dzięki codzien-
nemu trudowi obarczonemu ryzykiem 
związanym z przyrodą, żywiołami jeste-
śmy w Polsce bezpieczni. Mamy polską 
żywność, nie jesteśmy w tym zakresie 
od nikogo zależni. Dziękuję za przecho-
wywanie, pielęgnowanie i kultywowanie 
tradycji i polskiej wiary.

– Ten rok był bardzo trudny i myślę, 
że rolnicy nie są z tego tytułu zadowo-
leni. Niestety na aurę nie mamy wpły-
wu. Polski rząd czuwa nad rolnikami 
i wspiera po każdych kataklizmach. Już 
wiemy, że będą dodatkowe dopłaty dla 
poszkodowanych rolników – zaznaczyła 
wicemarszałek Renata Janik.

Gości dożynek, wśród których byli 
parlamentarz yści , przedstawiciele 
władz samorządowych, instytucji i or-
ganizacji wspierających rolników na co 
dzień powitali starosta opatowski To-
masz Staniek, wicestarosta Małgorzata 
Jalowska i burmistrz Opatowa Grze-
gorz Gajewski.

Po części oficjalnej starostowie doży-
nek – Edward Kupiec ze Strzyżowic oraz 
Renata Jędrzejewska z Wojciechowic 
przekazali marszałkowi dorodny bochen 
chleba wypieczony z tegorocznych zbio-
rów, a potem rozpoczął się tradycyjny 
obrzęd dożynkowy przygotowany przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
z udziałem delegacji powiatowych, które 
ośpiewały i obtańczyły wieńce wyłonio-
ne w rywalizacji na tym szczeblu.

W konkursie na najpiękniejszy wie-
niec wygrał powiat sandomierski. I to 
właśnie on pojedzie na Dożynki Prezy-
denckie w Spale. 

– Już od czerwca zbieraliśmy zbo-
że – mówiła Joanna Lipa z Krzcina, 
w gminie Koprzywnica, która z koleżan-
kami z Koła Gospodyń Wiejskich pra-
cowała nad wieńcem. – Przęsła główne 
są zbudowane ze zbóż, pszenicy zwanej 
ostką, pszenżyta, okna z ziół, kwiatów, 
kaliny i ostów. Nad wieńcem pracowa-
łyśmy trzy tygodnie. To ogromna radość 
i satysfakcja, bo już po raz drugi jedzie-
my na Dożynki Prezydenckie.

Warto podkreślić, że wieniec dożyn-
kowy gminy Waśniów, który reprezen-
tował powiat ostrowiecki zdobył wyróż-
nienie.

Dożynkom w Opatowie towarzyszyło 
wiele prezentacji, pokazów i promocji. 
Świętokrzyska Izba Rolnicza przygo-
towała Świętokrzyski Festiwal Chleba 
i Produktów Zbożowych. Uczestnicy 
imprezy zostali zaproszeni przez Mu-
zeum Wsi Kieleckiej do udziału w war-
sztatach „Domeczki z deseczki”, czyli 
jak budowano domy na dawnej wsi. 
Klimat wsi przybliżyła zagroda eduka-
cyjna Ostoi Dworskiej. Zaprezentowało 
się także Europejskie Centrum Bajki, 
Regionalne Centrum Naukowo-Tech-
nologiczne, Regionalna Organizacja 
Turystyczna. Stoiska wystawiennicze 
przygotowały m.in. Zespół Świętokrzy-
skich i Nadnidziańskich Parków Krajo-
brazowych oraz Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Radomiu – Nad-
leśnictwo Łagów. Wojewódzki Urząd 
Pracy w Kielcach przedstawił ofertę 
aktualnych kursów i szkoleń dla miesz-
kańców województwa świętokrzyskiego. 
Obecni byli również przedstawiciele 
firm i instytucji działających na rzecz 

rolnictwa. Placówki medyczne z okazji 
spotkania dożynkowego przygotowa-
ły bogatą ofertę badań profilaktycz-
nych, porad i zajęć. Sporo było potraw 
regionalnych, przygotowanych przez 
członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie, Świętokrzyskiej Kuźni 
Smaków oraz Świętokrzyskiego Szlaku 
Jabłkowego. Goście oglądali wystawę 
płodów rolnych oraz maszyny i urzą-
dzenia do produkcji rolnej.

Podczas święta plonów promowany 
był również jedyny obiekt z wojewódz-
twa, który jest na Liście UNESCO, czyli 
Krzemionki. Stoisko cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem.

Na opatowskim rynku nie brakowało 
świętokrzyskiej kultury i folkloru. Swo-
je wyroby zaprezentowali świętokrzy-
scy artyści ludowi, twórcy rękodzieła, 
a także regionalne instytucje kultural-
ne. Wojewódzki Dom Kultury w Kiel-
cach przedstawił widowisko pod nazwą 
„Świętokrzyskie igrce”, na scenie wystą-
pił też Zespół Pieśni i Tańca „Morawi-
ca”. Prezentowali się lokalni wokaliści, 
występowały ludowe zespoły śpiewacze, 
taneczne, instrumentalne. Gwiazdą wie-
czoru była grupa „Brathanki”.

eby ie zabrak o chleba
Bardzo uroczystą oprawę miały tegoroczne Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie. Święto plonów, zorganizowane w Opato-
wie zgromadziło setki rolników z całego regionu i wielu gości. Były tradycyjne obrzędy, z przekazaniem chleba, wypieczonego 
z pierwszych w tym roku zbiorów i ośpiewaniem wieńców dożynków oraz bogata część artystyczna.
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Spotkanie naukowe organizowane jest 
w ramach cyklicznych spotkań komisji 
UISPP. Tegoroczne będzie dziewiątym 
z kolei, dotyczącym badań prehistorycz-
nego górnictwa krzemienia. Komisja 
została powołana do życia w 2007 roku 
w Paryżu. W jej skład wchodzą badacze 
górnictwa krzemienia z całego świata.

