
Samorządy z kasą 
na drogi
Aż 22 drogi gminne i powiatowe 
doczekają się remontu z udzia-
łem środków z Funduszu Dróg 
Samorządowych w łącznej kwo-
cie ponad 30 mln zł. Przekazanie 
symbolicznych promes odbyło się 
podczas poniedziałkowego spotka-
nia samorządowców z wojewodą 
świętokrzyską Agatą Wojtyszek 
w Kunowie.
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Wielkie otwarcie 
na kulturę
Pod znakiem wielkiego otwarcia 
Ostrowieckiego Browaru Kultury 
upłynął miniony weekend. Na do-
bry początek w progi zmodernizo-
wanego obiektu zaprosiło Miejskie 
Centrum Kultury. Na dziedzińcu 
i w nowych, przestronnych po-
mieszczaniach pojawiły się tłu-
my mieszkańców. Z myślą o nich 
przygotowano wiele atrakcji. Były 
wystawy, prezentacje, warsztaty 
i koncerty, w tym Czerwonych Gitar 
i Krzysztofa Zalewskiego.
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t ikat   w z i ka

W środę, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego odbyła się uroczystość przekazania certyfikatu 
UNESCO, który potwierdza obecność Krzemionek na pre-
stiżowej Liście Światowego Dziedzictwa. W imieniu spo-
łeczności powiatowej dokument odebrała p.o. dyrektora 
Beata Kobiałka oraz archeolog muzeum Artur Jedynak.

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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Piątek   wrze nia
 Na ludową nutę. Burmistrz Ćmie-
lowa Joanna Suska i Dom Kultury im. 
W. Gombrowicza zapraszają na Prze-
gląd Muzyki Ludowej. Podczas imprezy, 
która rozpocznie się o godz. 16 na ćmie-
lowskim Rynku zaprezentują się zespo-
ły ludowe, działające na terenie gminy 
oraz zaproszeni goście. O podniebienia 
uczestników zabawy zadbają panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, serwując regional-
ne przysmaki.

 Warsztaty nocą.  A RL już po 
raz drugi organizuje „Noc warszta-
tów” – wydarzenie stanowiące niepo-
wtarzalną okazją do zdobycia wiedzy 
oraz umiejętności przydatnych w życiu 
codziennym i nie tylko.. Zainteresowa-
ni do wyboru będą mieli cztery bloki 
tematyczne. Ci, którzy zdecydują się na 
udział w warsztatach pod hasłem „Ja, 
czyli kto?” dowiedzą się wszystkiego na 
temat natury człowieka, poznają cieka-
wostki ze świata psyche, w tym metody 
eksperymentalne stosowane w psycho-
logii. O tym wszystkim opowie Łukasz 
Kot – psycholog, doradca zawodowy, 
trener specjalizujący się w umiejęt-
nościach psychospołecznych (początek 
o godz. 19). Marcin Sztaba – szkole-
niowiec, wielki miłośnik literatury po-
prowadzi z kolei warsztaty czytelnicze, 
podczas których przeprowadzi przez 
historię literatury grozy, przedstawia-
jąc najsłynniejszych bohaterów książek 
w kulturze masowej i polskich autorów 
powieści z dreszczykiem. Mowa bę-
dzie też o świętokrzyskich diabłach, 
strzygach i upiorach, jako regional-
nej atrakcji. Na koniec wszyscy razem 
spróbują stworzyć opowiadanie (po-
czątek o godz. 19). Kolejna propozycja 
ARL skierowana jest do miłośników 
rękodzieła. Warsztaty „Zrób to sam” 
poprowadzi Michał Kamiński – prezes 
Stowarzyszenia „Enklawa”, które gro-
madzi majsterkowiczów, osoby wyko-
nujące różne przedmioty, w tym użytku 
codziennego, pasjonat robienia czegoś 
z niczego. Pod jego okiem – po krót-
kim instruktarzu – uczestnicy wykona-
ją ręcznie kolczyki, bransoletki i inne 
elementy biżuterii (początek o godz. 
19). Kolejna propozycja ARL skiero-
wana jest do miłośników rękodzieła. 
Warsztaty „Zrób to sam” poprowadzi 
Michał Kamiński – prezes Stowarzy-
szenia „Enklawa”, które gromadzi maj-

sterkowiczów, osoby wykonujące różne 
przedmioty, w tym użytku codzienne-
go, pasjonat robienia czegoś z niczego. 
Pod jego okiem – po krótkim instruk-
tarzu – uczestnicy wykonają ręcznie 
kolczyki, bransoletki i inne elementy 
biżuterii (początek o godz. 19). Dowo-
dy na to, że wszyscy jesteśmy z gwiazd 
zaprezentuje Jan Starzomski – nauczy-
ciel geografii i podstaw przedsiębior-
czości w LO nr I im. Stanisława Sta-
szica w Ostrowcu Św., który od około 
40 lat obserwuje niebo (wykonał ponad 
4300 obserwacji gwiazd zmiennych 
dla American Association of Variable 
Stars Observers). W trakcie spotkania 
przybliży podstawowe definicje i cie-
kawostki z dziedziny astronomii. Będą 
też zajęcia praktyczne z teleskopem 
(początek o godz. 20).

 Wielkie święto księgarń. W kil-
kudziesięciu księgarniach w całej Pol-
sce odbędzie się pierwsza edycja Nocy 
Księgarń – wydarzenia, które podobnie 
jak Noc Muzeów ma na stałe wpisać się 
w kalendarz ogólnopolskich inicjatyw 
kulturalnych. W ramach ostrowieckiej 
odsłony akcji księgarnia „Odeon” (ul. 
Polna 27) zaprasza do wieczornych 
odwiedzin i wspólnej zabawy, której 
motywem przewodnim będzie kosmos. 
W godz. 18.30 do 20 przewidziano wiele 
atrakcji dla najmłodszych, później mile 
widziani będą starsi. W programie: gry 
i zabawy z kosmicznym motywem prze-
wodnim (gwiezdne wojny, lasery, escape 
game) oraz specjalna gra terenowa (za 
zdobycie 4 gwiezdnych oznak w konkur-
sie czytelnicy otrzymają specjalne rabaty 
na książki oraz zakładki). Podczas Nocy 
Księgarń zespół Odeonu przebierze się 
w stroje znane z serii filmów o Gwiezd-
nych Wojnach, a wnętrze księgarni za-
mieni się w kosmiczną scenerię! Wstęp 
wolny.

 Jutuber w Perspektywach. Klub 
Muzyczny Perspektywy rusza z jesien-
nymi koncertami. Na dobry początek 
proponuje występ Jutubera, czyli Piotra 
Krakowskiego – kompozytora, produ-
centa muzycznego i multiinstrumenta-
listy, który po latach współpracy z róż-
nymi wokalistami postawił na solową 
karierę. W Ostrowcu zaśpiewa jednak 
w duecie. Początek o godz. 21. Bilety 
w cenie 10 zł. 

