
Uczą, jak żyć 
obok alkoholu
O tym, jak w wygląda leczenie alko-
holizmu w ośrodkach zamkniętych 
i jak funkcjonują takie placówki wy-
jaśnia Szymon Zapała, terapeuta 
z Prywatnego Ośrodka Leczenia 
Alkoholizmu „Nasz zapał” w rozmo-
wie z Pauliną Kopeć.
 str. 4

Wyzwolić endor� ny
Słońce świeci coraz krócej. Nasz or-
ganizm wie już, że należy przygo-
tować się do odpoczynku i uzbro-
ić na wypadek nadchodzącego 
spadku temperatury, której brak 
zaczynamy odczuwać poprzez 
pogorszenie się samopoczucia. 
Nie musisz jednak poddawać się 
temu stanowi.
 str. 7
Grad bramek 
w Opatowie
Ze zmiennym szczęściem rywalizo-
wały nasze drużyny w rozgrywkach 
IV ligi oraz klasy Okręgowej. Po trzy 
punkty sięgnęły między innymi Star 
Starachowice, Alit Ożarów, Stal Ku-
nów i OKS Opatów.

 str. 11
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iblioteka na miarę cza w

Na finał wielkiego otwarcia Ostrowieckiego Browaru Kultury w swoje progi zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna. 
W nowych pomieszczaniach czekało mnóstwo atrakcji na starszych i młodszych czytelników. Były gry, zabawy, 
animacje, spektakl i spotkanie z Arturem Andrusem.

 str. 3
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Fot. UM Ostrowiec Św.
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obota,  pa dziernika
 Sąsiedzkie ognisko. Rada Osied-
la Pułanki zaprasza mieszkańców na 
trzecie Ognisko Sąsiedzkie. Spotka-
nie rozpocznie się o godz. 16, między 
górką a boiskiem przy ul. Armii Kra-
jowej, vis a vis wieżowca nr 13, a jego 
ideą przewodnią będzie hasło „Żeby 
sąsiad poznał sąsiada”. Organizatorzy 
zapewniają ze swojej strony ogień, cie-
płą atmosferę, konkursy i animacje dla 
najmłodszych uczestników. Na spotka-
niu obecny będzie także dzielnicowy 
st. sierż. Marcin Bis, który poinformuje 
o tzw. krajowej mapie zagrożeń bezpie-
czeństwa oraz udzieli odpowiedzi na 
pytania mieszkańców.

 Motocyklowe zakończenie se-
zonu. Kolejna, IX już edycja ostro-
wieckiego Karburatora w tym roku 
połączona zostanie z finałem sezonu 
motocyklowego. Wydarzenie, pod-
czas którego będzie można podziwiać 
motoryzacyjne „perełki”, należące 
do członków Klubu Przyjaciół Daw-
nych „Singiel” rozpocznie się o godz. 
13 rajdem z ostrowieckiego Rynku 
w kierunku tamy na Wiórach. Potem 
areną zabawy stanie się teren wokół 
plebanii kolegiaty pw. św. Michała 
Archanioła. W programie imprezy: 
konkursy sprawnościowe, gry i zabawy 
dla dzieci, darmowe dmuchańce dla 
najmłodszych, zabawy integracyjne, 
błogosławieństwo maszyn i mała ga-
stronomia.

 Koncertowa jesień. Od mocnego 
akcentu swoją działalność rozpoczy-
na Music Club w „Ptaszku w klatce”. 
Na dobry początek na klubowej sce-
nie zagrają weterani polskiego alter-
natywnego metalu – grupa Heart At-
tack oraz reaktywowany na przełomie 

2016 i 2017 r. sandomierski zespół Sha-
dows Trip. Początek o godz. 19. Bilety 
w cenie 20 zł.

 Spacerownik po mieście. Biuro 
Wystaw Artystycznych wznawia „Spa-
cerownik po mieście” – przedsięwzię-
cie, którego ideą jest ukazanie war-
tościowych, a często niezauważalnych 
elementów miejskiej architektury, a tak-
że uwrażliwienie na otaczającą prze-
strzeń. Tematyczny spacer z przewodni-
kiem – Wojtkiem Mazanem rozpocznie 
się o godz. 10. Zbiórka pod McDonald’s.

 Wieczorne zwiedzanie cmentarza. 
Po cieszących się dużym zainteresowa-
niem ostrowczan nocnych spacerach 
po mieście, Centrum Krajoznawczo-
-Historyczne im. M. Radwana zaprasza 
na kolejną odsłonę cyklu. Tym razem 
proponuje wieczorne zwiedzanie cmen-
tarza parafialnego przy ul. Denkowskiej. 
Zbiórka o godz. 16 przy głównej bramie 
nekropolii.

Niedziela,  pa dziernika
 Muzycznie w kolegiacie. Ostrowiec 
Św. stał się stolicą tegorocznych Diece-
zjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej. 
Trwające kilka dni wydarzenia zainau-
guruje nabożeństwo, sprawowane pod 
przewodnictwem ks. biskupa Krzysz-
tofa Nitkiewicza w oprawie muzycznej 
chóru parafialnego „Michael” pod dy-
rekcją Ewy Jurkowskiej-Siwiec (godz. 
18). Bezpośrednio po nabożeństwie 
odbędzie się koncert z okazji 200-lecia 
urodzin Stanisława Moniuszki pt. „Naj-
piękniejsze pieśni”. Wykona je Urszula 
Kryger – wybitna śpiewaczka, wielokrot-
na laureatka „Fryderyków”, obdarzona 
oryginalnym mezzospranem lirycznym 
w towarzystwie Orkiestry Kameralnej 
„Polish Camerata” pod dyrekcją Marka 

Głowackiego. O godz. 21 rozpocznie się 
Apel Jasnogórski z całonocną modlitwą 
różańcową. Punktualnie o północy od-
prawione zostanie nabożeństwo w in-
tencji powołań kapłańskich i zakonnych. 

 Rozbiegany Gutwin. Na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin od-
będzie się druga edycja Ostrowieckie-
go Półmaratonu Leśnego, czyli cyklu 
biegów, wśród których sztandarowym 
jest półmaraton. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, nie zabraknie biegu na 7 km 
i biegów dla dzieci. Organizatorzy – Os-
trowieckie Stowarzyszenie Biegaczy Os-
troBiec – nagrodzą najszybszych zawod-
ników w kategorii OPEN, jak również 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Przewidziano również nagrodę 
dla najliczniejszej drużyny i dla najszyb-
szej. Impreza wystartuje o godz. 8. 

Poniedziałek,  pa dziernika
 Od Moniuszki do Kozłowieckiego. 
W ramach Diecezjalnych Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Św. 
odbędzie się audycja słowno-muzyczna 
dla dzieci i młodzieży „Życie i twór-
czość polskiego kompozytora Stanisława 
Moniuszki” (godz. 10.30 i 12). Z kolei 
o godz. 17, w auli Wyższej Szkoły Bi-
znesu i Przedsiębiorczości wyświetlony 
zostanie film o kardynale Adamie Ko-
złowieckim pt. „Książę Kościoła”. Po fil-
mie zaplanowany jest panel dyskusyjny 
z Pawłem Zarzyckim – autorem, twórcą 
filmów misyjnych. 

Wtorek,  pa dziernika
 Rzeźba, malarstwo, rękodzieło.
W sali Domu Parafialnego „Michael” 
od godz. 10 będzie można oglądać wy-
stawę rzeźb Eugeniusza Cierluka „Pod 
skrzydłami aniołów” oraz wysłuchać 
kierowanego do młodzieży wykładu 
psycholog Elżbiety Helickiej „Rodzina 
jutra, czyli jaka?”. O godz. 16, w holu 
g łównym Wyższej Szkoły Biznesu 
i Przedsiębiorczości zostanie otwarta 
wystawa prac słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku „Igłą malowane”, 
natomiast o godz. 19, w kościele pw. 
św. Kazimierza Królewicza na Pułan-
kach odbędzie się wernisaż malarstwa 
Teodory Pawełko-Kwiatkowskiej „Idąc 
do Emaus”. 

roda,  pa dziernika
 Spotkanie ze sztuką chrześcijań-
ską. W Ostrowieckim Browarze Kultu-
ry, o godz. 18 rozpocznie się wernisaż 
wystawy „Na obraz i podobieństwo”. 
Spotkaniu z poezją, malarstwem i rzeźbą 
Tomasza Karola Kuźniara towarzyszyć 
będzie koncert w wykonaniu muzyko-
terapeutów Marcina Walasa i Szymona 
Pochecia. 