Na konferencję przyjadą badacze 
tematu z dziewięciu państw, w tym 
z Francji, Szwajcarii, Wielkiej Bryta-
nii i Stanów Zjednoczonych. W trakcie 
sympozjum będzie możliwość wysłucha-
nia referatów dotyczących najnowszych 
badań związanych z wydobyciem skał 
krzemionkowych, jak również ich ob-
róbką i dystrybucją. 

Jednocześnie uczestnicy będą mieli 
możliwość zapoznania się z Krzemion-
kowskim regionem prehistorycznego 

górnictwa krzemienia pasiastego, który 
z dniem 6 lipca br. został wpisany na pre-
stiżową Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Organizatorami konferencji są: Com-
mission on Flint Mining in Pre- and 
Protohistoric Times in the International 
Union of Pre- and Protostoric Sciences, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie, Muzeum Archeologiczne 
i Rezerwat „Krzemionki”, Polska Aka-
demia Nauk, Instytut Archeologii Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Instytut Nauk Geologicznych PAN 
w Warszawie oraz Projekt Otwarte Za-
soby w Repozytorium Cyfrowym Insty-
tutów Naukowych.

AU OR

Naukowcy z całego świata w Krzemionkach
W dniach 19-21 września w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „The flint mining studies: archaeological 
excavations – extraction methods – chipping floors – distribution of raw materials and workshop products”.
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ałtów ,  ałtów
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www.gminabaltow.pl
e mail  gmina gminabaltow.pl 

W pierwszą sobotą września 2019 r. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Bałtowie 
jako instytucja aktywnie popularyzu-
jąca literaturę po raz kolejny włączyła 
się w ogólnopolską akcję Narodowego 
Czytania. Podczas tegorocznej, ósmej już 
edycji zaprezentowano osiem nowel:

„Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej 
„Katarynka” Bolesława Prusa 
„Dym” Marii Konopnickiej 
„Sachem” Henryka Sienkiewicza 
„Rozdziobią nas kruki, wrony…” 

Stefana Żeromskiego 
„Orka” – Władysława Stanisława 

Reymonta 
„Mój ojciec wstępuje do straża-

ków” – Bruno Schulza 
W projekt Narodowego Czytania zaan-

gażowała się grupa sympatyków i przyja-
ciół biblioteki tj.  Lidia Pastuszka – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Bałtowie, 
Halina Szczykutowicz – Prezes Stowarzy-
szenia Seniorów „Ruch to moje zdrowie” 
oraz przedstawicielki zespołu ludowego 
„Biesiada”: Dorota Przygoda, Jadwiga 
Muchalska, Dorota Podgórska, Teresa 
Ruszkiewicz, Stanisława Ciecieląg. 
Mimo tego, że wachlarz prezentowa-
nej literatury był szeroki i różnorodny, 
odpowiednie słowo wiążące przygotowa-
ne przez Dyrektor Biblioteki Iwonę Lis 
połączyło fragmenty lektur. W Naro-
dowym Czytaniu udział wzięli również 
Wójt Gminy Bałtów  Hubert Żądło oraz  
Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie 
Cezary Stępniewski.

Na szczególne podziękowania zarówno 
organizatorów i słuchaczy zasłużyli czy-
tający, aktywnie biorący udział w akcji 
przybliżającej piękno polskiej literatury.

Narodowe Czytanie 2019

W sobotę, 7 września o godz. 16 na 
rynku w Ćmielowie odbyło się Narodowe 
Czytanie. Organizatorem akcji był Dom 
Kultury w Ćmielowie.

W programie znalazły się zaproponowa-
ne przez Parę Prezydencką polskie nowele, 
których, jak podkreśla Prezydent Andrzej 
Duda „wspólnym mianownikiem jest pol-
skość w połączeniu z treściami uniwersal-
nymi, refleksją nad człowiekiem i społe-
czeństwem”.

Na ćmielowskim rynku, w pięknie przy-
gotowanej scenerii dla licznie przybyłych 
na tę okazję mieszkańców, fragmenty 

noweli „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej 
odczytali Pani Burmistrz Ćmielowa Joan-
na Suska, Radny Rady Powiatu Mirosław 
Rogoziński, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Krystyna Zdonek, Sekretarz Miasta 
i Gminy Ćmielów Mariola Grabowiecka 
oraz dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie 
i mieszkańcy gminy. 

Po krótkim powitaniu przez panią 
Dyrektor Domu Kultury – Wiolettę Ro-
gala-Mazur oraz po odczytaniu listu od 
Prezydenta RP, nastąpiła krótka część arty-
styczna - spektakl pt.: „Katarynka”. Występ 
został przygotowany przez Koło Teatralne 

działające w Domu Kultury, którego opie-
kunami są: Bożena Rzepka, Anna Two-
rzewska oraz Agnieszka Łysoniewska. 

O tym, jak ważne jest spędzanie czasu 
z bliskimi, integracja międzypokolenio-
wa i samo czytanie przekonuje pani Bur-
mistrz Ćmielowa Joanna Suska: - Naro-
dowe Czytanie to szansa na integrację 
międzypokoleniową między rodzicami, 
dziadkami, dziećmi. Dziś właśnie ten 
wspólny czas możemy spędzić czytając 
najpiękniejsze polskie nowele. W dzisiej-
szym świecie ogromnego pędu życiowe-
go, myślę, że tego czasu poświęconego 

dzieciom wnukom jest coraz mniej. Jest 
to ten czas, który dziś, tutaj w Ćmielowie 
spędzimy razem. Czytanie jest niezwy-
kłym dziedzictwem narodowym, które bez 
względu na postęp techniki trzeba kulty-
wować – tłumaczyła. Zapowiada również, 
że w Gminie Ćmielów będzie dużo więcej 
akcji integrujących mieszkańców - Moje 
działania są ukierunkowane na integrację 
wielopokoleniową, na wszelkich szczeblach
z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców, 
dziadków. Chcę żeby wreszcie ludzie 
w Ćmielowie mogli się poczuć zauważeni 
i dostrzeżeni.