 Krew za pudełko słodyczy. W San-

domierzu startuje najsłodsza impreza 
roku – Festiwal Czekolady. W ramach 
wydarzenia, w godz. 7.30-11.30 prowa-
dzona będzie zbiórka krwi w siedzibie 
RCKiK przy ul. dr Schinzla 13. Każdy, 
kto podzieli się życiodajną substancją 
odbierze pudełko słodyczy w słodkim 
namiocie, który stanie w Rynku. Z kolei 
w godz. 11-19, na Bulwarze im. marszał-
ka J. Piłsudskiego stacjonować będzie 
olbrzymia ciężarówka pełna słodyczy 
dla dzieci.

o ota   wrze nia
 Od Matejki po Tabisza. Z okazji 
wielkiego powrotu do Ostrowieckiego 
Browaru Kultury i prezentacji zmoder-
nizowanych wnętrz Biuro Wystaw Arty-
stycznych zaprasza na wernisaż wysta-
wy „Artyści Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie”. Na ekspozycji będzie moż-
na podziwiać dzieła absolwentów i pro-
fesorów uczelni – od Grottgera i Matejki 
poprzez twórców młodopolskich, Wajdę 
i Wróblewskiego po współcześnie dzia-
łających Wsiołkowskiego, czy Tabisza. 
Początek o godz. 17.

 Słodkie warsztaty. W ramach 
Festiwalu Czekolady, w sandomier-
skim Rynku od godz. 11 na amatorów 
łakoci czekać będą słodkie warsztaty. 
W programie: tworzenie i dekorowa-
nie trufli, ozdabianie pierników, mo-
delowanie w masie cukrowej, warsztat 
pracy z karmelem i jadalne… doniczki. 
O godz. 18 rozpocznie się malowanie 
muralu czekoladą. O tej samej porze 
wystrzeli również fontanna czekolady. 
Oprócz części praktycznej, uczestniczy 
zabawy będą mieli okazję wziąć udział 
w wykładach, połączonych z pokazami. 
Jak przemienić swoją kuchnię w zdrową 
manufakturę i jak zrobić zdrowe bato-
niki podpowie Karolina Gawrońska, 
autorka książki „Wegańskie słodycze”. 
Zainteresowani dowiedzą się również, 
jak powstaje czekolada, wezmą udział 
w licznych konkursach i czekoladowym 
show Szymona Czerwińskiego, fina-
listy V edycji Master Chef (godz. 14). 
W godz. 11-16 odbędzie się finał kon-
kurs tortów i małych form, połączony 
z ekspozycją.

iedzie a   wrze nia
 Z kuratorem po wystawie. Ku-
ratorskie oprowadzanie po wystawie 
„Artyści Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie” to jedna z atrakcji towa-
rzyszących oficjalnemu oddaniu do 
do użytku nowych pomieszczeń Biura 
Wystaw Artystycznych w Ostrowieckim 
Browarze Kultury. O autorach i pracach 
zgromadzonych na ekspozycji opowie 
dr Anna Król. W godz. 12-15 wystawę 
będzie można zwiedzać indywidualnie. 
W tym samym czasie dr Artur Bartkie-
wicz przeprowadzi warsztaty pokazowe 
dla dzieci z pracy ze skanerem i drukar-
ką 3D.
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Kobieta mnie bije!!!
 dobrze, że bije. Niech leje, w dodatku pałą z kolcami i to ile wlezie. o jak do 

chłopa nie dociera po dobroci, to może dotrze, kiedy mózg wybije mu się z tyłka 
i tra   z powrotem do głowy. Patrząc na pewną część dzisiejszych facetów można 
załamać ręce.  piszę to jako przedstawiciel gatunku męskiego.  to ja, facet, zadaję 
to pytanie.  wcale nie dlatego, że mam wątpliwości, co do swojej męskości. Nie 
dlatego, że przechodzę jakikolwiek kryzys. Nie dlatego, że kobieta mnie bije. Po 
trzykroć nie. Piszę dlatego, że obserwuję, bacznie się przyglądam, czasami pod-
glądam specjalnie, widzę, czytam i bywam tu i ówdzie. Uczestniczę w życiu dość 
mocno. Danuta Rinn pytała śpiewając  gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy  rły, 
sokoły, herosy...  mimo tego, że ta piosenka ma już swoje lata, to akurat dzisiaj 
idealnie tra  a w to, co stało się z rodzajem męskim na szczęście nie całym .

o teraz, z niewyjaśnionych przyczyn, dla sporej części określanej jako masculi-
num wyznacznikiem bycia nim jest założenie jak najcieńszych rurek, przesiadywa-
nie w knajpie, popijanie proseko  tuż przed południem i noszenie pudru w toreb-
ce. o to modne i wygodne. o tak nakazuje moda… oda  To niebezpieczny 
trend na bycie zwykłym nieudacznikiem, który do wkręcenia żarówki potrzebuje 
co najmniej trzech fachowców, nie mówiąc o umyciu okien, czy zrobieniu sobie 
kanapki. iele lat temu takie o  ary były jednostkami, które w końcu brały się 
w garść. sobiście znam kilku, którzy z maminsynków z mlekiem pod nosem stali 
się mistrzami życia, które wygrali. o większość ich gatunkowego otoczenia była 

amcami lfa.  mieli dobre wzorce.  mieli dobre przykłady. o mieli ojca i matkę, 
którzy potra  li wytłumaczyć tak, że morał pozostawał w głowie na lata. o mieli 
brata lub kolegów, którzy byli dumni z bycia facetem.  nie nosili rurek.  jak nosili, 
to szybko zdejmowali.
Dzisiaj niestety to kobiety są amcami lfa, to one noszą spodnie. To one najczęś-
ciej potra  ą wkręcić żarówkę, postawić ścianę z cegły i otworzyć drzwi listonoszo-
wi ze szli  erką kątową w dłoni.  te misie kolorowe, stare konie z mentalnością 
pięciolatka  iedzą u fryzjerów, kosmetyczek, stylistek, makijażystek, przyjació-
łeczek, z którymi pozostają w tak zwanej friendzone  nowy twór zwykłego ko-
leżeństwa, które zabrania obu stronom przejścia do głębszej fazy znajomości, 
dawniej zwanej chodzeniem . Te pierdoły życiowe zwyczajnie boją się silnych 
kobiet, ale to właśnie przez takich gogusiów większość kobiet stała się niezależna, 
silna… o kiedy chłop, zamiast w barze z piwem i kolegami mecze oglądać, to oni 
idą z przyjaciółeczką na zakupy do galeryjek.
Ręce opadają same, a kobietom przy nadziei odchodzą wody…

ięc jeżeli znajdzie się gdzieś romantyczna księżniczka, poszukująca księcia na 
białym rumaku, to wśród obecnych małych-dużych chłopców próżno szukać. 
epiej adoptować kota ze schroniska, kupić dużo książek i zaszyć się w jaskini 

marzeń.
P T R PTU
Na szczęście prawdziwi mężczyźni gdzieś istnieją, więc jest nadzieja na przetrwa-
nie gatunku  o przecież dzieci się rodzą.  jeśli się rodzą, to świadczy, że gdzieś 
jakiś komin dymi.  jak komin dymi, to i w piecu się pali.  byłoby cudownie, gdyby 
tak jak śpiewała licja ajewska  żagiel się bielił chłopców, którzy odpłynęli. eby 
na ich miejsce przypłynęli i to wpław  mężczyźni, tacy prawdziwi  trochę szorst-
cy, czasem w brudnych gaciach i przepoconej koszulce, powierzchowni twardzie-
le, ale z wielkim sercem. yczę wszystkim prawdziwym facetom, żeby nie musieli 
się wstydzić za swój rodzaj. eby, jeśli klepną w plecy kolegę, tak zwyczajnie po 
męsku, nie byli posądzeni o napaść z uszkodzeniem ciała.

obietom życzę, żeby patrząc na facetów widziały oparcie i wsparcie.  życzę im, 
żeby klepiąc facetów po plecach, tak po przyjacielsku, czy podczas końskich zalo-
tów, nie zostały ofukane. eby już nigdy żaden men- en  nie powiedział do nich 

, obracając się na pięcie odchodząc, nerwowo trzepiąc torebką z marko-
wego butiku.