KF
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Kopciuszek...
a górami, za lasami unosi się czarny dym. Bo w piecu skwierczy butelka wykonana 

z tworzywa T. le energia cieplna się wytwarza. iepło  roszę bardzo. o pieca 
można przecież jeszcze dołożyć opakowanie po parówkowej i schodzone klapki -
BOT , bo lato się skończyło i nikt w nich nie będzie chodzić. Gdzieś w pobliżu obej-
ścia stoi samotnie czerwone, plastikowe wiadro. To też świetny materiał opałowy. 

 z komina dym czarny, niczym noc, snuje się i hula w tańcu z wiatrem, który drobin-
ki i szkodliwe cząsteczki transportuje wprost do płuc sąsiada, który w swoim ogród-
ku uprawia poranny jogging. Samo zdrowie. Wystarczy odetchnąć pełną piersią.

wiadomości o utylizacji odpadów w naszym społeczeństwie brak. Bo przecież 
pradziad i dziad spalali wszystko, co nawinęło się pod rękę, to dlaczego nie kulty-
wować tej tradycji  Smród, brud i ubóstwo – tak tymi trzema słowami można skwi-
tować obecnie panującą modę na palenie czym popadnie w piecach o kulturze 
pracy dwusuwowego silnika Trabanta.

wiadomości w nas brak. Bo przecież szybko się spali i śladu nie ma.  jakże – właś-
nie ślad pozostaje w płucach i na wewnętrznych ścianach komina. lad również 
pozostaje w sumieniu. Tłumaczeń jest milion – bo nowe piece drogie, bo węgiel też 
kiepskiej jakości, bo..., bo..., bo...  w piecu nadal pali się papier z gazetek reklamo-
wych. owiesz, że to przecież papier.  to błąd  To plastik, który truje niczym grzyb 
trujący. le skoro dziad palił, to ja też. Tylko takich palaczy i dziadów, którzy palili 
są tysiące, co widać po smogu i jakości powietrza.

obrze nie jest. le może być lepiej. adzieja w palaczach, tych domowych i tych, 
którzy zajmują się spalaniem zawodowo.  w zasadzie w ich świadomości. op-
ciuszki pospolite żyją sobie swoim życiem, ale przy odrobinie dobrych chęci 
i zaangażowania wszyscy jesteśmy w stanie zredukować do minimum zagroże-
nie w postaci toksycznego dymu wydostającego się z kominów. Oczywiście każdy 
zdaje sobie sprawę z tego, że toksycznych spalin nie wyeliminuje się w , ale 
w narodzie siła.

iedyś hasła popularyzujące pracę w kolektywie robiły wrażenie, teraz jednak nie. 
Teraz musi być tanio, dużo, choć niekoniecznie zdrowo. atem można stwierdzić, 
że teraz jedynie zdrowo można się pochorować. Bo z kominów nadal snuje się 
czarny dym. Truje niczym jadowity tajpan, który niepostrzeżenie pojawia się zni-
kąd atakując śmiertelnie. ażdy, kto bezmyślnie wrzuca do pieca syntetyczne pro-
dukty chcąc osiągnąć ciepło jest takim tajpanem. ary są zbyt małe, a co gorsze 
mimo zapowiedzi samorządów, rządów i innych świętych te kary nie są egzekwo-
wane.  jeżeli jakiś mandat się pojawi, to jest śmiesznie mały i dla gospodarstwa 
domowego zupełnie nieodczuwalny. Można posilić się na analogię i sytuację po-
równać do kierowcy, który łamie przepisy, dostaje mandat oraz punkty karne, po 
czym wsiada do samochodu i ponownie je łamie licząc na łut szczęścia. 
W związku z tym musi powstać służba, która będzie dbać o jakość spalin wydoby-
wających się z kominów. Mandaty muszą sypać się jak z rękawa. ie ma innego 
lekarstwa, nie ma innego sposobu, żeby nauczyć odpowiednich zachowań tych 
wszystkich, którzy dokarmiają swoje piece toksycznymi materiałami z ekologią 
mających tyle wspólnego, co gazeta z chusteczkami higienicznymi. rzed wybora-
mi wszyscy obiecują, ale mało kto kładzie nacisk na polepszanie jakości spalania 
i ogrzewania. Mało kto zajmuje się tymi, którzy w liczbie ponad  tysięcy rocznie 
umiera na powikłania związane z oddychaniem smogiem. o bo po co się zajmo-
wać, skoro im już nic nie pomoże  rewencja  rzecież lepiej zapobiegać, aniżeli 
leczyć, nieprawdaż  iestety wszyscy budzimy się z ręką w nocniku, brodzimy we 
własnych odchodach... i sami sobie gotujemy taki los. otem pojawia się lament, 
płacz i zgrzytanie zębów. iestety, samo mówienie i pisanie nie przynosi e ektów, 
bo wiemy przecież, że bez akcji nie ma reakcji.

atem drodzy włodarze, rządziciele, samorządni samorządowcy  adbajcie nie 
o swoją kieszeń, a o zdrowie swoje, swoich dzieci i wnuków. okażcie, że umiecie 
nie tylko opowiadać bajki, choćby o opciuszku, ale że przede wszystkim potra  cie 
działać i zdziałać coś, co zostanie Wam zapamiętane. Być może nawet pojawią się 
pomniki, wpisy w księgach pochwalnych  Być może w końcu odetchniecie z ulgą, 
że się udało. Być może wszyscy odetchniemy.

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

przygotowanie uroczystości pogrzebowej tradycyjnej, bądź z urną.



3PIĄTEK – CZWARTEK 4-10 PAŹDZIERNIKA 2019 AKTUALNOŚCI

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 

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

NEKROLOGI* NAGROBKI *KRYPTY

R E K L A M A

 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Trzecia odsłona otwarcia Ostrowieckie-
go Browaru Kultury należała do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. W sobotę najwier-
niejsi czytelnicy wzięli udział w spotkaniu 
z Arturem Andrusem, a w niedzielę na 
ciekawe wydarzenia mogły liczyć dzieci.

– Książka jest najlepszym przyjacie-
lem człowieka, a biblioteka to świąty-
nia jego myśli – mówił, symbolicznie 
otwierając obiekt biblioteki prezydent 
Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław 
Górczyński.- Biblioteka daje możliwość 
poznania myśli wielu wspaniałych auto-
rów. Mam nadzieję, że nasza biblioteka 
będzie miejscem spotkań intelektual-
nych, wymiany poglądów i pracy twór-
czej. Serdecznie dziękuję wszystkim 
pracownikom placówki za tak wspania-
łe przygotowanie jej.

– Chcemy oswajać z bibl ioteką , 
z książką, zachęcać do wstępowania 
w nasze progi już od najmłodszych lat, 
stąd na wielkie otwarcie przygotowali-
śmy mnóstwo atrakcji z myślą właśnie 
o małym czytelniku – wyjaśnia Elżbieta 
Pomiankiewicz, dyrektor MBP w Ostro-
wcu Św.

S p e c j a l n i e  d l a  d z i e c i a k ó w 
w niedzielne popołudnie aktorzy Te-
atru Gry i Ludzie z Katowic wysta-
wili spektakl „Szewczyk Dratewka”, 
a bezpośrednio po przedstawieniu 
przeprowadzili animacje i zabawy na 
dziedzińcu browaru. Były też harce na 
Magicznym Dywanie, gry planszowe, 
kamishibai i eksperymenty na miarę 
małych naukowców oraz loteria. Na 
wszystkich czekała pyszna wata cu-
krowa i mnóstwo kolorowych balonów 
z logo biblioteki. 

Od poniedział-
ku (30 września) 
biblioteka czynna 
jest codziennie. 
Oprócz typowej 
działalności, po-
legającej na wy-
pożyczaniu ksią-
żek, pojawiło się 
wiele nowości. 

–  B i b l i o t e -
k a  p u b l i c z n a 
w Ostrowcu ma 
siedemdziesię-
c i o l e t n i e  t r a -
d yc je ,  z  c zego 
dwadzieścia lat 
c z ek a l i ś my na 
t a k  w s pa n i a ł y 
obiekt. Ponieważ mamy piękne wnę-
trza i dużo więcej możliwości, chcemy, 

aby każdego dnia w bibliotece działo 
się coś innego. W związku z tym przy-
gotowaliśmy ofertę na każdy dzień 
tygodnia. Jest ona opracowana głów-
nie z myślą o najmłodszych, ale i star-
si z pewnością znajdą coś dla siebie. 
Będą zajęcia dla seniorów i Akademia 
Rodzinna – wymienia E. Pomiankie-
wicz, zapewniając, że oferta ma być 
stale wzbogacana, zgodnie z sugestia-
mi czytelników, zarówno tych indy-
widualnych, jak i grup zorganizowa-
nych. – Nadal będziemy zapraszać na 
spotkania autorskie, recitale i organi-
zować konkursy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Os-
trowieckim Browarze Kultury zajmu-
je powierzchnię ok. 1,6 tys. m kw. na 
trzech poziomach – w skrzydle od ul. 
Siennieńskiej. Najniżej, bo w piwni-
cach znajdują się magazyny książek. 
W pomieszczeniu na poziomie 0 zlo-
kalizowana jest piękna wypożyczalnia 
dla dorosłych, z wolnym dostępem do 
półek, stolikami, przy których można 
usiąść i przejrzeć wybraną pozycję, 
efektowną antresolą i czytelnią, gdzie 
w komfortowych warunkach można 
poczytać prasę i kolorowe czasopisma. 
Na piętrze mieszczą się wypożyczalnie 
dla najmłodszego czytelnika – osobne 
dla dzieci w wieku 0-11 lat i 11-16 lat, 
wyposażone w wygodne siedziska, 
z interaktywną podłogą, a także ką-
cik malucha, w którym oprócz ksią-
żek – tych tradycyjnych, ale i pisz-
czących, czy grających – znalazły się 
zabawki. 