C T N  W

Ruszyły prace przy budowie tężni  
w Ćmielowie. Przypomnijmy, że będzie 
ona miała 15 metrów długości, 350 cm wy-
sokości i 140 cm szerokości. Otoczona bę-
dzie kostką brukową, ławkami i specjalnie 
na ten cel zaprojektowaną zielenią wokół.

Zakończenie budowy planowane jest na 
koniec września, a uroczyste otwarcie na 
pierwsze dni października.

Ćmielowska tężnia 
w budowie

rz d iasta i miny 
w mielowie

ul. Ostrowiecka , 

 mielów
el.    ,   , 

  ,   

a     
www.cmielow.pl

e mail  urzad cmielow.pl 
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Był ostatnim przedwojennym 

właścicielem Pałacu w Kurozwękach, 

a po wojnie przez 40 lat – proboszczem 

parafii w Szewnie koło Ostrowca Św. 

O ks. Marcinie Popielu – duchownym 

z powołania, który całe swoje życie po-

święcił potrzebującym z Pawłem Stasz-

czakiem – historykiem i pracownikiem 

Zespołu Pałacowego w Kurozwękach 

rozmawia Karolina Kamińska-Nowak.

soba księdza arcina opiela łączy ze 
sobą iemię strowiecką z Kurozwęcką. Jak 
doszło do tego?

– Ksiądz Marcin Popiel był ostatnim 
przedwojennym właścicielem Pałacu 
w Kurozwękach. Natomiast po wojnie 
objął parafię w Szewnie, na początku był 
wikarym, a później przez 40 lat probosz-
czem. Został bardzo mocno zapamięta-
ny wśród wiernych, bo był niezwykłym 
duchownym. Zawód księdza może koja-
rzyć się z dość łatwym, polegającym na 
odprawieniu nabożeństwa w niedzielę 
i napiciu się przy tym wina mszalnego, 
ale w rzeczywistości to trudna i wymaga-
jąca profesja, jeśli oczywiście chce się być 
dobrym księdzem. 

 ksiądz arcin robił wszystko, żeby być 
dobrym księdzem?

– Ksiądz Marcin Popiel przede wszyst-
kim robił wszystko, żeby być dobrym 
człowiekiem. Mam to szczęście, że pro-
boszcz z mojej parafii, ksiądz Krzysztof 

był wychowankiem księdza Popiela, więc 
informacje o nim mam z pierwszej ręki. 

Jaki był to człowiek? 
– To był człowiek niezwykle silnie wie-

rzący, co nie zawsze w duchowieństwie 
jest aż tak widoczne. Żeby to zrozumieć 
wystarczy wiedzieć, w jaki sposób został 
księdzem. To był facet, który urodził się 
w niezwykle bogatej rodzinie, rodzinie 
Popielów herbu Sulima w Kurozwękach. 
Był najstarszym synem Pawła Popiela, 
więc odziedziczył ogromny majątek – pa-
łac, stadninę koni, spore gospodarstwo. 
W 1936 roku, po śmierci Pawła Popiela 
objął Kurozwęki. Był do tego świetnie 
przygotowany, bo studiował rolnictwo 

w Wiedniu, a później leśnictwo we Fran-
cji. Doskonale wiedział, co robić, więc 
mógł żyć sobie spokojnie w dostatku. 
Jednak w 1937 roku jego powołanie wy-
grało. 33-letni wykształcony mężczyzna 
z ogromnym bogactwem zdecydował się 
wstąpić do seminarium. Dzisiaj uznaliby-
śmy to za co najmniej dziwne. Wtedy też 
było to dziwne. Jego pobyt w seminarium 
trwał półtorej roku. Po wybuchu II wojny, 
zarządzający Kurozwękami młodszy brat 
Marcina – Stanisław w stopniu podpo-
rucznika, wziął udział w kampanii wrześ-
niowej, walczył pod Piotrkowem Trybu-
nalskim. Ponieważ w tej sytuacji nie miał 
kto zarządzać Kurozwękami, w trybie 
specjalnym kleryk Marcin mógł przyje-

chać do majątku i gospodarować na czas 
nieobecności swojego brata. Wychodziło 
mu to dość dobrze, szczególnie, że działał 
w warunkach niezwykle trudnych. Do tej 
pory w Kurozwękach są ludzie, którzy go 
pamiętają. Istnieją również mocne dowo-
dy na to, że w samym pałacu na schro-
nienie mogli liczyć ukrywający się przed 
okupantem. Był przykładem odwagi 
i brawurowego męstwa. Wśród mieszkań-
ców Kurozwęk krąży opowieść, że kiedy 
wszędzie były bombardowania, jeździły 
czołgi on wychodził na pole i zbierał plo-
ny, żeby przygotować jedzenie. Karmił 
między innymi partyzantów i Żydów. 
Po zmianie okupacji z niemieckiej na 
sowiecką i wydaleniu rodziny Popielów 

z majątku, kleryk Marcin zabrał ze sobą 
jedynie książki, bo one zawsze odgrywały 
ogromną rolę w jego życiu. W 1945 roku 
dokończył święcenia i został wysłany na 
swoją pierwszą placówkę. Był klerykiem 
w Szewnej. Dość szybko objął probostwo 
w tej miejscowości.

 szewieńskim proboszczem był do końca 
życia, robiąc bardzo wiele dla swojej para ii. 

