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W Częstocicach będzie gdzie poćwiczyć i zre-
laksować się. Właśnie powstaje tam nowocze-
sny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. 
To pierwsze, ale nie ostatnie zadanie w dzielni-
cy w ramach rewitalizacji Ostrowca.
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Piątek,  pa dziernika
  Joga dla początkujących. Ostro-
wieckie Centrum Pozytywnego Na-
uczania (ul. Trzeciaków 35A) zaprasza 
na zajęcia jogi w stylu Vinyasa, podczas 
których będzie można poznać podsta-
wowe pozycje asany, zrelaksować ciało 
i umysł oraz rozładować napięcie wy-
wołane stresem, a potem napić się aro-
matycznej herbaty. Początek o godz. 
18.15. Liczba miejsc ograniczona – de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Koszt udzia-
łu w zajęciach wynosi 20 zł. 

  Wykłady i koncert. W ramach 
Diecezjalnych Dni Kultury Chrześci-
jańskiej, w Wyższej Szkolne Biznesu 
i Przedsiębiorczości, o godz. 16 rozpo-
cznie się seminarium popularno-nauko-
we. Dr Marek Świeca wygłosi wykład 
poświęcony dialogowi w pedagogice 
chrześcijańskiej, a prof. dr hab. Ma-
riusz Jędrzejko poruszy temat edukacji 
medialnej w domu i w szkole oraz scha-
rakteryzuje najważniejsze zagrożenia 
związane z cyberprzestrzenią. O godz. 
19, w Sanktuarium Miłosierdzia Boże-
go na Ogrodach odbędzie się koncert 
organowy „Król instrumentów – Kró-
lowi Wszechświata. Z muzyką organo-
wą przez wieki” w wykonaniu Sylwii 
Gryzki-Ośko i Andrzeja Budzińskiego.

obota, 2 pa dziernika
  Jesienią malowane. Wszystkie 
dzieci, które w weekend nie lubią zbyt 
długo wylegiwać się w łóżkach mają 
okazję wziąć udział w warsztatach „Je-
sienią malowane” w Muzeum Archeo-
logicznym i Rezerwacie Krzemionki. 
Spotkanie rozpocznie się od spaceru 
po nasyconym jesiennymi barwami 
Rezerwacie Krzemionki. Następnie 
uczestnicy zaprojektują i wykonają 

swój własny autorski kubek. W tak ory-
ginalnym naczyniu zapewne dużo lepiej 
będzie smakować gorąca czekolada czy 
kakao w długie jesienno-zimowe wie-
czory. Zajęcia rozpoczną się o godz. 11. 
Koszt udziału w nich to 11 zł od osoby. 
Rezerwacje pod nr tel. 41 330 45 50, 
669 970 499 lub pod adresem e-mail: 
promocja@krzemionki.info. 

  Tenorzy ze Lwowa na Pułan-
kach. Koncertu pieśni cerkiewnej 

w w ykonaniu 
znanych teno-
rów L eonvo -
c i  z e  Lwowa 
b ę d z ie  mo ż -
n a  w y s ł u -
chać o god z . 
19 w kościele 
pw. św. Kazi-
m ier z a  K ró -
l e w i c z a  n a 
o s .  P u ła n k i . 
Wcześniej, bo 
w godz. 14-16, 

w ramach odbywających się w Ostro-
wcu Św. Diecezjalnych Dni Kultury 
Chrześcijańskiej, w sali Domu Pa-
rafialnego „Michael” dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. Ewa 
Jurkowska-Siwiec poprowadzi war-
sztaty wokalne dla schol parafialnych 
z dekanatu ostrowieckiego oraz scholi 
Domowego Kościoła. Oprócz muzyki 
będzie też coś dla amatorów sportu. 
W PSP nr 5 na os. Ogrody, w godz. 
10-14 rozegrany zostanie turniej sza-
chowy dzieci, młodzieży i dorosłych, 
który poprowadzi Stowarzyszenie Sza-
chowe „Hetman”. Natomiast w hali 
sportowej LO nr I im. St. Staszica, 
w godz. 9-12 odbędzie się turniej mi-
nistrantów w piłce nożnej w trzech 
kategoriach wiekowych, a w godz. 
12-16 – młodzieżowy turniej w piłce 

siatkowej. Zwycięskie drużyny w obu 
dyscyplinach rozegrają mecze z repre-
zentacjami księży. 

  Żydowski Ostrowiec. Biuro Wy-
staw Artystycznych zaprasza na ko-
lejną odsłonę „Spacerownika po mie-
ście” – przedsięwzięcia, którego ideą 
jest ukazanie wartościowych, a często 
niezauważalnych elementów miejskiej 
architektury, a także uwrażliwienie na 
otaczającą przestrzeń. Spacer eduka-
cyjny, dotyczący żydowskiej przeszłości 
Ostrowca z przewodnikiem Wojtkiem 
Mazanem rozpocznie się o godz. 11 pod 
Pomnikiem Żydów Ostrowieckich przy 
ul. Starokunowskiej.

  Wieczorne zwiedzanie cmenta-
rza. Centrum Krajoznawczo-Historycz-
ne im. M. Radwana proponuje wieczor-
ne zwiedzanie cmentarza parafialnego 
w Szewnie. Zbiórka o godz. 15 na par-
kingu obok kościoła. 

  Sidney Polak w Perspektywach.
W ramach koncertowej jesieni, Klub 
Muzyczny Perspektywy odwiedzi per-
kusista formacji T. Love, który od 
2002 r. z powodzeniem prowadzi rów-
nież solową karierę – Sidney Polak. 
W październiku ubiegłego roku ukazał 
się jego trzeci album. Wśród dwuna-
stu utworów znajduje się bonus track 
„Ajrisz”, związany z akcją T.Cover. 
Oprócz kawałków z tego krążka, ar-
tysta z pewnością wykonana te, które 
przyniosły mu największą popularność, 
czyli "Otwieram wino", "Chomiczów-
ka", "Chorwat", "Przemijamy". Począ-
tek koncertu o godz. 20. Bilety w cenie 
25 zł.