– To na pewno zupełnie nowa jakość, 
jeśli chodzi o biblioteki ostrowieckie, 
dlatego zachęcam wszystkich do odwie-
dzin – dodaje E. Pomiankiewicz.

Warto przypomnieć, że oprócz no-
woczesnej biblioteki w browarze nadal 
czynne są filie biblioteczne, chociaż 
w ograniczonym zakresie, bo trzy razy 
w tygodniu naprzemiennie (szczegóło-
wy harmonogram pracy dostępny jest 
na stronie internetowej MBP).

iblioteka na miarę cza w
Na finał wielkiego otwarcia Ostrowieckiego Browaru Kultury w swoje progi zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna. W nowych po-
mieszczaniach czekało mnóstwo atrakcji na starszych i młodszych czytelników. Były gry, zabawy, animacje, spektakl i spotkanie 
z Arturem Andrusem.

R E K L A M A

Lewica 
jest kobietą
Iwona Wielgus, kandydatka Lewicy do Sejmu 
stawia na kampanię bezpośrednią. W niedzielę 
(29 września) spotkała się z ostrowczanami na 
Targowisku Miejskim. Były ulotki z programem 
wyborczym, słodki poczęstunek, gorąca kawa, 
ale przede wszystkim rozmowy z mieszkańcami.
– Głos wyborców jest dla mniej najważniejszy, 
dlatego stawiam na spotkania z nimi w różnych 
częściach naszego województwa. Ostrowiec jest 
miejscem szczególnym – tu się urodziłam, tu spę-
dziłam dzieciństwo i tu chcę działać, żeby ludziom 
żyło się lepiej – mówi Iwona Wielgus, dodając, że 
szczególnie zależy jej na lepszej pozycji kobiet. – 
Lewica jest kobietą. Lewica jest między innymi za 
tym, żeby kobiety piastujące te same stanowiska, 
co mężczyźni, zarabiały tyle samo, co oni.
Jak podkreśla Iwona Wielgus, mieszkańcy bardzo 
pozytywnie reagują na program Lewicy, zwłasz-
cza w kwestii służby zdrowia, edukacji, czy komu-
nikacji.
– Większość z moich rozmówców ma już dość 
wojny polsko-polskiej i chce powrotu Lewicy do 
Sejmu – dodaje I. Wielgus.
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R E K L A M A

W tym roku Piekarnia i Cukiernia 

„Skalski” obchodzi jubileusz 60-lecia 

działalności. O urodzinowych atrak-

cjach, jakie z tej okazji czekają na 

klientów z Dominiką Skalską rozmawia 

Paulina Kopeć. 

Podczas naszego ostatniego spotkania 
rozpoczynaliście wdrażanie jubileuszowego 
programu lojalnościowego. Jak on się przyjął 
i na jakim etapie jesteście obecnie?

– Program ruszył 1 września. Od tego 
momentu klienci mogą zbierać punkty. 
Ci, którzy znają nasz program lojalnoś-
ciowy do tej pory zbierali naklejki z ko-
lorowym kłosem, będącym naszym logo. 
Teraz otrzymują specjalne, jubileuszowe 
naklejki opatrzone dodatkowo napisem 
„60 lat”. Po uzbieraniu 30 takich nakle-
jek i wypełnieniu formularza, w którym 
należy opisać trzy dowolne produkty 
z naszej oferty, trzeba zostawić kupon 
w jednym z naszych punktów sprzedaży 
lub wysłać pocztą bezpośrednio do pie-
karni. Wszystkie kupony wezmą udział 
w loterii. Ponieważ świętujemy 60-lecie, 
przygotowaliśmy 60 nagród.

O co walczą Wasi klienci?
– Najbardziej szałowe są pierwsze trzy 

nagrody – weekend w SPA, lot w tunelu 
aerodynamicznym i rower. Do wygra-
nia są również hulajnogi oraz 55 kupo-
nów na zakupy w sieci naszych sklepów 
z dość długim terminem do wykorzysta-
nia. Zbliżają się święta, więc myślę, że 
taki prezent na pewno się przyda. 

Póki co mamy jednak jesień, a wraz z nią za-
pewne zmiany w Waszej ofercie cukierniczej. 
Jakie jesienne nowości proponujecie? 

– Jeżeli chodzi o zmiany to powoli 
wycofujemy już lody. Wprowadziliśmy 
do produkcji nowy chleb z czarnuszką, 
która jest dobra na wszystko i wiele osób 
docenia jej właściwości. Oprócz tego 
wróciliśmy do słynnych ptysiów z bar-
dzo słodkim kremem i – na życzenie 
klientów – ciepłych lodów, są też omle-
ciki czekoladowe. Oprócz tego w naszej 
ofercie pojawił się również tort tiramisu. 

W naszej redakcji smakował wyśmienicie, bo 
już mieliśmy okazję spróbować. Jest mocno 
nasączony i naprawdę bardzo dobry. Czy 
rzeczywiście powstaje na bazie włoskiego 
przepisu?

– Tak. Jedyne z czego zrezygnowali-
śmy to sączenie likierem amaretto, po-
nieważ nie wszyscy lubią alkohol i nie 
wszyscy mogą go spożywać. Cała reszta 

receptury jest w pełni zachowana.

A wspomniany wcześniej chleb z czarnuszką 
można już kupić?

– Tak. To chleb w batonie, wiec moż-
na kupić go na wagę tyle, ile potrzeba. 
Jest bardzo aromatyczny. Amatorzy 
czarnuszki z pewnością poznają go po 
zapachu. 

Okazję do rozsmakowania się w tym produk-
cie będą mieli nie tylko ostrowczanie. Cy-
klicznie pojawiacie się w różnych częściach 
województwa. Gdzie ostatnio otwieraliście 
punkt sprzedaży? 

– W Busku Zdroju, przy Rynku na 
Placu Zwycięstwa. To już drugi nasz 
punkt w tym mieście. Szykujemy się też 
do wielkiego otwarcia w Kielcach. Tam 
pojawimy się po raz pierwszy. 

Czy ten sklep będzie w tym samym klimacie, 
jak te, które znamy z Ostrowca i sąsiednich 
miejscowości? 

– Tak. Staramy się, żeby klienci koja-
rzyli nas z szyldem, z logo, z wyglądem 
sklepów. Chcemy, aby wchodząc do nich 
nie mieli wątpliwości, że to jest nasz 
sklep. 

Sklep, w którym co miesiąc czekają 
nowe promocje?

– To prawda. Staramy się co miesiąc 
oferować niższe ceny różnych produk-

tów, żeby klienci mieli okazję spróbo-
wać wszystkiego. Oprócz miesięcznych 
mamy też promocje weekendowe. 

Oprócz konkursów z okazji jubileu-
szu, będzie też konkurs dla szkół pod-
stawowych, którego współorganizatorem 
jesteśmy właśnie my – Świętokrzyska 
Grupa Mediowa. Do wygrania będą 
warsztaty cukiernicze w Waszym zakła-
dzie produkcyjnym. Często dzieciaki 
odwiedzają to miejsce?

– W zeszłym roku mieliśmy prawdzi-

we oblężenie (śmiech). Były to jednak 
głównie warsztaty piekarnicze, dotyczą-
ce produkcji chleba. Zwycięzcy konkur-
su, o którym mówimy będą mieli okazję 
zobaczyć, jak powstają nasze słodkie 
wyroby i sami wykonać tort, który po-
tem skonsumują. Wszystkie informacje 
na temat tego konkursu będą dostęp-
ne na naszej stronie i facebookowym 
fanpage’u, także już dziś zachęcamy do 
udziału.

My również. Dziękuję za rozmowę. 

Świętują razem z klientami

O tym, jak w wygląda leczenie alko-

holizmu w ośrodkach zamkniętych i jak 

funkcjonują takie placówki wyjaśnia 

Szymon Zapała, terapeuta z Prywatne-

go Ośrodka Leczenia Alkoholizmu „Nasz 

zapał” w rozmowie z Pauliną Kopeć.

Jaką rolę w leczeniu alkoholizmu pełnią 
zamknięte ośrodki. Jak działają takie 
placówki?