– Tak. Oczywiście był duszpasterzem 
z powołania, głosił trafiające do wier-
nych kazania, był dobry dla ludzi. Nama-
calnymi rzeczami, które po nim zostały 
to min. przedszkole w Szewnej, które 
założył w 1946 roku. Narażając się na 
restrykcje ze strony władz państwowych, 
stawiał można powiedzieć „na dziko” 
kaplice. Jego największym osiągnięciem 
była jednak apteka darów. Siostra Maria, 
urszulanka we Francji przysyłała mu do 
Szewnej leki, które w Polsce nie były do-
stępne. Dzięki temu uratował wiele osób 
przed śmiercią. Był również reformato-
rem, jednym z pierwszych księży w Pol-
sce odprawiającym msze tak, jak robi się 
to dzisiaj, czyli przodem do wiernych. 
Za swoją działalność został odznaczony 
Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem, jest też wpisany do księgi zasłu-
żonych dla regionu świętokrzyskiego.

Czy pamiątki, ślady po księdzu arcinie 
opielu można zobaczyć w Kurozwękach?
– Tak. Kilka lat temu otwarto Mu-

zeum Rodziny Popielów, w któr ym 
zgromadzono pamiątki po najbardziej 
znaczących przedstawicielach rodu, 
w tym również po księdzu Marcinie. Od 
przewodników można usłyszeć różne 
ciekawostki o tej postaci, czy kupić jego 
biografię.

Dziękuję za rozmowę 

chow y z powo a ia
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Rekordowa Niespodzianka to jedna 
ze sztandarowych akcji Świętokrzyskiej 
Grupy Mediowej. Dzięki niezawodnym 
sponsorom i rekordowej ekipie uszczęśli-
wia jubilatów, solenizantów, osoby świętu-
jące różne rocznice. Żeby trafić do grona 
rekordowo zaskoczonych, na przykład 
w miejscu pracy lub nauki wystarczy wy-
słać do nas zgłoszenie za pomocą: maila 
na adres redakcja@radiorekord.pl, smsa 
na numer 71601 z hasłem REKORD 
lub wiadomości na naszym fanpage'u na 
Facebooku'u i uzasadnić w nim, dlacze-
go to właśnie do Waszych bliskich mamy 
udać się, za co chcecie im podziękować 
lub za co przeprosić. Zgłoszenie powinno 
też zawierać informację, gdzie w danym 
dniu znajdziemy tą osobę- tak, żeby była 
to prawdziwie medialna niespodzianka.

Po wakacyjnej przerwie, rekordowa eki-
pa, jako pierwszą zaskoczyła panią Martę, 
która rozpoczyna właśnie działalność go-
spodarczą. Do Rekordowej Niespodzianki 
zgłosił ją pan Łukasz, jej współpracownik. 
Pani Marta oprócz ogromnego zaskocze-
nia i szczęścia, nie kryła łez wzruszenia.

Jak rodzinne uroczystości, to tylko 
z Radiem Rekord i Rekordową Niespo-
dzianką! Z takiego założenia wyszła pani 
Agnieszka, która zgłosiła swoją teściową 
do naszej akcji. Oprócz 60. urodzin pani 
Krystyny, rodzina świętowała rocznicę 
ślubu oraz urodziny syna Krystyny. Oka-
zji co nie miara, podobnie jak prezentów, 
o które zadbali: Kwiaciarnia MAJA, De-
likatesy u Dzika, Piekarnia i Cukiernia 
Skalski oraz Studio DECO WINGS.

KF  KK

Wiele okazji do świętowania z ekordową Niespodzianką
Jak rodzinne uroczystości, to tylko z Radiem Rekord 89,6 FM i Rekordową Niespodzianką! Po wakacyjnej przerwie nasza akcja powraca z mocą prezentów od wyjątkowych sponsorów. 
Pierwsi zaskoczeni we wrześniu przez rekordową ekipę nie kryli zaskoczenia, radości i wzruszenia. 
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05:05  Jeden z dziesięciu
05:40  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:10  
09:40  Okrasa łamie przepisy: W śliwkowym sadzie
10:20  Komisarz Alex

Morderstwo doskonałe
11:05  Ojciec Mateusz 14

Panaceum
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  To się opłaca
12:45  A więc wojna
12:50  Natura w Jedynce: Tam, gdzie żyją pająki

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:00  Przysięga
16:50  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2019 – mecz 

fazy grupowej: Estonia – Polska
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Dziewczyny ze Lwowa 4

Nieznośna ciężkość wiedzy
21:30  Krew z krwi

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Elbląg, Figaro

kulinaria
07:20  Doradca smaku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Domowe rewolucje

lifestyle
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Katowice, Polski Smak

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
18:30  Big Brother 2
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:00  Harry Potter i Książę Półkrwi

Film fantastyczny
23:10  Hannibal

Film thriller
01:55  Kuba Wojewódzki
02:55  Uwaga!
03:15  NOC Magii

05:20  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział
W pułapce – część 2

06:10  Mistrzowie
Irena Szewińska

06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Właściwe relacje
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Na sygnale

Nic się nie stało
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  O mnie się nie martw 10
15:10  Doktor z alpejskiej wioski – nowy rozdział

Zranione dusze – część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  PKO Bieg Charytatywny

Film dokumentalny
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:40  Lato, muzyka, zabawa: Pożegnanie lata, część 1
21:35  Lato, muzyka, zabawa: Pożegnanie lata, część 2
22:40  Muzyka na weekend
23:45  27 sukienek

Film komediowy
01:45  Rozgrywka

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy

Anioł zemsty
09:30  Malanowski i partnerzy

Zaginiona opiekunka
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 10
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:20  Planeta małp