PA O

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

Ostrowiec wi tokrzyski,
ul. Denkowska 8
we cie od ul. łowackiego

tel. 530 245 825

do 1500 zł w 15 minut, na 30 i 60 dni
dla nowyc  Klientów pierwsza po yczka bez kosztów

do 15 000 zł w 24 godziny, na okres
od 3 do 24 miesi cy, 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.
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TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

R E K L A M A
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 KLA IA FA ROWI

– Niezależnie od tego ile wniosków 
złożyła dana gmina, czy powiat – je-
śli tylko były one poprawne formalnie, 
wszystkie otrzymały dofinansowanie na 
poziomie od 50 do 80%, w zależności od 
dochodu na jednego mieszkańca – przy-

znała wojewoda świętokrzyski Agata 
Wojtyszek, zapowiadając, że to nie ko-
niec rządowego wsparcia na inwestycje 
drogowe. – W ramach oszczędności 
wygenerowaliśmy 19 mln złotych. Bę-
dzie więc możliwy nabór uzupełniający. 
Przed nami też weryfikacja 198 wnio-
sków, które wpłynęły w kolejnym na-

borze. Na realizację zadań w 2020 roku 
i ewentualnie w kolejnych latach dyspo-
nujemy kwotą 145 milionów 107 tysięcy 
złotych.

Podczas poniedziałkowej konferencji 
w Kunowie, w której uczestniczyli se-
nator Jarosław Rusiecki oraz posłowie 
Maria Zuber i Andrzej Kryj promesy 
odebrali wicestarosta powiatu ostrowie-
ckiego Andrzej Jabłoński, wiceprezy-
dent Ostrowca Św. Dominik Smoliński, 
burmistrz Ćmielowa Joanna Suska, go-
spodarz spotkania – burmistrz Kunowa 
Lech Łodej oraz wójtowie gmin Bodze-
chów i Waśniów – Jerzy Murzy i Krzysz-
tof Gajewski. 

Największe dofinansowanie – ponad 
23 mln zł na realizację siedmiu zadań 
drogowych przyznano gminie Ostrowiec 
Św. Tyle samo inwestycji będzie realizo-
wał powiat ostrowiecki, który otrzymał 

w sumie blisko 4,3 mln 
zł. W ramach tych środ-
ków w y remontowany 
zostanie niemal k i lo-
metrowy odcinek drogi 
powiatowej w Bałtowie 
przez wąwóz, 420 me-
trów drogi powiatowej 
w Piaskach Brzóstow-
sk ich ,  ponad 1, 2 k m 
drogi w Skale, droga 
relacji Kunów-Piaski-
-Janik w Janiku o dłu-
gości 837 metrów i dro-
ga powiatowa wraz ze 
skrzyżowaniem z drogą 
powiatową w Nosowie 
o długości 620 metrów. W samym Ostro-
wcu Św. remontu doczeka się 867-metro-
wy odcinek alei Jana Pawła II. Dofinan-
sowanie obejmie też przebudowę wraz 
z budową kanalizacji deszczowej drogi 
powiatowej w Denkówku na długośći 
520 metrów. Dofinansowanie do każdej 
remontowanej drogi wyniesie 50% kosz-
tów. Pozostałe 50% pokryją po połowie 
powiat i gmina, w której będzie realizo-
wane dane zadanie. Większość zaplano-
wanych remontów zakończy się jeszcze 
w tym roku. 

Gmina Waśniów otrz ymała pra-
wie 1 mln 219 tys. zł. W ramach tych 
środków remontowe będą drogi gmin-
ne w Boleszynie, Mominie i Sarniej 
Woli – Wronowie. 

Dofinansowanie dla gminy Bodze-
chów na przebudowę drogi wewnętrznej 
w Nowej Dębowej Woli i drogi gminnej 
w Sudole wyniosło blisko pół milio-
na złotych. Ponad 219 tys. zł rządowej 
promesy przypadło gminie Ćmielów. 
Z udziałem tych środków przebudowa-
na zostanie droga gminna relacji Wola 
Grójecka – Drzenkowice. Z kolei gmina 
Kunów otrzymała blisko milion złotych. 
Pieniądze te pozwolą na przebudowę 
i remont ulicy Prostej w Kunowie.

 Z dotacji zrezygnowała gmina Bał-
tów, która mimo niskich dochodów włas-
nych ma wysoki wskaźnik dochodu na 
jednego mieszkańca i w związku z tym 
mogła liczyć jedynie na 50-procentowe 
wsparcie. 

a zą  z kasą a i
Aż 22 drogi gminne i powiatowe doczekają się remontu z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 
ponad 30 mln zł. Przekazanie symbolicznych promes odbyło się podczas poniedziałkowego spotkania samorządowców z woje-
wodą świętokrzyską Agatą Wojtyszek w Kunowie.

O tym czym jest, kogo dotyka i dlacze-

go tak trudno zdiagnozować alkoholizm 

wysokofunkcjonujący z Anną Mitoraj-

-Brodą – psycholog Akademickiej 

Niepublicznej Poradni Pedagogiczno-

-Psychologicznej, działającej przy Wyż-

szej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości 

rozmawia Paulina Kopeć.

ko o izm z k asą to po cie y  może 
eszcze troc  e zotycznie  niemnie  dotyka 

coraz wi kszą i o  osó  zym est 
– To problem, który w tym momencie 

staje się coraz bardziej powszechny. Al-
koholicy wysokofunkcjonujący to taka 
grupa osób, u których rozpoznanie uza-
leżnienia stanowi duży problem. Obraz 
uzależnienia jest tutaj bardzo specy-
ficzny. Alkoholicy wysofunkcjonujący 
zaprzeczają utartemu, stereotypowemu 
obrazowi osoby uzależnionej od alko-
holu. To osoby, które dobrze sobie ra-
dzą, zarówno w sferze zawodowej, jak 
i rodzinnej, czy towarzyskiej. Najczęś-
ciej odnoszą sukcesy zawodowe, ich 
życie rodzinne jest udane, mają bardzo 
dużą grupę znajomych. Problem jest 
o tyle złożony, że trudno go zauważyć 
nie tylko przez ludzi z zewnątrz, ale 
również przez tych, którzy się z tym 
problemem borykają. Nazwa alkoho-
lizm wysofunkcjonujący swoje źródło 
ma przede wszystkim w tym, że osoby 

dotknięte tą chorobą dobrze funkcjo-
nują, dobrze sobie radzą. Jednak tak 
naprawdę są to tylko pozory, które prę-
dzej czy później będą się łamać.