– My akurat jesteśmy ośrodkiem 
małym dla pięciu, sześciu osób. Uwa-
żam, że w takiej grupie terapeutycznej 
pracuje się najlepiej. Najczęściej osoby, 
które korzystają z naszych usług same 
podejmują tą bardzo ważną decyzję 
o leczeniu. Doszły już do takiego mo-
mentu w swoim życiu, że zauważyły, jak 
negatywnie alkohol wpływa na ich eg-
zystencję we wszystkich obszarach i po-
stanowiły coś zmienić. Do nas pacjenci 
zgłaszają się dobrowolnie, nie ma nic na 
siłę, nie ma osób z nakazu sądowego, 
są za to osoby, które chcą coś zmienić 
i w tym właśnie im pomagamy. Pomaga-
my im zrozumieć, że są chorzy na nie-
bezpieczną, śmiertelną chorobę, jaką 
jest alkoholizm. Pomagamy im również 
już po terapii. W każdej chwili, kiedy 
poczują tzw. głód alkoholowy mogą do 

nas przyjechać, nawet zostać na noc. Co 
sobotę organizujemy mitingi, wieczor-
ki abstynenckie, a w niedzielę spotka-
nia z rodzinami. Wspólnie omawiamy 
problemy, przeprowadzamy ćwiczenia 
grupowe, pomagamy również bliskim 
uzależnionych, którzy często borykają 
się ze współuzależnieniem 

Na jakim etapie choroby trafiają do was 

pacjenci? 
– Często mówimy, że osoba po od-

stawieniu alkoholu doświadcza tzw. 
zespołu abstynencyjnego, czyli szeregu 
dolegliwości od drgań ciała, przez wy-
mioty i biegunki po padaczki alkoho-
lowe. W momencie, gdy osoby czują sie 
bardzo źle na skutek zatrucia alkoholem 
oferujemy także odtrucie alkoholowe, 
czyli tzw. detoksykację i późniejszą po-

moc medyczną. Pacjentom, którzy są już 
odtruci oferujemy pełną terapię.

Jak długo trwa terapia w ośrodku?
– Podstawową terapię realizujemy 

w terminie do 21 dni z możliwością 
przedłużenia jej do miesiąca. W swojej 
ofercie mamy też terapię nawrotów, czyli 
terapię po terapii, która trwa do dwóch 
tygodni. Jeżeli chodzi o izolację to obo-
wiązuje ona od poniedziałku do soboty 
włącznie. Niedziela jest dniem dla ro-
dzin. Od godzin porannych mogą przy-
jeżdżać bliscy naszych pacjentów i prze-
bywać z nimi na terenie ośrodka. Mamy 
piękny ogród, organizujemy różne gry 
i zabawy. Nie izolujemy całkowicie osób 
od najbliższych. Uważamy, że wsparcie 
z ich strony jest bardzo potrzebne. Jak 
już wspomniałem, u nas przebywają 
osoby, które zgłosiły się dobrowolnie 
i z własnej woli chcą zmienić coś w swo-
im życiu. Pomoc rodziny na tym etapie 
jest niezwykle istotna, wręcz nieoce-
niona. Bliscy dają nadzieję choremu na 
odbudowanie relacji, które zniszczył al-
kohol, wiarę i siłę do walki z chorobą. 

A jak wygląd praca z uzależnionymi w te dni 
bez bliskich? 

– Bardzo dużą wagę przywiązujemy 
do ćwiczeń umiejętności funkcjono-
wania w trzeźwym życiu. Opieramy sie 
także na sprawdzonych wzorcach in-
nych autorytetów leczenia alkoholizmu. 
Podczas wychodzenia z nałogu wspie-

ramy osoby uzależnione i ich, zarówno 
podczas terapii, jak i po jej ukończeniu. 
Stawiamy na maksymalną intensywność 
terapii leczenia uzależnień od alkoholu, 
skłaniając do pracy nad sobą. Chodzi 
nam o to, żeby osoba, która wychodzi 
od nas z terapii była przygotowana na 
to, jak poradzić sobie w momencie gło-
du alkoholowego. Bo trzeba wiedzieć, że 
głód alkoholowy występuje również po 
terapii. Wcześniej uzależnieni na nie-
które uczucia reagowali właśnie alko-
holem, dlatego podczas terapii szukamy 
rozwiązań co zrobić, żeby nie doszło do 
ponownego zapicia. Niektórzy podatni 
są na zewnętrzne wyzwalacze, jak oto-
czenie, osoby spożywające alkohol, toteż 
przygotowujemy do tego, jak się zacho-
wać, aby ten wyzwalacz nie zadziałał. 
Uczymy, jak żyć obok alkoholu.

Jak długo działacie na rynku?
– Nasi terapeuci mają wieloletnie do-

świadczenie w pracy z osobami uzależ-
nionymi, a na rynku w województwie 
świętokrzyskim jesteśmy od 2018 roku.

Dziękuję za rozmowę.

Uczą, jak żyć obok alkoholu
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Kampania finansowana z budżetu Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

„NIE PIĘTNUJ! POMÓŻ!”
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O działalności i najpilniejszych potrze-
bach Niepublicznych Placówek Opie-

kuńczo-Wychowawczych w Małachowie 
z ich dyrektorem Krzysztofem Wojtachnio 

rozmawia Karolina Kamińska-Nowak.

W ałachowie działa kilka placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Jest ich... No 
właśnie ile ?

– W Małachowie prowadzimy trzy 
placówki opiekuńczo-wychowawcze dla 
44 dzieci i młodzieży w wieku od dwóch 
do 20 lat. 

W jaki sposób sprawujecie opiekę nad dzieć-
mi i młodzieżą?

– Jeżeli chodzi o dzieci, zapewnia-
my im opiekę ze strony wychowawców. 
W tym momencie w każdej placówce za-
trudniamy cztery osoby, dodatkowo jest 
dwóch wychowawców wspomagających, 
którzy są do dyspozycji dzieci ze wszyst-
kich placówek. Poza tym współpracu-
jemy z psychologami, którzy świadczą 
pomoc dla naszych podopiecznych i pra-
cowników dwa razy w tygodniu. 

Obecnie macie  podopiecznych. Czy jest 
miejsce dla jeszcze większej liczby? 

– Te 44 miejsca to już jest optymal-
na ilość dzieci, jaką możemy przyjąć. 
W zasadzie na każdą placówkę, według 
obecnie obowiązujących przepisów mo-
żemy przyjąć 14 osób. W tym momencie, 
w związku z tym, że trafiła do nas szóst-
ka rodzeństwa ta liczba jest nieco więk-
sza niż przewiduje ustawa i w placówce 
nr 3 mamy szesnaścioro dzieci.

le lat mają najmłodsze dzieciaki?
– Najmłodsza jest dwuletnia dziew-

czynka.

Czyli tutaj opieka musi być sprawowana 

całodobowo?
– Tak. Opiekę świadczymy przez całą 

dobę, siedem dni w tygodniu. Nasi wy-
chowawcy pracują na trzy zmiany. Dzieci 
w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie 

ze strony opiekunów, a jeśli zachodzi 
taka potrzeba, ja również jestem do ich 
dyspozycji 24 godziny na dobę.

A skoro o potrzebach mowa, jakie placówka 
ma potrzeby? 

– Potrzeb jest ogrom, zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz budynku. 
Staramy sie na bieżąco inwestować 
w poszczególne pomieszczenia po to, 
by dzieci czuły się jak najlepiej. W tym 
momencie przymierzamy się do remontu 
łazienki w placówce nr 1. Będzie to dość 
kosztowne zadanie. Zgodnie w wymaga-
niami ppoż. czeka nas również montaż 
oświetlenia awaryjnego i systemu czujek, 
alarmujących o ewentualnym pożarze.

Co ostatnio udało się wykonać?
– Ostatnio wyremontowaliśmy trzy 

pokoje w placówce nr 2. Są odświeżone, 
nabrały radosnych barw. Podobne prace 
realizowane są praktycznie non stop. 

Od jakiegoś czasu możecie cieszyć się rów-
nież wspaniałym placem zabaw. 

– Zgadza się. To zadanie udało się 
zrealizować dzięki dużemu wsparciu ze 
strony Fundacji Dom Dziecka z Chica-
go, której prezesem jest Aneta Szula-
kiewicz. Plac zabaw i mini boisko wyko-
rzystujemy do zabaw i zajęć na świeżym 
powietrzu. W tej chwili zatrudniamy 
trenera piłki nożnej. W razie niepogody 
treningi odbywają się w hali sportowej 
PSP nr 1 w Ćmielowie. 

Jak sie okazuje, ludzi dobrego serca jest 
dużo więcej. Dyrekcja Galerii Ostrowiec, 
z okazji swoich czternastych urodzin posta-
nowiła zorganizować akcję charytatywną 
dedykowaną podopiecznym Niepublicznych 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w ałachowie. o cieszy?

– Bardzo cieszy! To piękna inicjatywa. 
Takie wsparcie w dużym stopniu odciąży 
nas z pewnych wydatków i pozwoli zrea-
lizować inne pilne potrzeby.

W Galerii Ostrowiec zostanie wyznaczone 
specjalne miejsce, w którym będzie można 
składać potrzebne rzeczy. Czego najbardziej 
Wam brakuje?

– Bardzo potrzebujemy kosmetyków 
i produktów zwłaszcza dla małych dzie-
ci, czyli pampersów, chusteczek nawil-
żanych, wszelkiego rodzaju szamponów, 
płynów, kremów do pielęgnacji skóry, 
mleka Bebiko, zwłaszcza R3 bez lakto-
zy. Staramy się zapewnić wszystkie te 
potrzeby, ale tego typu wsparcie będzie 
dla nas nieocenioną pomocą. 

Wiemy, że ostrowczanie są hojni, także 
oprócz tych higienicznych, kosmetycznych 
i spożywczych produktów dla dzieci, pewnie 
uda się pozyskać również coś dla młodzieży.