Film fantastyczny
01:55  Tajemnice losu

SOBOTA, 14 WRZEŚNIA

PIĄTEK, 13 WRZEŚNIA

05:35  Klan
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
09:45  Opole 2019 na bis
10:05  Napoleon

Film obyczajowy
11:35  Dziewczyny ze Lwowa 4

Nieznośna ciężkość wiedzy
12:30  A więc wojna
12:40  Fascynujący świat: Świat bakterii

Film dokumentalny
13:50  Okrasa łamie przepisy: Kuchnia pachnąca serem
14:20  Z pamięci: Żoliborz, część 1
14:35  Jak to działa?: Gruba przesada – otyłość
15:05  Rolnik szuka żony 6
16:05  Ojciec Mateusz 22

Guru
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:30  Lekkoatletyka: LOTTO Memoriał Kamili Skolimowskiej
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:15  Polska pod Krzyżem
22:20  Hit na sobotę: Zniewolony

Film biograficzny
00:45  Porwanie Heinekena

Film dramat
02:25  Jaka to melodia?
03:20  American Heist. Skok życia

Film sensacyjny
05:00  Z pamięci: Żoliborz, część 1

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  MasterChef

kulinaria
14:20  Top Model
15:50  Stylowy projekt

lifestyle
16:25  Kobieta na krańcu świata
17:00  Kuchenne rewolucje: Ludwina, Ludwinka

kulinaria
18:00  36,6°C
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Mam talent!

kultura
21:45  Narzeczony mimo woli

Film komediowy
00:00  Maggie

Film horror
02:05  Uwaga!
02:30  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:15  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
10:45  Pogoda
10:50  Pytanie na śniadanie
11:20  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
11:50  Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
13:00  O mnie się nie martw 10
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Rodzinka.pl

Szalona babcia
15:50  Najgorszy kucharz

kulinaria
16:55  Słowo na niedzielę: Po ile zbawienie?
17:00  PKO Bieg Charytatywny

Film dokumentalny
17:10  Piłka nożna: PKO Ekstraklasa – studio
17:20  Piłka nożna: PKO Ekstraklasa – mecz: Lechia Gdańsk – Lech 

Poznań
19:25  Piłka nożna: PKO Ekstraklasa – studio
19:35  Lajk!
20:05  The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno: Warmia 

i Mazury
21:00  The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno: Wielkopol-

ska i Łódzkie
21:50  The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno: Kujawy 

i Pomorze
23:20  Wkręceni w randkę
00:20  Książę

Film thriller
02:00  Filadelfia

Film dramat
04:10  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:45  Scooby-Doo i najeźdźcy z kosmosu

Film animowany
10:10  Ewa gotuje
10:45  Moje disco, moje wszystko
11:45  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 10
13:45  Ninja Warrior Polska
15:45  Kabaret na żywo: Przyjęcie według Kabaretu Czesuaf

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
20:05  Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Film animowany
22:10  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 12
00:10  Bracia

Film dramat
02:35  Tajemnice losu
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05:15  Klan
05:35  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: Bielsk Podlaski
09:05  Ziarno: Wierzę w Boga!
09:40  Las bliżej nas
10:10  Polskie drogi

Obywatele GG
11:45  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:30  Misja Bangladesz. Spalony dom
12:45  A więc wojna
12:55  BBC w Jedynce: Rozbójnicy wśród zwierząt: Manewry 

miłosne
Film dokumentalny

14:00  Dożynki Prezydenckie - Spała 2019
15:00  Z pamięci: Żoliborz, część 2
15:10  Weterynarze z sercem
15:40  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2019 - studio
15:50  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2019 - mecz 

fazy grupowej: Holandia - Polska
18:30  Wojenne dziewczyny 3
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:15  Wojenne dziewczyny 3

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Kobieta na krańcu świata
11:35  Co za tydzień
12:15  39 i pół tygodnia
13:15  Mam talent!

kultura
15:00  Film o pszczołach

Film animowany
17:00  Big Brother Tydzień 2
18:00  Starsza pani musi fiknąć
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef

kulinaria
21:30  39 i pół tygodnia
22:30  Red

Film sensacyjny
00:50  Big Brother Tydzień 2
01:50  Kuchenne rewolucje: Ludwina, Ludwinka

kulinaria
02:50  Uwaga!
03:10  NOC Magii

04:35  Słowo na niedzielę: Po ile zbawienie?
04:40  Barwy szczęścia
05:15  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
10:15  Pogoda
10:25  Rodzinne oglądanie

Simon Reeve i jego śródziemnomorskie przygody
11:30  The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno: Małopolska
12:55  The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno: Warmia i 

Mazury
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
16:25  Rodzinka.pl

Wyścig do smoczka
16:55  Na dobre i na złe

Miłość w czasie zarazy
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Na sygnale

Serce na dłoni
19:00  Lubię to - kabaret Hrabi

kabaret
20:05  The Wall. Wygraj marzenia
21:00  Muzyka na bis
22:00  Wkręceni w randkę
23:05  Echo serca 2
00:00  Paterson

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:45  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:10  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:40  Skok przez płot

Film animowany
11:25  Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości

Film komediowy
13:45  Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Film animowany
15:50  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 12
17:50  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:05  Kabaret na żywo: Kabaret Smile - To się nadaje do kabaretu?

kabaret
22:15  Love Island. Wyspa miłości Extra
23:20  Gliniarz z Beverly Hills 3

Film komediowy
01:40  Uprowadzona

Film sensacyjny
03:40  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 16 WRZEŚNIA

NIEDZIELA, 15 WRZEŚNIA

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
06:50  Nowa Maja w ogrodzie
07:20  Akademia ogrodnika
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Z gruntu zdrowo
11:30  Sztuka mięsa
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Reda, Dzikie Wino