acze o w takim razie oso y odnoszące 
sukcesy zawodowe  ma ące udane życie 
rodzinne i towarzyskie si a ą po a ko o

– Najczęściej u osób dotkniętych tym 
problemem nie ma zdrowych, prawidło-
wych sposobów radzenia sobie z trud-
nymi emocjami, które często swoje 
źródło mają w pracy zawodowej. A ta 
u alkoholików wysokofunkcjonujących 
zazwyczaj stawiana jest na pierwszym 
miejscu. Wokół pracy tak naprawdę 
kręci się ich całe życie. Często jest tak, 
że alkoholik wysofunkcjonujący jest 
jedyną osobą zapewniającą dobra ma-
terialne swoim bliskim. Dlatego człon-
kom rodzinny trudno jest zauważyć 
ten alkoholizm, bo z pozoru wszyst-
ko jest w porządku. Tymczasem jest 
tak, że najprawdopodobniej każdego 
wieczoru po pracy alkoholik wysoko-
funkcjonujący nie wyobraża sobie in-
nej formy relaksu niż ten z kieliszkiem 
trunku, zazwyczaj tego z wyższej półki. 
W związku z piciem drogich napojów 
procentowych, u tego typu alkoholików 
występuje jeszcze silniejszy mechanizm 
wypierania. Uważają bowiem, że skoro 
piją drogi alkohol i dobrze sobie radzą 
w życiu, nie mają żadnego problemu, są 
przecież totalnie inni od obrazu typo-
wej osoby uzależnionej. 

 edne o drinka wieczorem z czasem 
ro ią si  trzy i wi ce   którym momencie 
powinna si  za wieci  czerwona ampka  
sy na izu ąca  że ednak co  est nie tak

– Wchodzenie w mechanizm uzależ-

nienia jest procesem. Na początku się-
ganie po alkohol ma miejsce po pracy, 
z czasem "okazji" do napici a się poja-
wią się coraz więcej. Zdarza się tak, że 
uzeleżnieni wyoskofunkcjonujący zaczy-
nają pić nawet w miejscu zatrudnienia. 

Problem narasta, a drinki wieczorem 
już przestają wystarczać. W przypadku 
alkoholizmu wysokofunkcjonującego 
najczęściej momentem przełomowym, 
w którym osoba uzależniona zdaje sobie 
sprawę, że ma problem są sytuacje kry-

zysowe, konflikty z prawem na skutek 
dajmy na to prowadzenia samochodu 
pod wpływem i spowodowania wypadku, 
czy ujawnienie picia przez żonę/męża.

zy takie oso y same z łasza ą si  na ecze
nie  zy w związku z piastowanym stanowi
skiem przeszkodą w si ni ciu po pomoc 
może y  wstyd

– Alkoholizm wysofunkcjonujący jest 
bardzo trudny do wykrycia, bo mecha-
nizm wypierania, zaprzeczania jest tu 
mocno rozwinięty. To, jak zareaguje 
partner, czy partnerka na ten problem 
jest kwestią bardzo indywidualną, na-
tomiast na pewno bardzo ważne jest, 
aby ta reakcja była. W przypadku al-
koholizmu wysokofunkcjonującego, 
osoby dotknięte tym problem zwyczaj-
nie wstydzą się zgłosić do poradni le-
czenia zdrowia psychicznego, leczenia 
uzależnień. To miejsce jawi się im, jako 
przypisane tym stereotypowym alkoho-
likom, czyli osobom o mniejszym sta-
tusie społecznym. Zazwyczaj alkoholicy 
wysokofunkcjonujący wybierają placów-
ki prywatne, gdzie za leczenie się płaci.

Alkoholizm wysokofunkcjonujący to 
można powiedzieć efekt uboczny szyb-
kiego życia, jakie wymuszają na nas 
współczesne czasy. Jak z tym walczyć, 
jak w zdrowy sposób szukać odstreso-
wania? 

– Dobrą alternatywą na pewno jest 
jakieś hobby, które należy rozwijać. To 
może być sport, pomagający odreago-
wać nerwy i wyzwolić endorfiny. Chodzi 
o to, żeby zrelaksować się, rozluźnić. 
Dobrze jest poszukać różnych źródeł 
przyjemności, innych niż używki.
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 KLA IA FA ROWI

Pierwszym z akcentów wielkiego 
powrotu MCK-u do budynku przy ul. 
Siennieńskiej i pochwalenia się nową 
przestrzenią był piątkowy spektakl 
Akademickiego Teatru im. Saksagans-
kowo z Białej Cerkwi na Ukrainie, wy-
stawiony w sali koncertowej. Barwne 
widowisko zrobiło duże wrażenie na 
publiczności, która nie kryła swojego za-
chwytu, nagradzając artystów gromkimi 
oklaskami. Nie mniejsze brawa zebrała 
wystawa Andrzeja Łady „Moje pola pej-
zażu”, dedykowana zmarłemu tragicznie 
paralotniarzowi Piotrowi Krupie i do-
bremu "aniołowi" ostrowieckiej fotogra-
fii Pawłowi Pierścińskiemu, którą za-
prezentowano w nowej siedzibie Galerii 
Fotografii MCK. „Fotografie” jednego 
z twórców Kieleckiej Szkoły Krajobrazu 
pokazano piętro wyżej. 

- Od ponad dwudziestu lat ostro-
wczanie mają okazję obcować z dobrą 
fotografią. Teraz będziemy mogli poka-
zywać świetne wystawy w idealnie nada-
jących się do tego wnętrzach – podkre-
ślił A. Łada. 

Ponieważ Ostrowiecki Browar Kul-
tury to obiekt dedykowany mieszkań-
com, mający służyć zwłaszcza młodemu 
pokoleniu, jako trampolina do dalszej 
kariery artystycznej, podczas wielkiego 

otwarcie nie mogło zabraknąć występów 
utalentowanych ostrowczan. I tak pub-
liczność – zarówno na scenie ustawionej 
na dziedzińcu, jak i w sali koncertowej 
oklaskiwała występy rozśpiewanych pod-
opiecznych Studia Wokalnego „Pando-
ra”, Szkoły Tańca Progres, Studia Tańca 
i Rozwoju Ruchowego 3 Your Mind, 
rock'n'rollowej formacji Tom Holder, 
Wiktorii Wójcickiej znanej, jako Visy 
Livvy w towarzystwie DJ Gomeza oraz 
Tomasza Stefańskiego. Serca ostro-
wczan skradł również Chór bez Batuty 
z Michałowic oraz zaproszone gwiazdy. 
Pierwszą z nich były Czerwone Gitary, 
które pojawiły się w sobotni wieczór, 
gromadząc na dziedzińcu browaru 
setki fanów, którzy głośno wtórowali 
muzykom, serwującym ponadczasowe 
utwory. Zanim jednak zabrzmiały naj-
większe przeboje grupy, na scenie poja-
wił się prezydent Jarosław Górczyński 
i starosta Marzena Dębniak, by oficjal-
nie, z symbolicznym przecięciem wstęgi 
otworzyć obiekt. 