– Nasi starsi wychowankowie, podob-
nie jak młodsi również potrzebują środ-
ków higienicznych i kosmetyków. Mile 
widziane byłyby również wszelkiego 
rodzaju artykuły szkolne – zeszyty, dłu-
gopisy, ołówki, itp. 

 pewnością każdy, nawet najmniejszy gest 
okaże się przydatny i pomoże Wam w co-
dziennym funkcjonowaniu?

– Oczywiście. Każda, nawet najmniej-
sza rzecz będzie na wagę złota. 

achęcamy więc wszystkich do przyłącze-
nia się do tej szczytnej inicjatywy, o której 
będziemy na bieżąco informować. Dziękuję 
za rozmowę. 

iczy ię każ a omoc
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A  P O N O O W A N

Rajd, który stanowił wspaniałą okazję 
do wykręcenia ostatnich kilometrów dla 
Ostrowca Św. i integracji środowiska ro-
werowego wystartował z centralnego pla-
cu miasta. Ponad 120 rowerzystów – od 
juniorów do seniorów – z odblaskowymi 
elementami garderoby, w asyście Policji, 
Straży Miejskiej oraz ratowników me-
dycznych pokonało 15-kilometrową tra-
sę ulicami miasta. Meta usytuowana była 
na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
Gutwin. Tam zapłonęło wspólne ognisko 
i podsumowano akcję, nagradzając tych, 
którzy w trakcie całej rywalizacji przeje-
chali największą liczbę kilometrów, a tym 

samym zdobyli najwięcej punktów dla 
Ostrowca Św.

Przedstawiciele Stowarzyszenia 
Ostrower – miejskiego koordynato-
ra akcji – wspólnie z wiceprezyden-
tem Piotrem Dasiosem uhonorowali 
Michała Kalinowskiego (2425 km), 
Jerzego Fronczka (1741 km), Jana 
Wesołowskiego (1616 km), Adriana Mał-
kiewicza (1312 km) i Dawida Kasprowi-
cza (1110 km)

Na finiszu rywalizacji Ostrowiec Św. 
zajmuje szóste miejsce (na 23 miasta).

KF

owerami 
przez Ostrowiec

Ponad 120 rowerzystów wzięło udział w rajdzie, podsumowującym 
udział Ostrowca Św. w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski.

O st row ie c k a 
uczelnia dla se-
niorów działa od 
siedemnastu lat. 
Od początku jej 
misją jest przede 
wszystkim eduka-
cja, aktywizacja 
i integracja osób 
starsz ych. Dziś 
zrzesza setki słu-
chaczy.

- Oprócz miej-
s k i c h  k l u b ó w 
seniora, chcieli-
śmy dać szansę 
ludziom w jesieni 
życia do pogłębienia swojej wiedzy i zdo-
bywania nowych umiejętności – wyjaśnia 
Matylda Niewójt, prezes UTW, podkre-
ślając, że na przestrzeni lat uniwersytet 
rozwijał się i poszerzał swoją ofertę, 
zgodnie z oczekiwaniami słuchaczy. - 
Dwa razy w miesiącu zapraszamy na 
tematyczne wykłady otwarte. Tak na-
prawdę każdy może wziąć w nich udział 
i posłuchać specjalistów. Staramy się, aby 
prelegenci byli ekspertami w danej dzie-
dzinie. Są to naukowcy, lekarze, artyści, 
samorządowcy.

Oprócz tego UTW proponuje semina-
ria z kulturoznawstwa, literatury, historii 
i wiedzy teologicznej, sekcje przedmioto-
we „Z przyrodą na ty” i „Bliżej sztuki”, 
warsztaty komputerowe dla początkują-
cych, średniozaawansowanych, a od tego 
roku akademickiego również dla tych, 
którzy chcą poszaleć z komputerem. 
W tym semestrze poszerzona zostanie 
również oferta języków obcych. Do tej 
pory słuchacze uczyli się angielskiego, 

francuskiego, niemieckiego, hiszpańskie-
go i rosyjskiego. Teraz, dzięki uprzejmo-
ści Dariusza Kaszuby, dyrektora LO nr 
I im. St. Staszica będą zgłębiać również 
włoski. 

Uniwersytet nie samą nauką jednak 
stoi. To miejsce, w którym seniorzy mają 
okazję obcować ze sztuką i sami ją two-
rzyć. W ramach uczelni działa wiele sek-
cji artystycznych. Ich członkowie – pod 
okiem opiekunów - rozwijają młodzień-
cze pasje, na których realizację nie mieli 
czasu będąc aktywni zawodowi, a często 
dopiero tutaj odkrywają swoje talenty 
i twórcze możliwości. W ramach uczelni 
prężnie działa Chór UTW, Teatr Żywego 
Słowa, kabaret, sekcje tańca towarzyskie-
go, plastyczna, rękodzieła, fotograficzna.

- To, co „wyprodukujemy” w uniwer-
sytecie staramy się pokazać na zewnątrz, 
stąd nasza obecność na imprezach miej-
skich, ale też na forum ogólnopolskim. 
Cyklicznie bierzemy udział w Juwena-
liach Trzeciego Wieku w Warszawie, 

odnosząc niemałe sukcesy. Pięć lat temu 
wróciliśmy ze stolicy z nagrodą Grand 
Prix. Rokrocznie organizujemy też Os-
trowieckie Senioralia – podkreśla M. 
Niewójt.

Słuchacze UTW mają okazję zadbać 
również o swoje zdrowie i kondycję fi-
zyczną. W ofercie uczelni jest m.in. joga, 
nordic walking, aerobic i wiele innych ak-
tywności, z których osoby starsze bardzo 
licznie korzystają. 

Ci, którzy mają ochotę dołączyć do 
nich mają na to ostatnią szansę. Zapisać 
można się jeszcze dzisiaj (w godz. od 10 
do 12, w budynku WSBiP). Jak zapewnia 
prezes Matylda Niewójt naprawdę warto, 
bo... nie ma lepszego leku niż Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku!

Uroczysta inauguracja roku akademi-
ckiego 2019/2020 już w najbliższy ponie-
działek, 7 października o godz. 15 w auli 
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębior-
czości.

KF

tudenci seniorzy na start
Na ten moment wielu ostrowieckich seniorów czeka z niecierpliwością. W poniedziałek, 7 października 
Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP zainauguruje kolejny rok akademicki.
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MIN  TÓ

rz d miny w ałtowie
ałtów ,  ałtów

tel.    
a .    

www.gminabaltow.pl
e mail  gmina gminabaltow.pl 

Wyróżnione pary to Państwo: Łata 
Wiesław i Zdzisława z Okołu, Surdy 
Stefan i Zofia z Bałtowa, Orłowski Ka-
zimierz i Helena z Maksymilianowa, 
Połetek Stanisław i Wanda z Maksymi-
lianowa, Lewicki Jan i Teresa z Wólki 
Bałtowskiej, Broś Zdzisław i Katarzyna 
z Lemierzy, Wąsik Mieczysław i Leoka-
dia z Lemierzy, Boberek Andrzej i Kry-
styna z Maksymilianowa, Stańczyk Hen-
ryk i Romana z Okołu, Dunal Erazm 
i Wanda z Okołu, Kaczmarzyk Zygmunt 
i Halina z Wólki Bałtowskiej-Kolonii, 
Łata Stanisław i Ewa z Okołu

Przybyłych na uroczystość gości Wójt 
Gminy Bałtów Hubert Żądło, powitał 
słowami:

„Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ciągłość tradycji narodowych w wyróż-
nianiu zasług, cnót obywatelskich i wy-
bitnych osiągnięć.

Jednym z takich wyróżnień jest me-
dal za długoletnie pożycie małżeńskie, 
nadawany przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Z okazji tak doniosłej 
uroczystości spotkaliśmy się w dniu dzi-
siejszym aby uhonorować Was drodzy 
jubilaci. 12 par zostało odznaczonych 
medalem przez prezydenta. 

W tak pięknym dniu, jakim jest 50. 
Rocznica Waszego Ślubu życzymy Wam 
wszelkiej pomyślności, pociechy z dzie-
ci i wnuków oraz doczekania w dostatku 
i zdrowiu Dębowych Godów”.

Wójt Gminy Bałtów w imieniu Prezy-
denta RP dokonał uroczystego aktu de-
koracji „Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Gratulacje i życzenia w imie-
niu Wojewody Świętokrzyskiego Pani 
Agaty Wojtyszek Jubilatom złożył Wójt 
Gminy Bałtów Hubert Żądło. Złotea pary 
otrzymały kwiaty, pamiątkowe dyplomy 
oraz okolicznościowe upominki z rąk Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Justyny 
Adamiec, Przewodniczącego Rady Gminy 

w Bałtowie Cezarego Stępniewskiego oraz 
Radnych Gminy Bałtów. Nie obyło się bez 
tradycyjnych "stu lat" odśpiewanych przez 

uczestników. Zwieńczeniem uroczystości 
był tort jubileuszowy, poczęstunek dla 
przybyłych gości oraz tańce.

ote o y 
29 września 2019 roku w Urzędzie Gminy w Bałtowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość – Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeń-
skiego. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dwunastu parom małżeńskim 
mieszkającym na terenie Gminy Bałtów, które zawarły małżeństwa w 1968 roku i 1969 roku. 
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„…i że Cię nie opuszczę aż do śmier-
ci” – tak ponad 50 lat temu ślubowało so-
bie 14 par z terenu gminy Ćmielów. Z tej 
okazji 28 września 2019 r. w Ćmielowie 
świętowano jubileusz „Złotych godów”. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w Kościele pw. NMP w Ćmie-
lowie odprawioną przez ks. proboszcza 
Czesława Gumieniaka, który swoje pięk-
ne i wzruszające kazanie rozpoczął od 
cytatu z zaproszenia przygotowanego na 
tę okoliczność: „Nie wystarczy pokochać, 
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 
w ręce i przenieść ją przez całe życie” 
(Konstanty Ildefons Gałczyński).