iedziela,  pa dziernika 
  Pamięci papieża. „Święty Jan Pa-
weł II – posłaniec Miłości i Nadziei” to 
tytuł programu artystycznego, przygo-
towanego przez słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, którzy o godz. 13 wy-
stawią w kościele pw. św. Kazimierza 
Królewicza na Pułankach prace ma-
larskie i będą recytować swoje wiersze. 
Dwie godziny później, w kolegiacie pw. 
św. Michała Archanioła odprawiona 
zostanie koronka do Bożego Miłosier-
dzia, a po nabożeństwie zgromadzeni 
w świątyni obejrzą program w wyko-
naniu uczniów PSP nr 4, Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia oraz scho-
li „Michałki” pt. „Droga do świętości 
Świętego Jana Pawła II”. O godz. 21 we 
wszystkich kościołach Ostrowca Św. 
zostanie odśpiewany Apel Jasnogór-
ski. Diecezjalne Dni Kultury Chrześ-
cijańskiej w Ostrowcu Św. zakończą się 
nocnym czuwaniem wiernych dekanatu 
ostrowieckiego na Jasnej Górze. Mło-
dzież i dorośli będą się modlić w inten-
cji powołań kapłańskich, zakonnych 
i misyjnych.
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Ludzie listy pisz ...
9 pa dziernika obchodziliśmy iędzynarodowy zień Pisania listów. iestety, świę-
to, które w mojej opinii już niedługo może zniknąć z kalendarza niestety  nietypo-
wych świąt, ewentualnie zostanie przekształcone w iędzynarodowy zień Bełkotu 

lektronicznego. Zapewne większość czytelników teraz puka się w głowę i pyta dla-
czego   ja odpowiadam i to dość obszernie...

ozpocznę od tego, że teraz w zasadzie każdy ma dostęp do smartfona, urządzenia, 
które zastąpiło komputer przenośny, książkę telefoniczną, listę zakupów, budzik, ra-
dio, odtwarzacz P3, aparat fotografi czny i niestety w wielu przypadkach również 
to, co mamy w głowie najcenniejszego, czyli mózg. Smartfon i pośpiech spowodowa-
ły także chorobę zwaną zubożeniem języka. est to tak gro na przypadłość, że strach 
się bać. zy ktoś z Was widział, jak obecna młodzież szkolna rozmawia między sobą 
w towarzystwie  Właśnie... siedzą z nosami wlepionymi w ekrany i piszą do siebie. 
Porozumiewają się jedynie wydając odgłos śmiechu na znak aprobaty lub buczenie, 
jako przejaw dezaprobaty czegoś, co pojawiło się na ich ekranach.  dobrze, ktoś 
powie  znak czasu. iech będzie, ale czy ten ktoś  widział, jak obecna młodzież 
komunikuje się przy pomocy znaków  ęce opadają. estem w stanie się założyć, 
że niejedna osoba nie wiedziałaby, co młodzież pisze do siebie. Pomijam brak zna-
ków interpunkcyjnych choć to również mnie strasznie boli . le zdanie składa się ze 
zbitków emotikon oraz dziwnych , albo zwrotów cb  iebie  przypis redakcji , 
tb  obie  przypis redakcji  i do tego kotła można wrzucić jeszcze zbitek taki, jak 

na przykład lol . ako wisienka na torcie staje tutaj ortografi a, która zupełnie nie 
istnieje. Większość pisze fonetycznie, co wygląda jak kataklizm, taki jak po wybuchu 
bomby atomowej.
Pisanie listów  wszem, ale nie tych tradycyjnych, papierowych, tylko elektronicz-
nych. wszem, ale bez zachowania jakichkolwiek zasad pisowni i bez szacunku do 
języka ojczystego. Poza tym organ nieużywany zanika, więc o wyćwiczeniu i dobrej 
motoryce dłoni można zapomnieć. becnie do pisania używa się przede wszystkim 
kciuków i reszty dłoni jako podstawki. Przypomnę, że kciuków używają bardzo moc-
no szympansy i goryle.  za porównanie nie można się tutaj obrażać, bo dokładając 
do tego wszystkiego komunikowanie się minisylabami można powiedzieć, że wra-
camy do korzeni.  wcale nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby tymi korzeniami 
sięgnąć początków  wieku, a nie prehistorii i komunikacji obrazkowej.
Pisanie listów, kartek pocztowych, czy czegokolwiek przy użyciu pióra i kartki papie-
ru zanika. Przykre. leż uroku miały kartki wysyłane na święta do bliskich, nie mówiąc 
już o laurkach na przeróżne okazje. Pewnie młodsi czytelnicy nie będą wiedzieć, co 
to jest ta przedziwna laurka . dsyłam więc do przeczytania Wielkiej ncyklopedii 
PW , która onegdaj wyszła w trzech tomach, a żeby ją zakupić należało posiadać 
cudowne znajomości i odstać w kolejce przynajmniej 2 dni. rąci myszką, ale przy-
znam, że łza się w oku kręci.

iestety, ale w szkołach też pozwala się uczniom pisać na tabletach, notować na 
innych urządzeniach, a wykłady na uczelniach nagrywa się na dyktafony, żeby zbyt-
nio nie przeciążyć mózgu. le to właśnie ćwiczenie organu pamięci jest bardzo waż-
ne. ak, jak wszyscy dbamy o rozwój fi zyczny, tak samo winniśmy zadbać o rozwój 
umysłowy. iedyś na świecie prym wiedli myśliciele. eraz są tylko memy, które 
w zasadzie nie wnoszą nic nowego do życia. ie wnoszą niczego do wyedukowania 
społeczeństwa. 

adzieja jedynie w tych, którzy z sentymentem wspominają telegramy otrzymywa-
ne w związku z różnymi jubileuszami, w tych, którzy wyznania miłosne przenosili na 
ozdobny papier, ba... tworzyli ze słów piękne utwory literackie... W obecnym czasie 
do wychowywania dziecka wystarczy telewizor, tablet i telefon z dostępem do nter-
netu. le czy rzeczywiście to wystarczy  zy nie lepiej uczyć się czegoś od podstaw  

czywiście, świat idzie do przodu, wszyscy idziemy..., ale tak, jak pojawiła się moda 
na hipsterów, tak moim życzeniem jest powrót do mody na kaligrafi ę i pisanie li-
stów. Bo nie ma nic przyjemniejszego, aniżeli zapisana kartka papieru, niejednokrot-
nie okraszona kleksem i pachnąca atramentem.

onkluzje i wnioski  ażdy z Was niech wysnuje sobie je sam.
danej wycieczki do urn. Postawcie krzyżyk tam, gdzie uważacie, byle odręcznie.

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

Ostrowiec wi tokrzyski,
ul. Denkowska 8
we cie od ul. owackie o

tel. 530 245 825

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

do 15 000 z  w 24 odziny, na okres
od 3 do 24 miesi cy, ez 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.
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TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

Zakład Usług Pogrzebowych
Spółka z o.o.