- To wyjątkowa chwila dla mnie i cie-
szę się, że mogę dzielić ją z tak wieloma 
zadowolonymi mieszkańcami Ostrowca 
i nie tylko – przyznał J. Górczyński. 

Prawdziwe tłumy zgromadził również 
niedzielny koncert Krzysztofa Zalew-
skiego. Jeden z artystów Męskiego Gra-
nia, laureat trzech Fryderyków, Mateu-

sza i trzech złotych płyt zadowolił gusta 
muzyczne i starszych i młodszych. Bez 
względu na wiek, wszyscy głośno śpiewa-
li jego kawałki. 

Otwarcie części browaru, zajmowa-
nej przez Miejskie Centrum Kultury 
stało się okazją do zaprezentowania od-
świeżonej oferty zajęć, proponowanych 
przez placówkę. Zainteresowani na do-
bry początek mogli spróbować swoich sił 
w tańcu, w tym w tangu argentyńskim, 
aktorstwie i zwiedzić nowe pracowa-
nie – malarstwa, garncarstwa i rzeźby. 

Prawdziwe oblężenie przeżyła rów-
nież kawiarnia „Zmiana klimatu”, która 
z okazji otwarcia zaprosiła na kameralny 
występ włoskiego piosenkarza Didiego 
Caria i ostrowczanki Katarzyny Chlebny. 

- Jesteśmy cafe lunch barem. Wpraw-
dzie na razie menu jeszcze się klaruje, 
ale na pewno będziemy serwować bajgle, 
sałatki, pyszne ciasta, m.in. szarlotkę 
i czekoladową rozkosz – mówi Katarzy-
na Zielińska-Jaworska, która wspólnie 
z mężem prowadzi lokal.

i ki  twa i  a k t
Pod znakiem wielkiego otwarcia Ostrowieckiego Browaru Kultury upłynął miniony weekend. Na dobry początek w progi 
zmodernizowanego obiektu zaprosiło Miejskie Centrum Kultury. Na dziedzińcu i w nowych, przestronnych pomieszczaniach 
pojawiły się tłumy mieszkańców. Z myślą o nich przygotowano wiele atrakcji. Były wystawy, prezentacje, warsztaty i koncer-
ty, w tym Czerwonych Gitar i Krzysztofa Zalewskiego.
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Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów

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

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

 niedzie   wrze nia  r  o odz   w ko cie e para ia nym pw  atki 
oże  o esne  w ałtowie od ył si  niepowtarza ny i przepi kny  koncert kwartetu 

smyczkowe o  

W poniedziałek, 16 września Burmistrz 
Ćmielowa Joanna Suska odebrała z rąk 
wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojty-

szek promesę na inwestycje drogowe w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych na 
2019 rok. Gmina Ćmielów otrzymała 219 

100 złotych na przebudowę drogi gminnej 
Wola Grójecka - Drzenkowice o długości 
300 metrów.

Promesa d a mie owa

Urząd Miasta i Gminy 
w Ćmielowie

ul. Ostrowiecka 40, 

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

861 22 83, 861 22 84

Fax 15 861 20 18
www.cmielow.pl

e-mail: urzad@cmielow.pl 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bał-
towie realizuje  zadanie p.n. „Bałtów dla 
kultury ludowej” w ramach Programu Et-
noPolska 2019, ze środków Narodowego 
Centrum Kultury. Całkowity koszt zadania 
to 11 709,00 zł, dofinansowanie z NCK sta-
nowi kwota 10 000,00 zł.

W ramach zadania działanie obejmowało 
wykonanie pomiarów obuwia, złożenie za-
mówienia, przymiarkę i wykonanie 33 par 
obuwia ludowego scenicznego dla zespołów 
ludowych: „Bałtowianie” i „Biesiada”, jak 
również uczestnictwo zespołów w akcji Na-
rodowego Czytania Nowel polskich.

Zadanie obejmować będzie także  zor-
ganizowanie  w październiku „Wieczoru 
kultury ludowej”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bałto-
wie przystąpiła do  kampanii „Mała książ-
ka – wielki człowiek”, organizowanej przez 
Instytut Książki. Program jest finansowany 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Każdy przedszkolak w wieku od 3 do 6 
lat, który przyjdzie z rodzicem do bibliote-
ki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną 
specjalnie przez Instytut Książki.  Książka 
dostosowana pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca 
najwyższe standardy w projektowaniu pięk-
nych i  mądrych książek dla najmłodszych. 
W starannie dobranym zestawie utworów 
wybitnych polskich poetów i pisarzy dzie-
cięcych znajdują się zarówno pozycje kla-
syczne, jak i współczesne. Całość została 
wzbogacona znakomitymi ilustracjami ar-
tysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bi-
bliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem, potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. W wy-
prawce znajdą coś dla siebie także rodzice 
i opiekunowie – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna „Książką połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich 
dziecka oraz o korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Z książką na start Bałtów dla kultury 
ludowej
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O ile osoba, która chce zacząć się 
więcej ruszać i docelowo zgubić kil-
ka kilogramów, ma moc sportowych 
aktywności do wyboru, o tyle nie 
każda z nich jednocześnie okaże się 
przyjemnością i uzyska miano „po-
gromcy kalorii”. Oto pięć lubianych 
sportów, które pozwolą spalić ich cał-
kiem sporo.

 P   P  
  

Pływanie to z jednej strony mocno 
energetyczny sport, a z drugiej bar-
dzo dobry sposób na relaks. W czasie 
godzinnej sesji na basenie człowiek 
nie tylko gubi kalorie jak szalony, 
ale również się wycisza. Do tego nie 
da się przecenić prozdrowotnych za-
let regularnego pływania takich, jak 
korygowanie wad postawy, wzmac-
nianie mięśni bez obciążania stawów 
czy zwiększenie pojemności płuc. 
W zależności od wagi i tempa pływa-
nia w ciągu 60 minut można spalić na 
basenie 500-600 kcal. Tyle mniej wię-
cej pochłaniamy na niedzielnym obie-
dzie ze schabowym i ziemniakami w roli 
głównej.

   R R  R   
R       

Do najbardziej lubianych aktywności 
sportowych bez wątpienia zalicza się 
jazda na rowerze. Jeździć można przez 
okrągły rok. Zimą np. na stacjonarnym 
rowerze w domu lub na siłowni, jedno-
cześnie oglądając telewizję czy czytając 
książkę (a kalorie spalają się same!). 
Wiosną, latem i wczesną jesienią warto 
wyruszyć rowerem do pracy, na miejską 
wycieczkę czy pojechać na zakupy. Jeśli 
do tego zakupimy piękny rower miejski 
z wygodnym siodełkiem i stylowymi 
akcesoriami, motywacja do jazdy znaj-

dzie się sama. W trakcie godzinnej jaz-
dy można zgubić ponad 400 kcal, czyli 
równowartość pysznej szarlotki z bitą 
śmietaną i gałką lodów!