Część oficjalna i artystyczna odbyła się 
w budynku po Gimnazjum w Ćmielowie, 
którą rozpoczęła i poprowadziła osobi-
ście Burmistrz Ćmielowa – Pani Joanna 
Suska. 

Wśród zaproszonych gości na uroczy-
stość przybyli: Wojewoda Świętokrzy-
ski – Agata Wojtyszek, Przewodniczący 
Rady Powiatu Ostrowieckiego – Mariusz 
Pasternak, Radny Rady Powiatu – Miro-
sław Rogoziński, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ćmielowie – Krystyna Zdo-
nek wraz z Radnymi, Sekretarz Miasta 
i Gminy Ćmielów – Mariola Grabo-
wiecka, ksiądz proboszcz parafii NMP 
w Ćmielowie – Czesław Gumieniak oraz 
rodziny jubilatów i media. 

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu 
Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojty-
szek , wręczyła parom małżeńskim „Me-
dale za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
nadane przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę oraz list gratulacyjny. Jubilaci 
otrzymali również z rąk Pani Burmistrz 
i Przewodniczącej Rady Miejskiej, kwiaty 
i piękne „ filiżanki na wspólne wieczory 
i poranki” oczywiście ze słynnej ćmielow-
skiej porcelany. 

„Szanowni Państwo ponad 50 lat temu 
zawarliście związek małżeński i od tego 
dnia wiedziecie wspólne życie. Ten jubi-
leusz to wzór i piękny przykład dla mło-
dych pokoleń. Życzę Państwu samych 
szczęśliwych chwil, zdrowia i abyście oto-
czeni swoimi bliskimi przeżywali jeszcze 
wiele takich pięknych rocznic.” – powie-
działa Pani Burmistrz.

W mieniu Jubilatów głos zabrał Alfred 
Dziewirz, który dziękował za piękne ży-
czenia i zorganizowanie tak wzruszającej 

uroczystości.
Po części oficjalniej odśpiewano Jubi-

latom "sto lat", wzniesiono toast szam-
panem i poczęstowano wszystkich przy-
byłych na tę uroczystość okazjonalnym 
pysznym tortem.

W części artystycznej wystąpił: chór 
„Jutrzenka”, podopieczni Domu Kultury 
w Ćmielowie – Zosia Adamczyk i Karol 
Skórski wspaniałą niespodziankę sprawi-
li swoim wykonaniem utworu Bogusława 
Meca „Jej portret” Pani Agnieszka Kaca-
-Chmielińska i Pan Szymon Pocheć.

Naszym Złotym Jubilatom jeszcze raz 
składamy najserdeczniejsze życzenia, 
aby dalej szli przez życie trzymając się za 
ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć.

„Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” otrzymali:

Anna i Tadeusz Bargłowie
Janina i Roman Ciszewscy
Krystyna i Alfred Dziewirz
Danuta i Zbigniew Janikowie
Krystyna i Adam Kotulińscy
Alicja i Kazimierz Łobasowie
Łucja i Leszek Mazurkiewiczowie
Ewa i Andrzej Paluchowie
Irena i Janusz Sięka
Bożena i Jerzy Stawiarscy
Janina i Jan Szymczykowie
Alicja i Andrzej Walerowiczowie
Zofia i Stanisław Wójciccy
Marianna i Franciszek Zarębowie

Pół wieku razem czyli łote Gody w mielowie

rz d iasta i miny 
w mielowie

ul. Ostrowiecka , 

 mielów
el.    ,   , 

  ,   

a     
www.cmielow.pl

e mail  urzad cmielow.pl 

Sobota 28 września, to dzień, który 
niewątpliwie mocno zapisze się w pamię-
ci mieszkańców miejscowości położo-
nej na północnym krańcu gminy Ćmie-
lów – Wiktoryna. To wszystko zadziało 
się za sprawą wyjątkowych gości – kawa-
lerzystów z 8 Pułku Ułanów ks. Józefa 
Poniatowskiego, którzy będą odtwarzać 
bojowy szlak pułku wiodący przez region 
z Wiktoryna do Kraśnika. 

W sobotę wieczorem, przy ognisku, 
kawalerzyści spotkali się z mieszkańca-
mi i zaproszonymi gośćmi. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania żołnierskich pieśni 
oraz opowiadań o dziejach pułku i jego 
wojennym szlaku.

W niedzielę kawaleria wyruszyła na pół-
noc, aby dotrzeć do Kocka gdzie 5 i 6 spot-
ka się z przedstawicielami innych formacji 
kawaleryjskich a także z żołnierzami Giży-
ckiej Brygady Zmotoryzowanej. Tam wszy-
scy oddadzą hołd bohaterom spod Kocka.

Przypomnijmy, że w bitwie pod Ko-
ckiem walczyła Samodzielna Grupa 
Operacyjna „Polesie” dowodzona przez 
gen. bryg. Franciszka Kleberga. Grupa ta 
walczyła najdłużej ze wszystkich polskich 
formacji. Choć zmuszona była do podda-
nia się na skutek wyczerpania amunicji to 
swoją bohaterską postawą i walecznością 
znalazła trwały ślad na kartach historii 
oręża polskiego. 

PRZYBYLI UŁANI…
DO WIKTORYNA

SMACZNEGO 

KREM POMIDOROWY 
Z BATATAMI

SKŁADNIKI
– 1 duża cebula
– ok. 0,5 kg batatów
– puszka pomidorów
– 1 l bulionu
– 2 ząbki czosnku
– odrobina masła klarowanego
– śmietana do zup
– natka pietruszki
– pestki dyni
– sól, pieprz, kurkuma

PRZYGOTOWANIE
Na maśle podsmażamy posiekaną 
drobno cebulę. Dodajemy pokrojone 
w małą kostkę bataty i przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Chwilę 
podsmażamy i dodajemy bulion 
oraz pomidory. Gotujemy przez ok. 
15 minut. Blendujemy na jednolitą 
masę. Doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem, dodajemy odrobinę 
kurkumy. Przed podaniem mieszamy ze 
śmietaną, dekorujemy pestkami dyni 
i posiekaną natką pietruszki.

Skracający się dzień i spadająca tempe-
ratura dają naszym organizmom sygnał, 
że czas magazynować siły na zmianę pory 
roku. Rezultatem może być wzmożone 
poczucie senności i rozbicia. Aby zadbać 
o odpowiedni poziom sił witalnych, się-
gaj po sezonowe warzywa i owoce – je-
sienią królują dynie, winogrona, kalafior, 
jarmuż, kapusta. Do łask, po letnim wy-
sypie obfitości, wracają warzywa korze-
niowe – buraki, marchew, pietruszka. 
Zadbaj, aby w każdym daniu znalazł się 
któryś z tych produktów. W tym czasie 
oferują najwięcej witamin, minerałów 
i innych wartości odżywczych. Regularne 
dostarczanie organizmowi składników, 
które są mu teraz wyjątkowo potrzebne, 
poskutkuje poprawą odporności i humo-
ru! Dzięki temu, że nie będziesz borykać 
się z niedoborami, skupisz się bardziej na 
przyjemnościach.

A O N  A O? O OC   O O A
Jesienią świat potrafi wyglądać nieco 

mniej optymistycznie niż latem, zwłasz-
cza jeżeli pogoda nie rozpieszcza, a za 
oknem wciąż jest buro. Zadbaj o to, aby 
przebywać wśród żywych kolorów, które 
mogą mieć znaczący wpływ na twoje sa-
mopoczucie.

Otoczenie żółtego koloru cię rozwese-
li. To także remedium na przemęczenie 

i stres, które mogą potęgować uczucie 
przygnębienia. Kolor pomarańczowy po-
może pozbyć się złych emocji. Jeżeli czu-
jesz, że potrzebujesz wyciszenia i to ono 
może najskuteczniej poprawić ci humor, 

zadbaj, by spędzić czas w pomieszczeniu 
o niebieskich ścianach. Podobnie zadzia-
ła towarzystwo niebieskich przedmiotów, 
np. pościeli, zasłon czy mebli. Ten kolor 
łagodzi także napięcia. Róż wzmocni 

uczucie bezpieczeństwa, zielony zaś przy-
niesie spokój, który jest bardzo ważny 
w osiągnięciu równowagi emocjonalnej.

GAJ PO ON  P
Mając złe samopoczucie intuicyjnie 

poszukujemy słodkich przekąsek, które 
kojarzą nam się z beztroską i dobrym 
humorem. Wybierając przekąskę zadbaj, 
by była wysokiej jakości i dostarczała 
ci witamin i minerałów. Ich niedobory 
mogą potęgować złe samopoczucie.