Ostrowiec Św., ul. Długa 8
CMENTARZ KOMUNALNY

Całodobowy przewóz zwłok
tel. 41 247-84-84

tel /fax 41 262-81-81
kom. 0 605 849 003 

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

NEKROLOGI* NAGROBKI *KRYPTY
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NR 1 NA LIŚCIE NR 1
Czesław

KOALICJA
POLSKA

SIEKIERSKI

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL
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 D D CZ

Święto ostrowieckiej oświaty, w którym 
nauczycielom towarzyszyli m.in.: ks. pra-
łat Jan Sarwa – dziekan dekanatu ostro-
wieckiego, poseł Andrzej Kryj, wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek, Święto-
krzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mą-
dzik, przewodnicząca Rady Miasta Irena 
Renduda-Dudek, przewodniczący Rady 
Powiatu Mariusz Pasternak, wiceprezy-
dent Dominik Smoliński, naczelnicy wy-
działów edukacji w starostwie i Urzędzie 
Miasta – Mariusz Łata i Jan Bernard 
Malinowski otworzył występ podopiecz-
nych Ewy Goworowskiej ze Studia Wo-
kalnego „Pandora” – Matyldy Szklar-
skiej, Zofii Pacholczak i Małgorzaty Sali. 
Po muzycznym wstępie, do zgromadzo-
nych w Ostrowieckim Browarze Kultury 
nauczycieli i pracowników oświaty zwró-
cili się gospodarze imprezy – prezydent 
Jarosław Górczyński oraz wicestarosta 
Andrzej Jabłoński. 

-W imieniu własnym oraz pani staro-
sty Marzeny Dębniak chciałbym państwu 
serdecznie podziękować za to, że poko-
naliście wszelkie problemy związane z re-
formą edukacji. Na szczęście są one już 
za nami – mówił A. Jabłoński, oficjalnie 
witając nowych dyrektorów LO nr II i ZS 
nr 3: Małgorzatę Górecką-Smolińską 
i Tomasza Łodeja.

– W dzisiejszych czasach trudno być 
nauczycielem, dlatego chciałbym po-
dziękować za wasz trud, codzienne za-

angażowanie, za to, że zaszczepiacie 
w naszej młodzieży pasję do wielu przed-
miotów – zwrócił się do zgromadzonych 
J. Górczyński. – Oświata w Ostrowcu to 
bardzo ważny obszar. Jako miasto inwe-
stujemy w nią spore środki. Nasze szkoły 
są otwarte w weekendy, uczniowie mogą 
liczyć na stypendia, a nauczyciele na do-
datki motywacyjne, organizujemy certyfi-
kowane egzaminy z języków obcych, a od 
tego roku szkolnego proponujemy, jako 
pierwsi dodatkowe zajęcia z matematyki 
i logiki oraz artystyczne. Mamy ambicje, 
aby poziom kształcenia w naszych pla-
cówkach był najlepszy w województwie 
i wiem, że dzięki doświadczeniu i zaan-
gażowaniu ostrowieckich pedagogów jest 
to możliwe.

Potwierdzeniem słów uznania dla 
pracy nauczycieli, była dekoracja tych 
najbardziej zasłużonych. I tak Złoty 
Medal za Długoletnią Służbę przyzna-
no Andrzejowi Bieleckiemu z ZS nr 2, 
Sylwestrowi Kłonicy z SOSW i Beacie 
Rzechowicz z ZSiPP nr 3. Medal srebr-
ny otrzymała Julita Klepacz z PSP nr 7, 
a Mirosław Bąk z ZS nr 2, Agnieszka 
Koziel, Łucja Kulibab, Marta Łukasik 
i Anna Orzech-Kunysz z ZSP w Szew-
nie – medal brązowy. 

Medalem KEN z kolei uhonorowano: 
Teresę Barańską-Matyjasek z ZS nr 2, 
Monikę Borzym z LO nr I, Renatę Bryłę 
z ZS nr 1, Monikę Garbacką z ZSOMS, 

Ilonę Gęborę z ZS nr 1, Martę Gresz-
czyńską z ZS nr 2, Joannę Guzik z PP nr 
15, Krzysztofa Hoyera z ZS nr 2, Edytę 
Jamróz, Dorotę Jaros i Bernarda Ja-
worskiego z ZS nr 1, Karinę Kateusz-
-Dominik z PG nr 3, Beatę Kot z ZS nr 
2, Barbarę Kotaś z PSP nr 3, Agnieszkę 
Kowalską z LO nr II, Magdalenę Kowal-
ską z ZSiPP nr 3, Dariusza Kowalskiego 
z SOSW, Macieja Krawczyka z LO nr I, 
Donatę Kulczycką z CKU, Justynę Maj 
z PP nr 19, Renatę Michalczyk z SOSW, 
Julitę Pastuszko z ZS nr 3, Wojciecha 
Rynio z PSP nr 3, Annę Skibę z PP nr 5, 
Grzegorza Sołtykiewicza z ZS nr 3, Mał-
gorzatę Stasiek z SOSW, Dorotę Szcza-
łubę z ZS nr 1, Magdalenę Tokarską, 
Małgorzatę Turczyńską z ZSP w Szew-
nie, Jolantę Walerowicz z PP nr 5, Ewę 
Wojtas z ZSOMS, Marcina Wróbla z PG 
nr 3, Beatę Zagórną-Wrzosek z ZS nr 2, 
Ryszarda Zięborę z ZS nr 2, Halinę Zwo-
lińską-Bień z PP nr 19, Edytę Kucharską 
z SOSW, Andrzeja Strachowskiego, Pa-
wła Stasińskiego z PSP nr 10, Annę Le-
wińską z PSP nr 1 i Renatę Łodej z PSP 
nr 14. 

Nagroda Minister Edukacji Narodo-
wej powędrowała do Małgorzaty Mali-
nowskiej z ZSOMS, a nagroda Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty do Jolanty 
Klauzińskiej z PSP nr 14, Grażyny Maj 
z ZSOMS, Jolanty Niedzieli z PSP nr 14, 
Doroty Opary z PSP w Kunowie, Małgo-
rzaty Podeszwy z SOSW, Marka Stolar-
czyka z Internatu w ZSOMS i Mirosławy 
Zaremby z ZSiPP nr 3. Siedemnaście 
osób odebrało nagrody starosty ostro-
wieckiego, a 34 – nagrody prezydenta 
miasta. 

Wśród nauczycieli nagrodzonych do-
datkiem motywacyjnym za szczególne 
osiągnięcia w pracy z uczniem znaleźli 
się: Elwira Jasiak z PSP nr 1, Doro-
ta Lach z PSP nr 3, Anna Agatowska 
z PSP nr 4, Bożena Dąbrowska z PSP nr 
7, Marta Kwiecińska z PSP nr 9, Edyta 
Skwirowska z PSP nr 10 i Adam Nowak 
z PSP nr 14. 