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Top Model
23:00  Kilerów 2-óch

Film komediowy
01:25  Stylowy projekt

lifestyle
01:55  Co za tydzień
02:30  Uwaga!
02:55  NOC Magii

04:40  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Outsider - część 1
06:10  Coś dla ciebie
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Bigamista
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:05  Coś dla ciebie
14:30  Operacja zdrowie!
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Rozterki - część 1
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:40  O mnie się nie martw 11
22:35  Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
22:45  Popiełuszko. Wolność jest w nas

Film biograficzny
01:25  Glina 2
02:25  Paterson

Film dramat
04:25  Zakończenie programu

WTOREK, 17 WRZEŚNIA

05:05  Jeden z dziesięciu
05:35  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:15  Ranczo 2

Siła władzy
10:15  Komisarz Alex

Pierwsza nagroda
11:05  Ojciec Mateusz 14

Świadek oskarżenia
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:45  A więc wojna
12:50  Natura w Jedynce: Arktyka. Niezidentyfikowany podwod-

ny świat
Film dokumentalny

14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:00  Przysięga
16:50  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2019 - mecz 

fazy grupowej: Czarnogóra - Polska
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Olsztynek, Zielarnia

kulinaria
07:20  Doradca smaku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Z gruntu zdrowo
11:30  Sztuka mięsa
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Kamieniec Wrocławski, Restauracja 

Filmowa
kulinaria

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  Pułapka
22:30  Kuba Wojewódzki
23:30  Superwizjer
00:05  36,6°C
01:05  Porwani
02:05  Uwaga!
02:30  NOC Magii

04:40  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Outsider - część 2
06:10  Otwarci wiarą, nadzieją i miłością
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Damy radę
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Rozterki - część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:40  Echo serca 2
22:30  Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
22:45  Przyjaźń w cieniu Kremla. Jutro Ukraina

Film dokumentalny
23:55  O mnie się nie martw 11
00:50  Rodzinka.pl

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  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Ninja Warrior Polska
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:25  Bad Ass 3

Film sensacyjny
01:20  Tajemnice losu

05:05  Jeden z dziesięciu
05:40  Opole 2019 na bis
06:20  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów - taka historia...

Pomnik Kazimierza Wielkiego
09:15  Ranczo 2

Do dobrego lepiej przymusić
10:20  Komisarz Alex

Śmiertelnie dobry plan
11:05  Ojciec Mateusz 14

Drift
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  
12:45  A więc wojna
12:50  BBC w Jedynce: Rozbójnicy wśród zwierząt: Manewry 

miłosne
Film dokumentalny

14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
19:50  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2019 - mecz 

fazy grupowej: Polska - Czechy

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  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:15  Megahit: Uprowadzona

Film sensacyjny
22:10  Love Island. Wyspa miłości
23:20  Skazani na Shawshank

Film dramat
02:30  Tajemnice losu
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05:05  Jeden z dziesięciu
05:40  Opole 2019 na bis
06:15  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Zakochaj się w Polsce: Opole
09:15  Ranczo 2

Plan awaryjny
10:15  Komisarz Alex

Dziedzictwo
11:05  Ojciec Mateusz 14

Amfetamina
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Rok w ogrodzie extra
12:45  A więc wojna
12:50  Natura w Jedynce: Tygrys syberyjski i tajemnicza święta 

góra
Film dokumentalny

14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Gdańsk, Czardasz

kulinaria
07:20  Doradca smaku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Z gruntu zdrowo
11:30  Sztuka mięsa
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Elbląg, Figaro

kulinaria
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  Starsza pani musi fiknąć
22:35  Troja

Film dramat
01:50  Kości
02:50  Superwizjer
03:25  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Wina - część 1
06:10  Cadyk z Mszczonowa
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Ufamy sobie
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Ból fantomowy - część 1
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:30  Barwy szczęścia
20:05  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i „Na sygnale”
20:50  Na dobre i na złe

Dzień niespodzianek
21:50  Na sygnale

Dzikie harce
22:25  Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
22:35  Kino relaks: Salon piękności

Film komediowy
00:30  Najgorszy kucharz

kulinaria

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  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Ninja Warrior Polska
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:25  Bad Ass 3

Film sensacyjny
01:20  Tajemnice losu

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

ŚRODA, 18 WRZEŚNIA

05:05  Jeden z dziesięciu
05:35  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 2

Zgoda po polsku
10:20  Komisarz Alex

Zaginione starsze panie
11:05  Ojciec Mateusz 14

Poza światem
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  To się opłaca
12:45  A więc wojna
12:50  Natura w Jedynce: Atlantyckie olbrzymy. Azory

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Gra słów. Krzyżówka
16:05  Przysięga
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
19:50  Siatkówka mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2019 - mecz fazy 

grupowej: Polska - Ukraina
22:10  Sprawa dla reportera
00:30  Ocaleni

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Warszawa, Tbilisi

kulinaria
07:20  Doradca smaku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Z gruntu zdrowo
11:30  Sztuka mięsa
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Olsztynek, Zielarnia

kulinaria
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: Zajazd Florencja

kulinaria
22:30  Poranek kojota

Film komediowy
00:25  Pułapka
01:30  Kobieta na krańcu świata
02:05  Uwaga!
02:30  NOC Magii

04:40  Koło fortuny
05:20  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Wina - część 2
06:15  Operacja zdrowie!
06:45  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Kotleciki dla Tomusia
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:10  Na dobre i na złe

Dzień niespodzianek
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Ból fantomowy - część 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Gotowi do gotowania. Start!
18:55  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:50  Najgorszy kucharz

kulinaria
21:55  Wkręceni w randkę
22:55  Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
23:10  Rozumiemy się bez słów