AD AJ O C
Nawet 15 minut ruchu dziennie może 

podnieść twoje ciśnienie krwi i spowo-
dować wzrost serotoniny – hormonu 
odpowiedzialnego za dobry nastrój. Po 
przebudzeniu wykonaj kilka skłonów, 
podskoków i przysiadów. Możesz rów-
nież zatańczyć w rytm ulubionej mu-
zyki. Jeżeli jesteś rannym ptaszkiem, 
przed wyjściem do pracy możesz wybrać 
się na krótki, poranny jogging. Bardzo 
szybko zauważysz, jak taka poranna 
dawka ruchu pozytywnie wpłynie na 
twoje samopoczucie. Nie tylko humor 
się poprawi, ale także wzrośnie twoja 
odporność – jesienne przeziębienie bę-
dzie ci niestraszne.

FI L

yzwolić en or iny
Słońce świeci coraz krócej, tym samym dostarczając mniej witaminy D. Nasz organizm wie już, że należy 
przygotować się do odpoczynku i uzbroić na wypadek nadchodzącego spadku temperatury, a to pochła-
nia energię, której brak zaczynamy odczuwać poprzez pogorszenie się samopoczucia. Nie musisz jednak 
poddawać się temu stanowi – masz wpływ na to, jak będziesz się czuć, niezależnie od pogody.
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AU T O P R O M O C J A

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, 5 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

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, 7 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, 6 PAŹDZIERNIKA

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, 8 PAŹDZIERNIKA

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, 10 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, 9 PAŹDZIERNIKA

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

ylwia Chałupczak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

W O A G PA D OWA
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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Pomimo sporych problemów ka-
drowych, pewne zwycięstwo odnieśli 
w spotkaniu 10 kolejki Świętokrzyskiej 
IV Ligi piłkarze Staru Starachowice. 
Zielono-czarni pokonali 2:0 zespół 
Neptuna Końskie, a obydwie bramki 
w spotkaniu zdobył 19-letni Bartosz 
Szydłowski. Z powodu braków kadro-
wych, starachowiczanie oddali w ubie-
głym tygodniu walkowerem spotkanie 
3 rundy regionalnego Pucharu Polski 
z Klimontowianką Klimontów, a na 
niedzielny mecz trener miał do dyspo-
zycji zaledwie 14 zawodników. Dzięki 
wygranej, zespół Arkadiusza Bilskiego 
umocnił się na piątym miejscu w tabeli.

Kolejne ważne punkty zdobył Alit 
Ożarów, który niespodziewanie poko-
nał w Jędrzejowie tamtejszy Naprzód 
4:0. W spotkaniu na listę strzelców 
wpisali się: dwukrotnie Piotr Poński 
oraz Damian Gardynik i Kacper Piech-
niak. Zdobyte trzy punkty dały Alitowi 
awans w tabeli na 14 miejsce.

Po 10 kolejkach w IV lidze na prowa-
dzeniu bez zmian ŁKS Probudex Łagów, 
drugi jest GKS Nowiny, a trzecią pozy-
cję zajmują Czarni Połaniec.

Komplet wyników 10 kolejki Święto-
krzyskiej IV Ligi:

Zdrój Busko Zdrój 1-2 Łysica Bodzentyn
Partyzant Radoszyce 0-2 GKS Nowiny
Spartakus Daleszyce 1-2 Wierna Ma-

łogoszcz
Pogoń 1945 Staszów 1-0 Lubrzanka 

Kajetanów
Orlicz Suchedniów 1-3 Granat Skarży-

sko-Kamienna
GKS Rudki 1-2 Nida PińczówCzarni 

Połaniec 0-0 ŁKS Łagów
Naprzód Jędrzejów 0-4 Alit Ożarów
Star Starachowice 2-0 Neptun Końskie
W Świętokrzyskiej Lidze Okręgowej 

świetną passę utrzymują piłkarze Stali 
Kunów. Zespół prowadzony przez Ra-
fała Jałochę wygrał już szóste spotka-
nie i pewnie przewodzi w ligowej tabeli. 
Tym razem kunowianie 4:0 rozprawili 
się z Zenitem Chmielnik, trzy bramki 
zdobył Michał Kosowski i jedną dołożył 
Piotr Mazepa.

Jeszcze więcej bramek zdobył OKS 
Opatów, który w Skalbmierzu rozgro-
mił miejscową Victorię aż 7:1. Worek 
z bramkami otworzył w 20 minucie Mi-
chał Rutkowski, później trafiali jeszcze - 
trzykrotnie Piotr Frańczak, dwukrotnie 
Kacper Orłowski oraz Sebastian Rusak. 
OKS po ośmiu kolejkach zajmuje z 12 
punktami ósme miejsce w tabeli.

W pojedynku spadkowiczów z IV ligi 
Klimontowianka Klimontów bez więk-
szych problemów rozprawiła się z Ka-
mienną Brody 3:0. Gospodarze wszyst-
kie trzy bramki zdobyli w pierwszej 
połowie, a do siatki Zbigniewa Kruzela 
trafiali Maciej Kiljański, Michał Mikosa 
oraz Adrian Bernyś.

- Wliczając Puchar Polski jest to na-
sza czwarta porażka z rzędu i po raz 
kolejny tracimy dużo bramek - mówił 
trener Kamiennej Brody Marcin Dyna-
rek. - Mieliśmy swoje dogodne sytuacje 
do strzelenia bramki, lecz zawiodła sku-
teczność. W drugiej połowie zagraliśmy 
lepiej, lecz to nie przełożyło się na wynik 

spotkania. Klimontów z taką przewagą 
bramek grał dużo spokojniej.

Aktualnie Kamienna z 9 punktami 
zajmuje 13 miejsce, Klimontowian-
ka jest na piątej pozycji i ma na swoim 
koncie 14 punktów. Niespodzianki nie 
było w meczu drugiej w tabeli Moravii 
Morawica z ostatnim Świtem Ćmielów. 
Moravia wygrała 4:1, a jedyną bramkę 
dla Świtu zdobył w 90 minucie Bartosz 
Niedbała.

Wyniki 8 kolejki Świętokrzyskiej Ligi 
Okręgowej:

Unia Sędziszów 3-3 Sparta Kazimie-
rza Wielka

Klimontowianka Klimontów 3-0 Ka-
mienna Brody

Zorza Tempo Pacanów 0-1 Sparta 
Dwikozy

Moravia Morawica 4-1 Świt Ćmielów
Wicher Miedziana Góra 3-3 Piasko-

wianka Piaski
Stal Kunów 4-0 Zenit Chmielnik
Hetman Włoszczowa 5-0 Piast Stopnica
Victoria Skalbmierz 1-7 OKS Opatów.

Grad bramek 
w Opatowie

Ze zmiennym szczęściem rywalizowały nasze drużyny w rozgrywkach IV ligi 
oraz klasy Okręgowej. Po trzy punkty sięgnęły między innymi Star Staracho-
wice, Alit Ożarów, Stal Kunów i OKS Opatów.

Pierwsza połowa spotkania przebie-
gała pod dyktando gospodarzy, któ-
rzy objęli szybkie prowadzenie 3:0. 
Wprawdzie ostrowieccy wojownicy 
kilkukrotnie w tej części doprowadzali 
do remisu (4:4, 7:7, 11:11), to końcówka 
należała do drużyny z Warszawy. Wy-
nik mógł być jednak inny, gdyby w 24 
i 27 minucie Kacper Grabowski oraz 
Michał Włodarski wykorzystali rzuty 
karne. Do przerwy akademicy prowa-
dzili 16:13.

Początek drugiej części należał do 
KSZO. Po trzech bramkach Sebastiana 
Włoskiewicza oraz jednej Kacpra Gra-
bowskiego, podopieczni Tomasza Ra-
dowieckiego doprowadzili do remisu 
17:17. Od tej pory rozpoczęła się walka 
bramka za bramkę. Pierwsze prowa-
dzenie pomarańczowo -czarni objęli 
dopiero w  42 minucie, kiedy to na listę 
strzelców wpisał się Paweł Kowalczyk. 
Końcówka była bardzo nerwowa. W 54 
minucie gospodarze objęli dwubram-
kowe prowadzenie 26:24. Ostrowcza-
nie gonili i na 30 sekund do końca 

spotkania udało się doprowadzić do 
wyniku 30:29. Niestety ostatnia akcja 
ostrowieckiego zespołu, kilkukrotnie 
przerywana faulami przez rywali nie 
doprowadziła do zmiany wyniku.

AZS UW Warszawa - KSZO Od-
lewnia Ostrowiec Świętokrzyski 30:29 
(16:13).

Skład KSZO Odlewnia: Piątkowski, 
Kijewski, Baran - Grabowski 9, Wło-
skiewicz 7, Włodarski 6, Chmielewski 2, 
Kowalczyk 2, Kogutowicz 2, Cukierski, 
Rusin.