Nauczyciele 
o a

Po raz pierwszy od kilku lat nauczyciele i pracownicy placówek oświato-
wych prowadzonych przez gminę i powiat razem świętowali Dzień Eduka-
cji Narodowej. Spotkanie w Ostrowieckim Browarze Kultury stało się oka-
zją do wręczenia medali i nagród. W sumie odebrało je ponad sto osób.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu 
Św. od pewnego czasu podejrzewali, że 
31-letni mieszkaniec miasta może mieć 
związek z narkotykowym procederem. 
We wtorek (8 października) po południu, 
w trakcie patrolu mundurowi zauważyli 
podejrzewanego mężczyznę jadącego 
skuterem. Na widok nieoznakowanego 
radiowozu kierujący zatrzymał się, a na-
stępnie podjął próbę ucieczki. Policjanci 
natychmiast przystąpili do działań i po 
krótkotrwałym pościgu zatrzymali 31-lat-
ka. W trakcie wykonywanych czynności 
mężczyzna zachowywał się nerwowo 
i agresywnie. Jego zachowanie utwierdzi-
ło kryminalnych w przekonaniu, że może 
mieć coś na sumieniu. Po chwili wyszło 
na jaw, że 31-latek posiadał przy sobie 
narkotyki oraz schowaną w plecaku broń 

hukową z 8 nabojami. Wstępne 
badania potwierdziły, że mężczy-
zna posiadał przy sobie zabronio-
ne środki. Kolejno zatrzymanego 
poddano badaniu testerem nar-
kotykowym, który wskazał wynik 
pozytywny. W toku przeszuka-
nia pomieszczeń mieszkalnych 
i gospodarczych należących do 
zatrzymanego, w piwnicy bloku 
policjanci znaleźli dwa zawiniąt-
ka foliowe z zawartością suszu 
roślinnego, pudełko z zawartoś-
cią białego proszku, 18 tabletek 
koloru brązowego, kruszarkę, 
fajkę metalową, fajkę wodną, 
72 sztuki amunicji kal. 9 mm 
oraz pocisk artyleryjski, najpraw-
dopodobniej z czasów II Wojny 
Światowej. Łącznie stróże prawa 
zabezpieczyli blisko 80 gramów 

białego proszku wstępnie zidentyfiko-
wanego jako amfetamina i blisko 20 gra-
mów suszu roślinnego wstępnie zidenty-
fikowanego jako marihuana. 

W celu zadbania o bezpieczeństwo 
mieszkańców bloku, podjęto decyzję 
o ich ewakuacji do czasu przybycia sa-
perów. Na miejscu cały czas nad bez-
pieczeństwem ewakuowanych czuwali 
ostrowieccy policjanci oraz strażacy. 
Obecnie śledczy wyjaśniają okoliczności 
tej sprawy. Zabezpieczone rzeczy trafiły 
do badań i wkrótce biegli wypowiedzą się 
na temat ich legalności. 

Mężczyzna teraz za swoje zachowanie 
będzie tłumaczył się przed Sądem. Mun-
durowi będą wnioskować o areszt dla 
31-latka.

Narkotyki i amunicja
Narkotyki, pocisk artyleryjski, broń hukowa i 80 sztuk amunicji. Na takie 
znaleziska natrafili policjanci w mieszkaniu 31-letniego ostrowczanina.
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Konwencję wyborczą poprowadzi-
li Marta Wójcik oraz Piotr Wójtowicz, 
a muzyczną oprawę wydarzenia zapew-
niła wieloletnia podopieczna Staracho-
wickiego Centrum Kultury, Julia Dudek.

Wśród gości znaleźli sie: Starosta Os-
trowiecki Marzena Dębniak, Starosta 
Powiatu Starachowickiego Piotr Babi-
cki, Prezydent Ostrowca Świętokrzy-
skiego Jarosław Górczyński, Prezydent 
Miasta Starachowice Marek Materek, 
Zastępca Prezydenta Miasta Staracho-
wice Ewa Skiba, Zastępca Prezydenta 
Miasta Starachowice Aneta Nasternak, 
Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzy-
skiego Piotr Dasios, Burmistrz Miasta 
i Gminy Wąchock Jarosław Samela, 
Wójt Gminy Obrazów Krzysztof Two-
rek, Zastępca Prezydenta Kielc Arka-
diusz Kubiec oraz radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Sławomir 
Gierada.

W trakcie spotkania każdy z wybor-
czych sprzymierzeńców Jerzego Materka 
zabrał głos. Wystąpienia zaproszonych 
gości rozpoczął prezydent Marek Ma-
terek – syn kandydata do parlamentu. 
W trakcie wydarzenia wielokrotnie pod-
kreślano wagę czynnego udziału obywa-
teli w wyborach oraz wartość oddania 
głosów na ludzi, którzy będą troszczyć 
sie o wspólne dobro narodu – ponad po-
działami.

– Tata uczył nas zawsze, żeby być do-
brym człowiekiem i żeby mieć wielkie 
serce. W tych wyborach mamy okazję 
wybierać przedstawicieli do parlamentu. 
Chciałbym, żeby w polskim parlamencie 
znajdowały sie osoby, które są dobrymi 
ludźmi i mają wielkie serce, dlatego zachę-

cam państwa do oddania głosu na Jerzego 
Materka – mówił syn samorządowca.

– Czuję się zaszcz ycony, bardzo 
szczęśliwy, ze jestem częścią drużyny. 
Drużyny, która charakteryzuje sie stu-
procentową skutecznością. Drużyny, 
która wygrała dwukrotnie w mieście 

Starachowice. Drużyny, która jedno-
krotnie, jak dotychczas, wygrała w po-
wiecie starachowickim i drużyny, która 
w osobie Jerzego Materka wygra rów-
nież w niedzielę dla województwa świę-
tokrzyskiego. Jestem o tym przekona-
ny – podkreślał Starosta Piotr Babicki.

– Zaangażowanie samo sie obroni, nie 
patrzę na to, pod jakim szyldem kan-
dyduje Jerzy Materek – dodawał Wójt 
Obrazowa Krzysztof Tworek 

– Z panem Jerzym Materkiem wspól-
nie rozpoczynaliśmy kampanię, razem 
wspieraliśmy się, zdążyliśmy się dobrze 
poznać. Łączą nas te same idee, zwłasz-
cza jeśli chodzi o samorządy, w których 
od lat działamy. Dostrzegamy ich prob-
lemy, zagrożenia. Łącząc siły chcemy 
to zmienić – mówiła Starosta Marzena 
Dębniak.

– To bardzo ważne, abyśmy mieli 
w Sejmie i Senacie swoich reprezentan-
tów z doświadczeniem życiowym i zawo-
dowym, z wiedzą, takich, którzy wsłu-
chają sie w głos samorządowców i będą 
nas wspierać, a nie przeszkadzać nam. 
Przed państwem najlepsi kandydaci do 
Sejmu i Senatu Jerzy Materek i Marze-
na Dębniak - mówił Prezydent Ostrowca 
Jarosław Górczyński.