Film komediowy
01:00  Triumf ducha

Film dramat
03:05  Krąg podejrzanych

Miś

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  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Nasz nowy dom
21:10  Przyjaciółki
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:20  Atak paniki

Film komediowy
01:30  Chirurdzy
02:25  Chirurdzy
03:25  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

aulina Kopeć
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

paulina.kopec@radiorekord.pl
+48 507-127-967
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ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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Na trybunach stadionu przy Święto-
krzyskiej 11 w sobotnie popołudnie po-
jawiło się prawie 5 tysięcy kibiców. Dla 
KSZO była to świetna forma na uczcze-
nie jubileuszu 90-lecia istnienia klubu, 
dla Lecha doskonała okazja do promocji 
swojego klubu wśród zaprzyjaźnionych 
kibiców z drugiego końca kraju oraz 
czas w środku sezonu na sprawdzenie 
zmienników, którzy mogliby zasilić Eks-
traklasowy zespół.

Praktycznie przez całe spotkanie 
Lechici kontrolowali przebieg gry, po-
marańczowo – czarni ograniczyli się do 
nielicznych kontrataków. Najlepsze oka-
zje dla KSZO mieli w 35 minucie Patryk 
Rząsa (syn dyrektora sportowego Lecha 
Tomasza Rząsy), niestety strzał naszego 
zawodnika z ostrego kąta zdołał sparo-
wać na rzut rożny bramkarz Lecha Ka-
rol Szymański oraz w drugiej połowie 
Mateusz Wróbel (syn trenera Marcina 
Wróbla). Niestety i z jego strzałem po-
radził sobie bramkarz Kolejorza Miłosz 
Mleczko.

Piłkarze Lecha stworzyli więcej sytua-
cji, ale na bramkę zdołali zamienić tylko 
jedną. Dośrodkowanie z prawej strony 
Portugalczyka Pedro Tiby wykorzystał 
strzałem z przewrotki inny Portugalczyk 
Joao Amaral. W 61 minucie powinno 
być już 0:2, Tomasz Persona faulował 
we własnym polu karnym Pawła Tupa-
ja i sędzia Mateusz Kowalski z Kielc 
wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł 
strzelec bramki z pierwszej połowy, je-
den z najdroższych piłkarzy Ekstraklasy 
Joao Amaral. Strzał Portugalczyka był 
jednak na tyle czytelny i lekki, że bram-
karz KSZO Damian Pietrasik poradził 
sobie z nim bez większych problemów.

Piłkarskie święto trwało nie tylko na 
boisku, świetną oprawę zorganizowały za-
przyjaźnione grupy kibiców. Doping trwał 
przez cały mecz, a przed meczem okolicz-
nościowymi paterami udekorowani zo-
stali Tomasz Żelazowski – były napastnik 
KSZO, legenda ostrowieckiego zespołu 
oraz prezes klubu Maciej Kozicki.

– Cieszymy się bardzo, że udało się 
ograć KSZO, bo zespół postawił bardzo 

wysoko poprzeczkę – stwierdził Da-
riusz Żuraw, trener Kolejorza. – Myślę, 
że mecz był fajny dla kibiców, po to też 
tutaj przyjechaliśmy, żeby pokazać się 
z dobrej strony. Cieszymy się, że to, co 
sobie włodarze KSZO założyli zrealizo-
wało się.

– Darek wypowiedział się bardzo kur-
tuazyjnie o nas – stwierdził Sławomir 
Majak, trener KSZO 1929. – Zdajemy 
sobie sprawę, że na pewno zespół Lecha 
nie grał na sto procent swoich możliwo-
ści. Cieszymy się z tego, że przegraliśmy 
nieznacznie. Zespół Lecha miał dużo 
z gry i to na pewno każdy na trybunach 
widział, ale pojawiło się też kilka fajnych 
sytuacji w naszym wykonaniu i to bardzo 
cieszy.

K SZ O O s t row ie c  Ś w i ę t ok r z y -
ski – Lech Poznań 0:1 (0:1)

Bramka: Joao Amaral (43 min.)
KSZO 1929: Paweł Lipiec (46. Da-

mian Pietrasiak) – Marcin Kaczmarek 
(46. Dominik Cheba), Damian Mężyk 
(46. Daniel Dybiec), Kacper Dereń 
(46. Karol Worach), Kacper Ziółkow-
ski (46. Dawid Szymański (82. Damian 
Nogaj)) – Mateusz Mąka (77. Marcin 
Kaczmarek), Fabian Burzyński (46. Jan 
Imiołek), Piotr Kutera (46. Maciej Mi-
łek), Damian Nogaj (46. Mateusz Wró-
bel), Patryk Rząsa (46. Tomasz Perso-
na) – Kamil Bełczowski (46. Bartłomiej 
Smuczyński). Trener Sławomir Majak.

Lech Poznań: Karol Szymański (46. 
Miłosz Mleczko) – Tomasz Cywka, 
Thomas Rogne, Djordje Crnomarko-
vić (46. Tomasz Dejewski), Tymote-
usz Klupś – Maciej Makuszewski (66. 
Jakub Karbownik), Karlo Muhar (46. 
Mateusz Skrzypczak), Pedro Tiba (55. 
Paweł Tupaj), Jakub Moder – Joao 
Amaral – Timur Zhamaletdinov (66. 
Filip Szymczak). Trener Dariusz Żuraw.

ech wy ra  
na 90-lecie KSZO
W spotkaniu KSZO 1929 – Lech Poznań, rozegranym z okazji jubileuszu 
90-lecia KSZO Ostrowiec Świętokrzyski lepsi okazali się goście. Poznaniacy 
wygrali 1:0 po efektownej bramce Joao Amarala w 43 minucie.