   R    
R  P  P   PR

Gdy za oknem pogoda pozostawia 
wiele do życzenia, lubimy spędzać czas 
ze znajomymi w pubie przy lampce do-
brego wina lub kuflu piwa. Do ulubio-
nych trunków zwykłe dodajemy małe 
co nieco na talerzu. I tak kalorie rosną, 
ale… Zamiast rezygnować ze spotkania 
w bliskim gronie lub odmawiać sobie 
wszystkiego w trakcie, można wybrać 
się wspólnie na kręgle. Poza dobrą za-
bawą w doborowym towarzystwie ak-
tywnie spędzony czas zaowocuje spalo-

nymi kaloriami – nawet 400 kcal w ciągu 
dwugodzinnej gry! Czyli tyle, ile trzeba 
do spalenia dwóch dużych jasnych piw 
(ok. 300 kcal) oraz paru przekąsek typu 
orzeszki lub chipsy (ok. 150 kcal za małą 
garść) albo lampki wina (75-150 kcal) 
i dwóch grzanek z pomidorem i mozza-
rellą (ok. 250 kcal).

    P  P    
  

Squash to ekscytująca i nie nudząca się 
gra, która wciąga już po pierwszym razie 
na korcie. W trakcie uprawiania tej dy-
scypliny człowiek nie ma czasu spoglądać 
na zegarek, aby sprawdzić, ile jeszcze do 
końca gry. Nie tylko stanowi świetny po-
mysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi 
czy partnerem, ale jest wielkim pogrom-

cą kalorii. Squash oznacza bieganie, 
skakanie, machanie, uderzenia, znów 
bieganie i skakanie. Regularna gra 
podnosi wydolność organizmu, po-
zytywnie wpływa na samopoczucie 
i pomaga wyrabiać piękną sylwetkę. 
Dwugodzinna sesja na korcie to ok. 
850 kcal, czyli odpowiednik trzech 
dużych kawałków pizzy z dodatkami, 
popitej sokiem lub colą.

 P R   
 P     
Stereotypowo golf kojarzy nam 

się często z leniwym sportem dla za-
możnych, którzy nigdy nie wyglądają 
na zmęczonych. To błąd! W trakcie 
jednej rundy golfa, trwającej zwykle 
ok. 4-6 godzin, można spalić nawet 
2000 kcal, czyli odpowiednik bogate-
go śniadania, np. jajecznicy na maśle, 
dwudaniowego obiadu – np. rosołu 
i tradycyjnego schabowego oraz lekko-
strawnej kolacji, np. sałatki z tuńczyka. 
Ta dyscyplina sportu wbrew pozorom 
jest bardzo wymagająca – podczas 

grania angażujemy ok. 120 mięśni. Re-
gularna gra świetnie kształtuje sylwetkę 
i wzmacnia cały organizm.

A jeżeli żadna z powyższych propozy-
cji sportowych aktywności nie okaże się 
tą wymarzoną, nie warto rezygnować, 
tylko… szukać dalej! Godzina energe-
tycznego tańca to nawet 370 kcal, bok-
su – ok. 550 kcal, koszykówki – 500 kcal, 
jazdy konnej – ok. 250 kcal, a pozornie 
zwyczajnego skakania na skakance – ok. 
490 kcal. Sport to nie tylko zdrowie, 
ale również pasja i przyjemność. Gdy 
nauczymy się traktować aktywności 
sportowe nie jak karę, ale jak sposób na 
relaks, sami nie zauważymy, kiedy za-
czniemy tracić niepożądane kilogramy.

FIT. PL

Pogromcy kalorii
Wizyta na siłowni kojarzy się z torturą, a deklarowana przez wielu miłość do biegania jest trudna do 
zrozumienia? Zamiast katować się uprawianiem sportów, które nie sprawiają nam przyjemności, warto 
poszukać aktywności, które staną się doskonałą formą spędzenia wolnego czasu, a jednocześnie po-
zwolą, niejako przy okazji, spalić mnóstwo kalorii.

R

Warto wprowadzić modyfikacje w die-
cie, nie rezygnować z aktywności fizycz-
nej oraz dbać o odpowiednią ilość snu, 
by cieszyć się wzmocnioną odpornością 
przez cały sezon.

Dieta przeciw infekcjom powinna 
w naturalny sposób wzmocnić układ 
odpornościowy po to, aby w sezonie 
przeziębień utrzymać zdrowie i niczym 
się nie zarazić. W tym celu wybierajmy 
produkty, które pozytywnie wpłyną na 
nasz system immunologiczny. Postawmy 
na antyoksydanty zawarte w warzywach 
i owocach, fermentowane produkty, za-
wierające cenne bakterie, ryby – gwa-
rantujące kwasy omega-3 oraz jaja, do-
starczające białka wzorcowego. Dodatek 
łyżeczki miodu dziennie również świetnie 
zregeneruje organizm. Warunkiem jest, 
aby spożywać go z napojem o tempera-
turze niższej niż 50 stopni. To remedium 
dla osób, które są przemęczone, zestreso-
wane i żyją w pośpiechu.

Idealnym rozwiązaniem będzie co-
dzienna szklanka napoju „bogów” wypita 

na czczo. To 1 szklanka letniej wody, sok 
z 0,5 cytryny, 1,5-2-centymetrowy kawa-
łek korzenia imbiru i 1 łyżeczka miodu. 
W wodzie rozpuszczamy miód. Dodaje-
my sok z cytryny i starty lub pokrojony 
imbir. Wypijamy na czczo.

Godne polecenia są pomarańczowe 
warzywa, np. marchewka czy dynia. Są 
skarbnicą beta-karotenu, czyli jednego 
z najsilniejszych związków antyoksyda-
cyjnych. Beta-karoten wspiera nasze 
drogi oddechowe i utrudnia przenikanie 
zarazków do krwi, a przy tym buduje na-
szą odporność. Marchewka zjedzona na 
surowo jest natomiast tarczą, broniącą 
nas przed atakiem wirusów grypy czy 
przeziębienia.

Nasz układ odpornościowy wzmocnią 
także warzywa cebulowe, np. cebula czy 
czosnek. Obok witamin z grupy B oraz 
C, są też gwarancją olejków eterycznych 
i siarczków, które powstrzymują rozwój 
infekcji.

FIT.PL

ak wzmocni
odporno

Gdy dni stają się coraz chłodniejsze, łatwiej o przeziębienie. Jak wzmoc-
nić organizm, aby uniknąć infekcji?