Jak podkreślali goście, podczas kam-
panii wyborczej Jerzy Materek uścisnął 
tysiące rąk i są to ręce, które ich zda-
niem zapewnią mu sukces.

O tym, czy rzeczywiście tak się stanie, 
przekonamy się już niebawem.

Materiał sfinansowany przez KWW 
Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zie-
loni.

a an a a z s
Już tylko dni dzielą nas od wyborów parlamentarnych. Dla kandydatów jest to ostatni moment, aby przekonać wyborców do 
zaznaczenia swoich głosów właśnie przy ich nazwisku na liście. Na ostatniej prostej kampanii, 9 października sala Hotelu Europa 
wypełniła się sprzymierzeńcami Jerzego Materka.

R E K L A M A

Chorobie alkoholowej często towarzy-

szy depresja, która może być zarówno 

efektem nadmiernego picia, jak i przy-

czyną sięgania po napoje procentowe. 

O tym, jak wygląda leczenie osób z po-

dwójną diagnozą z Aleksandrą Jawor-

ską – psychologiem, dyplomowanym 

psychoterapeutą, terapeutą uzależnień 

rozmawia Klaudia Fałdrowicz.

Co jest pierwsze depresja, czy alkoholizm?
– Odpowiedź na to pytanie nie jest 

prosta. Bywa tak, że choroba alkoho-
lowa jest pierwotna do depresji. Ozna-
cza to, że osoba, która dłuższy czas pije 
w sposób nałogowy, jest narażona na 
stany depresyjne. Mogą one pojawić się 
również w momencie odstawienia alko-
holu, jako jeden z elementów objawów 

odstawiennych i przejawiać się niepoko-
jem, bezsennością, brakiem celu i sensu 
życia, perspektyw zmian na lepsze, niską 
samooceną, pesymistycznymi myślami. 
W tym przypadku stan depresyjny jest 
wtórny do alkoholizmu, ale bywa rów-

nież, że depresja jest pierwotna i właśnie 
przez picie maskowana. Chory jest nega-
tywnie nastawiony do siebie i do świata, 
więc zaczyna sięgać po alkohol, którym 
uśmierza różne swoje lęki, obawy, brak 
wiary. „Pomagając” sobie w ten sposób 
dochodzi do momentu, że bez alkoholu 
trudno mu żyć i popada w uzależnienie. 
Dopiero w trakcie jego leczenia okazuje 
się, że zanim pojawiła się choroba alko-
holowa, były stany depresyjne.

ak wygląda leczenie pacjentów z podwójną 
diagnozą? 

– Przez wiele lat w Polsce priorytetem 
było leczenie choroby alkoholowej. W tej 
chwili głośno mówi się o tym, że leczenie 
powinno przebiegać dwutorowo, co ozna-
cza, że należy leczyć jednocześnie choro-
bę alkoholową i depresję. A więc w grę 
wchodzi zarówno farmakologia, jak i psy-
choterapia. Jeżeli osoba ma skłonność do 
popadania w ciągi picia, leczenie depre-
sji musi być odpowiednio dobrane. Jeśli 
chodzi o terapię, to czasem jest to terapia 
wspierająca, czasami bardziej eksplorują-
ca – w zależności od tego, w jakim stanie 
przychodzi dana osoba. 

koro osoba sięga po alkohol to znaczy, że 
ma skłonności do uzależnie . Czy wobec 
tego istnieje zagrożenie, że uzależni się od 
leków, które są podawane przy depresji?

– Leki antydepresyjnych mają leczyć, 
ale nie uzależniać. Farmakologia oka-
zuje się niezbędna na początku, kiedy 
trzeba kolokwialnie mówić dźwignąć 
pacjenta. Człowiek czasem jest w ta-
kim dole, że nie jest w stanie normal-
nie funkcjonować, wstać z łóżka, umyć 
się, pójść do pracy, podtrzymywać rela-
cje rodzinne. Wówczas musi brać leki. 
Jeśli do tego włącza się psychoterapię, 
po jakimś czasie dawki stopniowo są 
zmniejszane, aż do całkowitego odsta-
wienia. Czasami depresja, która poja-
wia sie w okresie odstawiennym mija 
samoistnie, ale i ona wymaga konsulta-
cji lekarskiej.

iorąc pod uwagę pani doświadczenie zawo-
dowe, na pewno spotkała się pani z pacjen-
tami z podwójną diagnozą, borykającymi się 
i z alkoholizmem i z depresją. ak wygląda 
sama terapia w takich przypadkach?

– Jeżeli chodzi o osoby z podwójną 
diagnozą, które i piją i mają depresję, 

włączam elementy leczenia odwyko-
wego. Jednocześnie pracuję odwykowo 
i psychoterapeutycznie, czyli poznaję 
sytuację pacjenta, jego doświadczenia 
życiowe. Pierwszy etap terapii zawsze 
polega na nawiązaniu relacji z pacjen-
tem i na tej podstawie przyglądamy się 
wspólnie różnym schematom relacji, 
w jakie wchodzi. Często jest tak, że oso-
by te maja pokomplikowaną historię 
życiową i inne trudności, niezwiązane 
z uzależnieniem. Depresja bardzo czę-
sto bierze się z doświadczeń wczesno-
dziecięcych. Jako terapeuta uzależnień 
pomagam przede wszystkim utrzymać 
pacjentom abstynencję. To z pewnością 
nie są łatwe przypadki, ale przypadki do 
wyleczenia.

Dziękuję za rozmowę.

Alkoholizm a depresja
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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 
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Nowe miejsce do ćwiczeń i relaksu 
powstaje na placu między ulicami Osa-
dową i Świętokrzyską. Będzie wyposa-
żone w boisko z prawdziwego zdarzenia, 
z bramkami, koszami do koszykówki, 
siatkami do gry w tenisa i piłkę siatkową 
oraz ogrodzeniem. W jego pobliżu, na po-
wierzchni około tysiąca metrów kwadrato-
wych pojawią się urządzenia do ćwiczeń, 
zabawowe, ławki i miejsce na ognisko. 
Całość będzie otoczona zielenią i moni-
torowana. Zadanie obejmuje bowiem do-
datkowo montaż kamery w budynku przy 
ul. Świętokrzyskiej 22 i podłączenie jej do 
centrum monitoringu miasta. 

Wartość inwestycji to ponad milion 
złotych, a jej wykonawcą jest firma 
Andbud z Samborca. Prace mają za-
kończyć się do 15 listopada. Obecnie 
obejmują wyrównanie i utwardzenie 
terenu, montaż krawężników, wyko-
nanie podbudowy pod boisko i plac 
zabaw. Pod koniec października pojawi 
się pierwszy sprzęt.