Pomarańczowo – czarne wygrały 
tyko jeden mecz, ale jak podkreślają 
trenerzy wynik jest sprawą drugo-
rzędną. Zawodniczki potrzebują teraz 
gry, a szkoleniowcy sprawdzają różne 
ustawienia taktyczne i personalne, aby 
wybrać w odpowiednim czasie pierw-
szą szóstkę. Najlepszymi na turnieju 
w Mielcu okazały się siatkarki UKS 
Jedynki Tarnów.

Kolejną szansę gry nasze siatkarki 

będą miały już podczas tego 
weekendu. Na hali przy ul. 
Świętokrzyskiej odbędzie 
się turniej towarzyski oraz 
prezentacja drużyny.

Wyniki ostrowieckiego 
zespołu:

KSZO Ostrowiec – 7R 
Solna Wieliczka 2:1 (22:25, 
25:16, 25:20)

KSZO Ostrowiec – Grupa 
Azoty PWSZ Jedynka Tar-
nów 1:2 (25:20, 22:25, 14:25)

K S Z O  O s t r o -
wiec – UKS SMS Szóstka 
Mielec 1:2 (21:25, 25:16, 
21:25)

KSZO Ostrowiec – Krośnieńskie Sto-
warzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno 
1:2 (14:25, 25:18, 17:25).

Końcowa tabela:
1. UKS Jedynka Tarnów
2. Stal Mielec
3. 7R Solna Wieliczka
4. KSZO Ostrowiec Św.
5. KSS Karpaty Krosno

K

Siatkarki KSZO 
czwarte w Mielcu

Siatkarki KSZO zajęły czwarte miejsce w rozgrywanym w Mielcu turnieju 
o Puchar Prezydenta Mielca w piłce siatkowej kobiet.

Efektowną wygraną odnieśli w mi-
nioną niedzielę piłkarze Alitu Ożarów. 
Podopieczni Pawła Rybusa na własnym 
stadionie pokonali Orlicz Suchedniów 
5:3. Jeszcze w 34 minucie ożarowianie 
przegrywali 0:2, cztery bramki Kacpra 
Piechniaka oraz jedna Piotra Pońskiego 
przesądziły jednak o zwycięstwie druży-
ny z Ożarowa.

Punktów t ym razem nie zdoła l i 
zdobyć piłkarze Staru Starachowice. 
Zielono-czarni musieli uznać wyższość 
spadkowicza z trzeciej ligi – drużyny 
Czarnych Połaniec. W Starachowicach 
padło pięć bramek, autorami wszyst-
kich byli piłkarze Czarnych, ale ponie-
waż dwa z trafień były strzałami samo-
bójczymi, mecz zakończył się wynikiem 
2:3 dla gości.

W Świętokrzyskiej Lidze Okręgowej 
pozycję lidera obroniła Stal Kunów, 
która w niedzielę po bramkach Adama 
Witka i Jarosława Kaczora pokonała 
Victorię Skalbmierz 2:0. Również dwu-

bramkowym zwycięstwem zakończyło 
się spotkanie pomiędzy Kamienną Bro-
dy a Spartą Dwikozy. Obydwie bramki 
dla Kamiennej zdobył grający trener ze-
społu Marcin Dynarek.

Kolejną porażkę zanotowali na swoim 
koncie piłkarze Świtu Ćmielów. Młody 
zespół Mateusza Burakowskiego uległ na 
własnym boisku Sparcie Kazimierza Wiel-
ka 1:4. Honorowe trafienie dla Świtu zali-
czył w drugiej minucie doliczonego czasu 
gry Kacper Foremniak. Jeden punkt, po 
bezbramkowym remisie na własnym boi-
sku z Wichrem Miedziana Góra wywal-
czyli piłkarze OKS-u Opatów. 

W tabeli Ligi Okręgowej po 5 kolej-
kach prowadzi Stal Kunów (13 pkt). 
Kamienna z dorobkiem 9 punktów jest 
czwarta, OKS Opatów z pięcioma punk-
tami zajmuje 14 miejsce, a tabelę z za-
ledwie jednym punktem zamyka Świt 
Ćmielów.

K

Stal nie zwalnia
W "okręgówce" Stal Kunów utrzymuje fotel lidera. W czwartej lidze 
ważne punkty zdobył Alit Ożarów, a Star przegrał na własnym boisku.

R E K L A M A

Kupuj, 
zbieraj punkty 
i wygrywaj

KONKURS

Voucher dla dwojga  w Talaria Spa Lot w tunelu aerodynamicznym

Rower, hulajnogi, bony o wartości 50 zł
Konkurs obowiązuje od 1.09.2019 do 30.11.2019.Szczegóły konkursu 
na www.piekarniaskalski.pl, Facebooku i w sklepach rmowych.

Formularz Konkursu „60 lat Piekarni Cukierni Skalski”
Twoja opinia o 3 ulubionych produktach 
Piekarni Cukierni Skalski:

Twoje imię  Twój nr telefonu do kontaktuMiejscowość

Zasady konkursu: Zbierz 30 punktów za zakupy w sklepach Piekarni Cukierni Skalski (za każde 
wydane 10 zł otrzymujesz 1 pkt) oraz napisz opinię o swoich 3 ulubionych produktach Piekarni 
Cukierni Skalski. Opinie umieść pod postem konkursowym na FB lub wypełnij Formularz 
Konkursowy i zostaw w dowolnym sklepie Piekarni Cukierni Skalski. Komisja konkursowa 
wybierze najciekawsze opinie. Regulamin konkursu dostępny na FB, stronie internetowej 
i w sklepach �rmowych. Termin konkursu: 01.09.2019 r. do końca dnia 30.11.2019 r.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin 
Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
do celów związanych wyłącznie z uczestnictwem w konkursie. Podpis
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