Fo
t. L

uc
ky
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sin

ess

SMACZNEGO 

GRILLOWANA GRUSZKA 
Z KREMOWYM SEREM 
I CHRUPIĄCYM, 
ORZECHOWYM AKCENTEM

SKŁADNIKI
– 4 gruszki
– 75 g orzechów włoskich
– 125 g sera camembert
– świeża rukola
– syrop z agawy

PRZYGOTOWANIE
Ser zawijamy w folię aluminiową 
i kładziemy na rozgrzanym ruszcie. 
Gruszkę kroimy w ósemki i kładziemy 
na grillu obok sera. Po zrumienieniu 
gruszek przekładamy je na talerz 
wyłożony umytą rukolą. Posypujemy 
orzechami włoskimi. Całość polewamy 
syropem z agawy. Ser odwijamy 
z folii i układamy na gruszkach. Po 
przekrojeniu skorupki roztopiony 
ser rozleje się po słodkich gruszkach, 
stanowiąc smaczny kontrast smaków.

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM

daptac a dziecka w szko e nie musi y  trudna
Rozpoczęcie szkoły to zarówno dla tych, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę edukacji jak i dla tych, którzy 
już po niej kroczą bez wątpienia stres. Należy pamiętać, że nie wynika on jedynie z konieczności nauki, zapa-

miętywania dużych partii materiału, czy utrzymania koncentra-
cji przez dłuższy czas. Dla dziecka pierwszy dzwonek oznacza 
zmianę.
Nowy rytm dnia, konieczność nawiązania relacji z grupą ró-
wieśników i z nauczycielami, spotkania ze starszymi uczniami 
na korytarzach, zajęcia pozaszkolne… Jeśli do tej listy dodamy 
stopniowo zwiększającą się samodzielność w postaci pokony-
wania drogi do i ze szkoły, czy przebywania w domu bez opieki 
dorosłych to okazuje się, że życie ucznia znacznie różni się od 
tego, do jakiego było do tej pory przyzwyczajone. To wszystko 
wywołuje stres u dziecka, ale także obawy rodziców. 
Uczucia jednych i drugich oddziałują na siebie i ulegają gradacji, 
dlatego bardzo ważnym jest, by odpowiednio wcześnie rozpo-
cząć działania mające na celu niwelowanie odczuwania nieprzy-
jemnych i niechcianych emocji takich jak stres, lęk czy niechęć. 
Pomocne w tym będą rozmowy z dzieckiem, odpowiednie na-
stawienie do szkoły i nauczycieli, wprowadzenie rytmu dnia, od-

powiednia ilość snu, balans pomiędzy obowiązkami szkolnymi a czasem dla siebie i wiele innych.
Jeśli Twoje dziecko ma problemy z adaptacją w szkole, emocjami, wchodzeniem w relacje z rówieśnikami, 
technikami szkolnymi bądź inne związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie zapraszam do kontaktu pod 
numerem tel.: 531-924-001.

Iwona Strzałkowska-Nowak
Gabinet Terapii PUZZEL 

ul. Kochanowskiego 5/25
Ostrowiec Świętokrzyski
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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, 21 WRZEŚNIA

PIĄTEK, 20 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, 23 WRZEŚNIA

NIEDZIELA, 22 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, 24 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, 26 WRZEŚNIA

ŚRODA, 25 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

y wia ałupczak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

R  R P  
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

W sobotę ostrowczanki wygrały z li-
gowym rywalem, zespołem SMS PZPS 
Szczyrk 3:1 w setach 25:23, 23:25, 25:22, 
25:19. W rozgry wanym w niedziel-
ne przedpołudnie spotkaniu również 
3:1 (23:25 25:17 26:24 25:15) pokonały 
Spartę Warszawa, a w meczu kończącym 
dwudniową imprezę uległy Jokerowi 
Mekro Energoremont Świecie 1:3 w se-
tach 21:25 23:25 25:19 i 15:25.

Komplet wyników:
JOK ER MEK RO ENERGORE-

MONT Świecie – ESPES Sparta War-
szawa 3:0 (25:23, 25:15, 25:15)

K SZO Ostrow iec – SMS PZ PS 
Szczyrk 3:1 (25:23, 23:25, 25:22, 25:19)
Joker Mekro Energoremont Świe-
cie – SMS PZPS Szczyrk 2:3 (25:21, 
22:25, 25:19, 24:26, 11:15)

K SZ O O s t row ie c  Ś w i ę t ok r z y -
ski – ESPES Sparta Warszawa 3:1(23:25, 
25:17, 26:24, 25:15)

S M S  P Z P S  S z c z y r k  –  S p a r t a 
3:0 (25:19, 25:22, 25:19)

Joker – KSZO 3:1 (25:21, 25:23, 
19:25, 25:21).

Końcowa tabela:
1. Joker Świecie 3 7 8-4
2. KSZO Ostrowiec Św. 3 6 7-5 
3. SMS PZPS Szczyrk 3 5 7-5
4. Sparta Warszawa 3 0 1-9.
W ostrowieckim zespole zagrały: Ni-

kola Abramajtys, Kamila Kobus, Emilia 
Piotrowska. Karolina Szczygieł, Izabela 
Klekot, Erica Salancova, Justyna Kę-

dziora, Monika Kawa, Julia Marcyjanik, 
Joanna Kapturska, Monika Kacprzak, 
Oliwia Błaszczak, Olga Pauliukouskaya, 
Olga Samul.

Trener: Łukasz Marciniak oraz asy-
stent Mikołaj Mariaskin.

– Myślę, że udało nam się zbudować 
bardzo fajny skład, młody, perspek-
tywiczny i ambitny – przyznał Łukasz 
Marciniak, trener siatkarskiego zespołu 
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

– Mamy ciekawy zespół, który wybie-
raliśmy tak, jak chcieliśmy. Pierwsza liga 
jest teraz bardzo mocna. Uważam, że 
warto będzie chodzić na nasze spotkania 
i że godnie będziemy reprezentować Os-
trowiec Świętokrzyski – dodał asystent 
trenera Mikołaj Mariaskin.

Pierwszy ligowy mecz siatkarki KSZO 
zagrają w sobotę, 28 września na hali 
przy ul. Świętokrzyskiej z zespołem SMS 
PZPS Szczyrk.

Weekend 
z siatkówką

Miniona sobota i niedziela upłynęły pod znakiem siatkówki. Na hali przy ul. 
Świętokrzyskiej rozegrano turniej Ostrowiec Cup, wygrany przez zespół Jo-
ker Mekro Energoremont Świecie. Mecze poprzedziła oficjalna prezentacja 
ostrowieckiej drużyny. 

Tradycyjnie największą frekwencją 
cieszył się dystans 5 kilometrów. W su-
mie do tej rywalizacji stanęło 176 osób, 
w tym 133 biegaczy i 43 osoby maszeru-
jące z kijkami nordic walking. Najszyb-
ciej z kolejną rundą do półmaratonu 
na raty uporał się ostrowczanin Rafał 
Gontarczyk, któremu pokonanie trasy 
zajęło 18 minut i 24 sekundy. Co cie-
kawe, było to jego drugie zwycięstwo 
z rzędu na tym dystansie (był też naj-
lepszy 25 sierpnia). Aby stanąć na po-
dium należało tego dnia pobiec poniżej 
20 minut. Sztuka ta udała się Wojcie-
chowi Jaroszowi (Starachowice, 19:07) 
i Norbertowi Łojkowi (Ostrowiec Św., 
19:24). Wśród kobiet całe podium przy-
padło w udziale ostrowczankom. Zwy-
ciężyła Katarzyna Korulczyk (25:06), 
przed Sylwią Hamerą (25:26) i Kata-
rzyną Tkaczyk (26:56).