– To zadanie dedykowane najmłod-
szym mieszkańcom dzielnicy, chociaż 
i starsi będą mogli się tu zrelaksować 
i zadbać o kondycję fizyczną. Mam na-
dzieję, że plac będzie służył wszystkim 
przez długie lata – podkreślał prezydent 
Jarosław Górczyński, podczas konferen-
cji prasowej w terenie.

Kompleks rekreacyjno-wypoczynko-
wy w Częstocicach to jedno z przedsię-
wzięć w ramach projektu rewitalizacji 
Ostrowca Św., obejmującego w sumie 
11 inwestycji na łączną kwotę ponad 
35 milionów złotych. Wszystkie mają 
być wykonane do 2021 roku. W tej czę-
ści miasta, z udziałem unijnego wsparcia 
zmodernizowane będą również budyn-
ki przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej 
i Parkowej, a w sąsiedztwie osiedla po-
wstanie Centrum Tradycji Hutnictwa. 
Warto dodać, że Ostrowiec Św. przygoto-
wuje też aktualizację programu rewitali-
zacji i rozszerzenie go do roku 2023. Na 
kolejne projekty gmina również będzie 
zabiegała o środki z zewnątrz.

z s oc c  
z n ają s

W Częstocicach będzie gdzie poćwiczyć i zrelaksować się. Właśnie po-
wstaje tam nowoczesny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy. To pierw-
sze, ale nie ostatnie zadanie w dzielnicy w ramach rewitalizacji Ostrowca.

Tym razem przedsięwzięcie dla 
dzieci urodzonych między wrześniem, 
a grudniem 2018 roku, ich rodziców, 
dziadków i starszego rodzeństwa zor-
ganizowano w Ostrowieckim Browarze 
Kultury.

Z wykładem wystąpiła dietetyk kli-
niczny i psychodietetyk Katarzyna 
Błażejewska-Stuhr, autorka książek 
i poradników o żywieniu dzieci. Pry-
watnie mama dwóch chłopców – Stasia 
i Tadzia, żona znanego aktora Macieja 
Stuhra doradzała, jak zdrowo karmić 
malucha.

– Okres, kiedy pojawia się dziecko, 
to najlepszy moment, żeby wprowadzić 
zmiany żywieniowe w całej rodzinie. 
Zbilansowana dieta to podstawa zdro-
wia, dlatego warto zwracać uwagę na 
to, co pojawia się na naszych talerzach 
i co serwujemy najbliższym – podkre-
ślała K. Błażejewska-Stuhr, zachęcając 
mamy do karmienia piersią.

Przybyli mogli skorzystać również 

z porad lekarza pediatry Magdaleny 
Klimas. Kulminacyjnym punktem wy-
darzenia było wręczenie dyplomów 
i „prezydenckich wyprawek”.

– Przy okazji tego spotkania chcę 
p o d z i ęko w a ć  r o d z i c o m ,  d z i a d -
kom i wszystkim, którzy pomagają 
w wychowaniu dzieci – zwrócił się do 
zgromadzonych Jarosław Górczyń-
ski. – Narodziny dziecka to wyjątkowe 
wydarzenie, które warto świętować 
w szerszym gronie. Cieszę się, że z edy-
cji na edycję w gali bierze udział coraz 
więcej rodzin i że to właśnie Ostrowiec 
wybierają, jako miejsce do życie. Tym 
razem gala po raz pierwszy odbywa się 
w Ostrowieckim Browarze Kultury, 
który mam nadzieję będzie miejscem 
szli fowania talentów właśnie tego 
najmłodszego pokolenia. Myślę, że 
wielu z tych maluszków w przyszłości 
powie, że to właśnie w browarze zade-
biutowało.

ajmłodsi na gali
Blisko osiemdziesiąt rodzin odpowiedziało na zaproszenie pre-
zydenta Jarosława Górczyńskiego i wzięło udział w szóstej edycji 
„Mlecznej Gali”.

Prace nad przywróceniem ostro-
wieckiej placówki PSG rozpoczęły się 
w ubiegłym roku od zakupu nierucho-
mości przy ul. Zygmuntówka i wykonania 
dokumentacji projektowej.

– Obecnie wkraczamy w kolejny 
etap – informuje Radosław Słoniewski, 
dyrektor Oddziału Zakładu Gazowni-
czego w Kielcach. – Mamy już gotowy 
program funkcjonalno-użytkowy obiektu 
i wyłonionego wykonawcę prac budowla-
nych, które będą realizowane w systemie 
zaprojektuj – zbuduj i zgodnie z umową 
mają zakończyć się pod koniec maja przy-
szłego roku tak, aby już w czerwcu można 
było przyjąć pierwszych interesantów. 

Aktualnie najbliższa placówka PSG 
mieści się w Starachowicach i w momen-
cie sytuacji zagrożenie wydłuża się czas 
interwencji pogotowia gazowego. Zatrud-
nienie w tej ostrowieckiej znajdzie około 
10 osób – będą to przede wszystkim pra-

cownicy, którzy teraz muszą dojeżdżać do 
Starachowic.

W placówce PSG będzie można za-
łatwić wszelkie formalności związane 
z przyłączem gazowym. Do dyspozycji 
mieszkańców będą też służby techniczne 
i eksploatacyjne.

Warto przypomnieć, że funkcjonująca 
od lat w Ostrowcu Św. placówka Polskiej 
Spółki Gazownictwa została zlikwidowa-
na w 2013 roku. O jej przywrócenie za-
biegali radni i parlamentarzyści PiS.

– Bardzo cieszę się, że w budżecie 
spółki znalazły się pieniądze na odtwo-
rzenie w Ostrowcu placówki PSG i że 
pomimo pewnych trudności procedural-
nych, związanych między innymi z po-
zwoleniem na budowę nie wycofano się 
z tego przedsięwzięcia – podkreśla poseł 
Andrzej Kryj. 

azownictwo wraca 
do strowca

Już niebawem mieszkańcy Ostrowca będą mogli na miejscu załatwić 
wszelkie formalności związane z przyłączem gazowym.

– Modernizacja Wydziału Komunikacji 
to jeden z etapów porządkowania sytua-
cji w starostwie, które ma być przyjazne 
interesantom. Do tej pory osoby, które 
chciały załatwić wszelkie formalności 
w Wydziale Komunikacji narażone były 
na czekanie w długich kolejkach, dlatego 
podjęliśmy decyzję o remoncie – wyjaśnia 
starosta ostrowiecki Marzena Dębniak.

W ramach rewitalizacji wydziału od-
nowione zostały pokoje, wymienione 
biurka i drzwi, które teraz są przeszklo-
ne. Dzięki temu widać, jaka jest kolejka 
i czy są wolne stanowiska obsługi klien-
ta. Takie rozwiązanie w znacznym stop-
niu usprawnia pracę w wydziale.