Po dwóch kolejkach KSZO Odlew-
nia z trzema punktami zajmuje 8 miej-
sce w tabeli grupy C I ligi piłki ręcznej. 
Liderem jest najbliższy rywal poma-
rańczowo-czarnych Padwa Zamość. 
Zamojszczanie mają na swoim koncie 
dwa zwycięstwa, w pokonanym polu po-
zostawili SMS Kielce oraz KSSPR Koń-
skie. Mecz z Padwą odbędzie się dzisiaj 
(piątek, 4 października). Początek o go-
dzinie 19.

K

Emocje 
do ostatnich sekund
Szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski przegrali 
w Warszawie z tamtejszym zespołem AZS UW 30:29.

Mecz obydwie drużyny rozpoczęły 
dość nerwowo. Pierwszą groźną sytua-
cję stworzyli kielczanie. W 20 minucie 
bramkarz KSZO Paweł Lipiec podał 
piłkę do napastnika Korony Jakuba 
Górskiego, na szczęście dla pomarań-
czowo-czarnych chwilę później Lipiec 
naprawił swój błąd, broniąc w sytu-
acji sam na sam. Kilka minut później 
gospodarze stworzyli kolejną sytua-
cję podbramkową. Ze strzałem Urosa 
Djoranovica poradził sobie ponownie 
Paweł Lipiec. W 32 minucie bramkarz 
KSZO był już jednak bezradny, w sytu-
acji sam na sam z goalkeeperem poma-
rańczowo -czarnych znalazł się Artur 
Piróg. Strzał zawodnika gospodarzy 
był bezbłędny i gospodarze objęli pro-
wadzenie 1:0. W ostatnich kilkunastu 
minutach pierwszej części spotkania 
gra toczyła się głównie w środkowej 
strefie boiska, ostrowczanie poza rzu-

tem wolnym w  34 minucie, nie zagrozili 
bramce rywali.

W drugiej połowie ostrowczanie pró-
bowali zmienić losy spotkania, niestety 
nie udało się stworzyć choćby jednej 
klarownej sytuacji. Z drugiej strony 
boiska działo się dużo więcej, świet-
nych sytuacji na bramki nie potrafili 
zamienić Górski, Piróg, Arweładze czy 
Sowiński.Na domiar złego w 81 minu-
cie, po faulu boisko na noszach opuścił 
Daniel Dybiec.

Po spotkaniu z Koroną zespół KSZO,  
mający na koncie w 10 kolejkach 12 
punktów spadł na 12 miejsce. Kolejny 
mecz podopieczni Sławomira Majaka 
zagrają w sobotę 5 października. Na 
boisku przy Świętokrzyskiej gościć będą 
piłkarzy Hutnika Nowa Huta Kraków. 
Mecz rozpocznie się o godzinie 15.

K

orona była lepsza
W rozgrywanym w sobotnie popołudnie spotkaniu III Ligi piłkarze 
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski ulegli drużynie rezerw kiele-
ckiej Korony 1:0. Mecz odbył się na stadionie przy ul. Szczepaniaka 
w Kielcach.
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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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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NR 1
NA LIŚCIE NR 1

Czesław

KOALICJA
POLSKA

SIEKIERSKI

Łączy nas 
Świętokrzyskie!
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Adam Ochwanowski
poeta, krytyk, publicysta, tłumacz, autor 

tekstów piosenek, reżyser i animator kultury

Dlaczego szanuję Siekierskiego...
Czesława Siekierskiego znam od

17 lat. Na początku była to luźna zna-
jomość, wspólna praca w kampanii
wyborczej, wzajemne „obwąchiwanie
się” - jak to bywa przy nowych znajo-
mościach. 

Nic tak nie cementuje związków
między ludźmi, jak wzajemne zrozu-
mienie i tolerancja. Ja i Czesław je-
steśmy równolatkami i choćby z tego
względu mamy podobne doświadcze-
nia życiowe, bo nasze pokolenie żyło
w skomplikowanych, ale ciekawych 
czasach. 

Naszą wspólną kolebką była świę-
tokrzyska wieś - moja bogatsza, bo osa-
dzona na żyznych glebach, jego biedna, 
bo położona na piaskach. Ale połączy-
ła nas wrażliwość na tradycję, wiarę 
naszych przodków i dorobek kultury
chłopskiej, która była matką kultury
wysokiej, o czym współcześni, niestety, 
nie zawsze starają się pamiętać.

Z czasem nasz związek przerodził 
się, w niekiedy szorstką, ale zawsze
konstruktywną przyjaźń, co niektó-
rych dziwiło, ponieważ ciepły związek
między artystą a wziętym politykiem
jest obecnie wielką rzadkością. 

Czesław był zwykle tam, gdzie
być powinien polityk obdarzony da-
rem empatii i instynktem społecznym. 
Wspierał i wspiera ważne wydarzenia
kulturalne, wszelkiego rodzaju publi-
kacje, zarówno regionalne jak i literac-
kie, dokłada znaczne cegiełki do wielu
akcji charytatywnych. 

To on rozpoczął akcje ratowania sta-

Ponidziu, pokrywając koszty całkowitej
-

cach i Wojsławicach oraz fundując nową 
-

ce),botakabyławolajejmieszkańców.W
tym temacie, jak twierdzi, nie powiedział 
ostatniego słowa, a słowa dotrzymuje jak
mało kto. Właśnie za to, między innymi, 
obdarzam go zaufaniem, przyjaźnią i
szacunkiem.

Doktor Czesław Siekierski jest sy-
nem ziemi świętokrzyskiej. Tu się uro-
dził, wychował i kształcił. Był posłem
na sejm i wiceministrem rolnictwa. 
Przez trzy ostatnie kadencje repre-
zentował Polskę w Parlamencie Eu-
ropejskim, a przez ostatnie lata pełnił 
zaszczytną funkcję przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jest stąd, więc mu zależy. Chce łą-
czyć a nie dzielić, bo różnić można się 
pięknie - merytorycznie a nie propa-
gandowo. Twierdzi, że budując drogi
i mosty nie wolno zapominać o ścież-
kach do sąsiadów, że małe wspólno-
ty tworzą wielką przyszłość, że wieś 
powinna marzyć o pięknym mieście
a miasto powinno marzyć o pięknej
wsi. Warto skorzystać z jego bogatej
wiedzy, bogatego doświadczenia i ob-
darzyć go zaufaniem w czasie zbliża-
jących się wyborów.

 KLAUDIA FAŁDROWICZ

Rekordowa Niespodzianka to jedna 
ze sztandarowych akcji Świętokrzy-
skiej Grupy Mediowej. Dzięki nie-
zawodnym sponsorom i rekordowej 
ekipie uszczęśliwia jubilatów, soleni-
zantów, osoby świętujące różne rocz-
nice. Żeby trafić do grona rekordowo 
zaskoczonych, na przykład w miejscu 
pracy lub nauki wystarczy wysłać do 
nas zgłoszenie za pomocą: maila na 
adres redakcja@radiorekord.pl, smsa 
na numer 71601 z hasłem REKORD 
lub wiadomości na naszym faceboo-
kowym fanpage’u i uzasadnić w nim, 
dlaczego to właśnie do Waszych bli-
skich mamy udać się, za co chcecie im 
podziękować lub przeprosić. Zgłosze-
nie powinno też zawierać informację, 
gdzie w danym dniu znajdziemy tą 
osobę – tak, żeby była to prawdziwie 
medialna niespodzianka. 

W drugiej połowie września rekor-
dowa ekipa zaskoczyła właścicieli Re-
stauracji „Ziemiańska”, która święto-
wała drugie urodziny. Z okazji urodzin 
i dodatkowo oficjalnego przyjęcia 
w poczet szkolnej braci odwiedziliśmy 
z prezentami braci bliźniaków – Miło-
sza i Maksymiliana. Rekordowcy poja-
wili się również w przychodni, umila-
jąc pracowity i pełen pacjentów dzień 

jubilatce – pani doktor Małgorzacie, 
którą do Rekordowej Niespodzianki 
zgłosił mąż Zygmunt. Dzięki mężowi 
i córce, swoje pięćdziesiąte urodziny 
na długo zapamięta również pani Bo-
żena. Zaskoczona przez rekordową 
ekipę, nie kryła wzruszenia i radości. 
Podobne emocje towarzyszyły panu 
Janowi, który bardzo medialnie świę-
tował swoją sześćdziesiątkę. Murarz, 
tynkarz, akrobata – jak mówią o nim 
bliscy został obdarowany prezentami, 
o które tradycyjnie zadbali: kwiaciar-
nia „Maja”, Delikatesy u Dzika, Pie-
karnia i Cukiernia Skalscy oraz Studio 
Deco Wings w miejscu swojej pra-
cy – na budowie. Upominki od naszych 
sponsorów trafiły również w Dniu 
Chłopaka do 17 mężczyzn – pracow-
ników jednej z ostrowieckich firm 
z branży motoryzacyjnej. O to, aby ich 
święto było niezapomniane zadbały 
koleżanki z pracy Aneta i Ewelina. 

Rekordowo zaskoczeni
Jak rodzinne uroczystości, sukcesy zawodowe, jubileusze to tylko z Radiem Rekord 89,6 FM, Rekordową Niespodzianką i mocą 
prezentów od wyjątkowych sponsorów. Od września zaskakujemy, wzruszamy i wywołujemy uśmiech świętujących. 

AU T O P R O M O C J A