Na starcie biegu na dystansie 10 ki-
lometrów stanęło tym razem 92 osoby. 
Zwyciężył Wojciech Jarosz (Staracho-
wice, 37:38), wyprzedzając na mecie 
Przemysława Probobisa (Ostrowiec Św., 
38:42) oraz wiceprezydenta Ostrowca 
Św. Piotra Dasiosa (39:20). Granicę 
40 minut udało się jeszcze złamać tego 
dnia Pawłowi Minkinie (Ostrowiec Św., 
39:36). Wśród kobiet najlepsze okazały 
się Elżbieta Wybranowska (Ostrowiec 
Św., 52:42), Urszula Sokół (Ostrowiec 
Św., 53:03) i Marta Gołębiowska (Mił-
ków, 55:28).

Między biegami na 10 i 5k m miała 
miejsce też rywalizacja najmłodszych 

biegaczy, na których – w zależności od 
wieku – przygotowano biegi na dystansie 
od 100 metrów do 1 kilometra. W naj-
starszej grupie zwyciężyli Aleks Czar-
necki, przed Krzysiem Szklarczykiem 
i Wojtkiem Gołębiowskim, a wśród 
dziewczynek Amelia Kaczewska, przed 
Igą Wikarską i Natalią Wąsik.

Po piątej rundzie VII MosirGutwin-
Run 2019 nastąpiły zmiany w klasyfi-
kacji generalnej cyklu. Nowymi lidera-
mi zostali ostrowczanin Norbert Łojek 
w półmaratonie na raty oraz Wojciech 
Jarosz ze Starachowic w maratonie na 
raty. Wśród kobiet prowadzą odpo-
wiednio Katarzyna Korulczyk i Renata 
Parszowska (tylko jej udało się obronić 
pozycję lidera).

W rywalizacji rodzin po raz piąty z rzę-
du po zwycięstwo sięgnęli Artykiewiczo-
wie, co tradycyjnie zawdzięczają wysokiej 
frekwencji w drużynie (aż 6 osób). Tuż 
za ich plecami w klasyfikacji generalnej 
umocniła się rodzina Heba.

Półmaraton na raty (4 x 5274 m) za-
liczyło już 79 osób, a maraton na raty 
(4 x 10548 m) – 64 osoby. Półmaraton 
na raty – marsz Nordic Walking (4 x 
10548m) ukończyło 44 osoby. 

Wszyscy, którym udało się zaliczyć 
cztery rundy na jednym z dystansów 
odebrali pamiątkowe koszulki. Podczas 
uroczystego podsumowania, po finało-
wej rundzie - 13 października otrzymają 
też okolicznościowy medal.

OPR. KF

Piąta runda 
przyniosła zmiany

Piąta runda cyklu biegów VII MosirGutwinRun 2019 zakończyła się 
triumfem Wojciecha Jarosza. W imprezie wzięło udział ponad 300 osób.

Najpierw podopieczni Tomasza Ra-
dowieckiego przegrali z beniaminkiem 
I ligi – zespołem AZS UJK Społem 
Kielce 30:33. Porażkę zaliczyli również 
w spotkaniu z innym ligowym rywalem 
KSSPR Końskie, przegrywając 30:36. 
Warto dodać, że w pomarańczowo-
-czarnych barwach pierwsze spotkania 
rozegrał pochodzący ze Staszowa sie-
demnastoletni obrotowy Mikołaj Król.

Skład KSZO Odlewnia w meczach 
kontrolnych : Piątkowski, Kijewski, Ba-

ran – Pawlik, Hubka, Włoskiewicz, Gra-
bowski, Kowalczyk, Włodarski, Chmie-
lewski, Zielonko, Kogutowicz, Granat, 
Jagiełło, Cukierski, Chuchała, Dwojak, 
Król.

Pierwszy mecz nowego sezonu wo-
jownicy zagrają już w ten weekend 
21-22 września we własnej hali przy ul. 
Świętokrzyskiej z drugą drużyną Azoty 
Puławy.

PK

Porażka za porażką
Szczypiorniści KSZO Odlewania, na własnej hali przy ul. Świętokrzyskiej 
przegrali dwa spotkania kontrolne przed rozpoczęciem ligi.
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R E K L A M A

– To był bardzo ciężki mecz – przy-
znał Sławomir Majak, trener KSZO 
1929. – Uczulałem swoich zawodników, 
w jakich elementach gry są groźni i to 
się sprawdziło. Pierwszą połowę prze-
spaliśmy, chociaż jej końcówka wyglą-
dała już zdecydowanie lepiej. W dru-
giej połowie muszę pochwalić zespół 
za zaangażowanie, za chęć strzelenia 
bramki, która dała nam w konsekwen-
cji remis. Cieszymy się z wyniku, ale 
patrzymy realnie na nasze możliwości. 
Przed nami bardzo ciężkie mecze. Te-
raz skupiamy się na pojedynku z Siarką 
Tarnobrzeg, którą przyjmiemy na włas-
nym boisku. 

– Pozostaje duży niedosyt, gdy traci się 
bramkę zaraz przed końcem meczu – ko-
mentował spotkanie trener Wisły Puławy 
Jacek Magnuszewski. – Można było ten 
mecz zakończyć wcześniej, mieliśmy dwie 
niezłe sytuacje.

Wisła Puławy – KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski 1:1 (1:0).

1:0 Łukasz Kacprzycki 25 min. 1:1 Ja-
kub Chrzanowski 87 min.

KSZO 1929: Paweł Lipiec – Dominik 
Cheba, Karol Worach, Damian Mężyk, 
KAcper Ziółkowski (39 min. Fabian 
Burzyński) – Tomasz Persona, Maciej 
Miłek (55 min. Patryk Rząsa), Mateusz 
Mąka (76 min. Bartłomiej Smuczyń-

ski), Marcin Kaczmarek (69 min. Jakub 
Chrzanowski), Jan Imiołek, Tomasz 
Chałas (81min. Damian Nogaj). Trener 
Sławomir Majak.

W następnej kolejce pomarańczowo 
-czarni zagrają ze spadkowiczem z II 
Ligi Siarką Tarnobrzeg. Mecz odbędzie 
się na stadionie przy Świętokrzyskiej 11, 
w piątek 20 września. Rozpoczęcie o go-
dzinie 19:29. W tabeli po 8 kolejkach na 
prowadzeniu z 18 pkt. są rezerwy kie-
leckiej Korony, drugie miejsce zajmuje 
Siarka Tarnobrzeg (15 pkt.). KSZO pla-
suje się na siódmym miejscu (11 pkt).

PK

Remis uratowany w końcówce
W wyjazdowym spotkaniu 8 kolejki III Ligi piłkarze KSZO 1929 zremisowali w Puławach z tamtejszą Wisłą 1:1. 
Bramkę dla pomarańczowo-czarnych zdobył na kilka minut przed końcem spotkania Jakub Chrzanowski.
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