– Interesanci są przyjmowani na sie-
dząco, wcześniej musieli stać przy wy-
sokich ladach. To prosty zabieg, który 
poprawia komfort obsługi – dodaje M. 
Dębniak. 

Na ścianach, przy wejściu do Wy-
działu Komunikacji zamontowano sto-
jaki, w których znajdują się druki do 
pobrania. To jednak nie koniec zmian 
w ostrowieckim starostwie. Na parter 
budynku wraca Rzecznik Praw Konsu-
menta. Na parterze utworzone zostanie 
również stanowisko obsługi osób nie-
pełnosprawnych. 

epsza komunikacja 
w Wydziale omunikacji
Z myślą o nowej jakości obsługi interesantów, Wydział Komunikacji w os-
trowieckim starostwie przeszedł remont. 

W ostatnim czasie wójt gminy Bałtów 
Hubert Żądło odebrał z rąk przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospo-
darki Wodnej podzię-
kowanie za działalność 
w dziedzinie ochrony 
i zrównoważonego go-
spodarowania zasoba-
mi wodnymi.

– Jest mi niezmier-
nie miło, że moja pra-
ca i praca wszystkich 
urzędników została 
doceniona przez kapi-
tułę konkursową. To 
nowa forma podzię-
kowań i nagród, kie-
rowanych do samorzą-
dów przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej – mówi wójt 
Bałtowa Hubert, doda-

jąc, że w podobny sposób uhonorowano 
jeszcze tylko dwie inne gminy. – Takie 
wyróżnienie nobilituje i daje motywację 

do kolejnych działań na rzecz ochrony 
środowiska.

A tych w gminie Bałtów nie braku-
je. W tym roku utworzono w Urzędzie 
Gminy punkt przyjmowania wniosków 
do programu rządowego „Czyste powie-
trze”. Ponadto złożono do WFOŚiGW 
wniosek o dofinansowanie budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Okole – najwięk-
szej miejscowości w gminie, która nie 
jest jeszcze podłączona do sieci.

– Nasz wniosek został pozytywnie roz-
patrzony, co więcej otrzymaliśmy jako 
pierwsi w Polsce dofinansowanie w ra-
mach pilotażowego programu w kwo-
cie ponad 8,7 mln zł w formie pożyczki 
z piętnastoletnim okresem spłaty, w po-
łowie umarzalnej. Dodatkowym atutem 
tego projektu jest to, że mieszkańcy nie 
będą ponosili opłat za przyłącza kanali-
zacyjne – informuje Hubert Żądło. 

Decyzję o rozpoczęciu inwestycji będą 
musieli podjąć radni gminy Bałtów.

iliony na kanalizację
Gmina Bałtów otrzymała ponad osiem milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Okole.
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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 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w Kościele pw. NMP w Ćmie-
lowie odprawioną przez ks. proboszcza 
Czesława Gumieniaka, który swoje 
piękne i wzruszające kazanie rozpoczął 
od cytatu z zaproszenia przygotowane-
go 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 osobiście 
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 
otoczeni swoimi bliskimi przeżywa-

li jeszcze wiele takich pięknych rocz-
nic.” – powiedziała Pani Burmistrz.

W mieniu Jubilatów głos zabrał Al-
fred Dziewirz, który dziękował za pięk-
ne życzenia i zorganizowanie tak wzru-
szającej uroczystości.

Po części oficjalniej odśpiewano Ju-
bilatom "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 Kul-
tury w Ćmielowie - Zosia Adamczyk 
i Karol Skórski wspaniałą niespodzian-
kę sprawili swoim wykonaniem utworu 
Bogusława Meca „Jej portret” Pani Ag-
nieszka Kaca-Chmielińska i Pan Szy-
mon Pocheć.

Naszym Złotym Jubilatom jeszcze raz 
składamy najserdeczniejsze życzenia, 
aby dalej szli przez życie trzymając się 

za ręce, zawsze uśmiechnięci, zawsze ra-
zem, 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

ł  az , czy  ło  o y  o
„…i że Cię nie opuszczę aż do śmierci” – tak ponad 50 lat temu ślubowało sobie 14 par z terenu gminy Ćmielów. Z tej okazji 28 
września 2019 r. w Ćmielowie świętowano jubileusz „Złotych godów”. 

– Jest to program pilotażowy, który 
będzie obowiązywał do końca 2019 
roku, a ma on swoje umocowanie 
prawne, jeśli chodzi o ustawę o pomocy 
społecznej - wyjaśnia Burmistrz.

Program został jednogłośnie przyję-
ty przez Radę Miejską. Dzięki niemu 
zwiększy się dostępność pomocy dla osób, 
które nie spełniają wymogów ustawy 
o pomocy społecznej. Pozwala on na po-
moc osobom, których kryterium docho-
dowe nie przekracza 250% tj. 1752,50zł 
w przypadku osób samotnie gospodarują-
cych i 1320zł żyjących w rodzinie. 

Wnioski o dopłatę na leki można 
składać do 20 października, następnie 
do 5 listopada i 5 grudnia. Do złożenia 
wniosku będą potrzebne zaświadczenia 
o dochodach i faktury na leki. W przy-
padku wniosków składanych w listopa-
dzie i grudniu OPS będzie prosił także 
o kserokopię recept.

Dopłaty 
do leków
Z inicjatywy Burmistrz Ćmielowa Pani 
Joanny Suska mieszkańcy gminy będą mogli 
skorzystać z dopłat do leków. Kwota dopłaty 
może wynosić łącznie 500 zł na cały okres 
obowiązywania programu.

Piękna muzyka, taniec, śpiew i pysz-
ne jedzenie – tak mieszkańcy Gminy 
Ćmielów rozpoczęli weekend. W piątek, 
20 września rynek przy Domu Kultury 
stał się najbardziej rozśpiewanym, kolo-
rowym i pachnącym domowymi potra-

wami miejscem w gminie, 
a to wszystko za sprawą 
I Przeglądu Muzyki Ludowej 
„Ćmielów na ludową nutę”.

Na scenie przed Domem 
Kultury prezentowały się ze-
społy ludowe z terenu całe-
go powiatu ostrowieckiego. 
Artyści zachwycili publicz-
ność swoimi wykonaniami 
znanych utworów ludowych 
oraz barwnymi strojami 
i poczuciem humoru. Cie-
kawym akcentem każdego 
występu było przedstawienie 
publiczności krótkiej historii 
powstania swojego zespołu. 

Wszystkich przybyłych 
na to spotkanie powitała 
Burmistrz Ćmielowa Joan-

na Suska oraz Dyrektor Domu Kultury 
Wioletta Rogala-Mazur.

Jak powiedziała Pani Burmistrz: „Mam 
nadzieję, że te niezapomniane chwile ob-
cowania z folklorem będą dla Państwa 
wspaniałym przeżyciem i zachęcą do kul-

tywowania Naszych pięknych, ludowych 
tradycji. Nasz Przegląd jest doskonałą 
okazją do integracji mieszkańców i na-
wiązywania nowych, ciekawych przyjaźni. 
Z wielką przyjemnością już teraz serdecz-
nie Państwa zapraszam na kolejną edycję 
tej imprezy w przyszłym roku.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: 
poseł Andrzej Kryj, sekretarz gminy 
Bodzechów Małgorzata Sobieraj, radni 
Rady Miejskiej w Ćmielowie oraz dyrek-
torzy bibliotek ościennych gmin.

Przegląd zespołów poprowadziła Ag-
nieszka Kaca-Chmielińska, która wspa-
niale zadbała o atmosferę imprezy pory-
wając wszystkich do wspólnej zabawy.

Na scenie zaprezentowały się zespoły 
ludowe: „Sami Swoi” (gm. Waśniów), 
„Okolanki”, „ Biesiada” i „Bałtowianie” 
(gm. Bałtów), „Koło Kobiet Aktywnych”, 
„Bodzechowianki”, Zespół Rodzinny 
z Broniszowic (gm. Bodzechów) oraz 
„Bukowianie” i „Kunowianie” (gm. Ku-
nów). A gospodarzy, czyli Gminę Ćmie-
lów reprezentował chór „Jutrzenka”, 
Koło Gospodyń Wiejskich „SABAT” 

z Wojnowic oraz zespoły ludowe z gminy 
Ćmielów „Borianki” i „Stocaneczka”.

Grande Finale imprezy był wspólny wy-
stęp wszystkich uczestników przeglądu, 
którzy zagrali i odśpiewali znany wszyst-
kim utwór „Świętokrzyskie jakie cudne”.

Organizatorami I Przeglądu „Ćmielów 
na ludową nutę” była Burmistrz Ćmielo-
wa Joanna Suska oraz Dom Kultury im. 
W. Gombrowicza w Ćmielowie a rewe-
lacyjne przeżycia kulinarne zapewniły 
panie z kół gospodyń wiejskich oraz Pani 
Lidia Dróżdż ze Smykowa.

mielów na ludową nutę

W wydaniu nr 64 tygodnika Świętokrzy-
skie 7 Dni (4-10 października 2019 r.) na 
stronie 7, w artykule „Pół wieku razem, 
czyli Złote Gody w Ćmielowie” pojawiło 
się zdjęcie dotyczące imprezy „Ćmielów 
na ludową nutę”. Za błąd odpowiedzialna 
jest redakcja tygodnika. 

O TO
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Podniesienie jakości kształcenia w gminie ałtów poprzez rozbudowę 
i modernizację budynku byłego espołu zkół w ałtowie oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia.
W ramach powyższego projektu został rozbudowany i zmodernizowany budynek oświaty do obecnych standardów. Wykonano szereg prac remontowo-budowlanych, m.in. zmieniono 
przeznaczenie części obiektu z internatu na sale dydaktyczne. Przeprowadzone zostały następujące działania: przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych, obejmująca utworzenie pra-
cowni matematycznej, informatycznej, biologicznej, przyrodniczej, geografi cznej, fi zyko-chemicznej wraz z zakupem wyposażenia, a także remont hali sportowej i przebudowa, adaptacja 
pomieszczeń przedszkolnych. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Głównym celem projektu było zapewnienie pełnej funkcjonalności zaplecza dydaktycznego oraz sportowego. W ramach niniejszej inwestycji zakupiono wyposażenie sal dydaktycznych 
w nowoczesne i innowacyjne pomoce sprzyjające zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia. 

Projekt dofi nansowany w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” osi priorytetowej 7 „Sprawne Usługi Publiczne” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu od 05.11.2015r. do 31.10.2019r.

Wartość projektu : 6 584 084,59zł 

 • w tym dofi nansowanie 2 994 812,34zł 

 • wkład własny Gminy 3 589 272,25zł

Termomodernizacja budynków kompleksu espołu zkół w ałtowie.
Przedmiot projektu stanowi termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie składająca się z następującego zakresu prac: docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 
ścian piwnic, a także podłóg na gruncie, wymianę drzwi i okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, budowę wentylacji mechanicznej, remont instalacji oświetlenia 
wewnętrznego oraz wymianę punktów świetlnych.

Projekt dofi nansowywany w ramach działania 3.3 
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” 
osi priorytetowej III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu od 05.11.2015r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu : 4 210 142,01zł 

 • w tym dofi nansowanie 3 565 268,23zł 

 • wkład własny Gminy 644 873,78zł
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AU T O P R O M O C J A

05:15  Jaka to melodia?
05:45  Przysięga
06:40  Elif
07:25  Audycje komitetów wyborczych. Sejm
07:35  Audycje komitetów wyborczych. Sejm i Senat
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:15  
09:45  Okrasa łamie przepisy: Jabłka i borówki
10:20  Komisarz Alex 2

Ostatnia sprawa Lucyny
11:05  Ojciec Mateusz 15

Pałac
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:35  
12:50  Natura w Jedynce

Szpiedzy wśród zwierząt, Złe zachowanie
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
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów – taka historia...

Opolczyk – droga do Namiestnika
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Rąbień, El Fuego

kulinaria
07:20  Doradca smaku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Polowanie na mieszkanie

lifestyle
11:30  Polowanie na mieszkanie

lifestyle
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Knyszyn, Bar u Marka

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:00  Kong: Wyspa Czaszki

Film przygodowy
22:25  Przetrwanie

Film dramat
01:00  Kuba Wojewódzki
02:00  Uwaga!
02:20  NOC Magii

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

Żywi i martwi – część 2
06:15  Syn tej ziemi
06:45  Audycje komitetów wyborczych. Sejm i Senat
06:55  Audycje komitetów wyborczych. Sejm
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Nienormalnie normalna rodzina
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
13:35  Gotowi do gotowania. Start!
14:15  O mnie się nie martw 11
15:10  Na sygnale

Zła wróżba
15:40  Audycje komitetów wyborczych. Sejm
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:15  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
20:00  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:10  Barwy szczęścia
20:35  Czar par
21:35  Czar par – dogrywka
22:20  Muzyka na weekend
23:25  Monte Carlo

Film komediowy
01:20  Psy 2. Ostatnia krew

Film sensacyjny

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  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 10

taniec
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:25  W ciemność: Star Trek

Film fantastyczny
02:15  Tajemnice losu

SOBOTA, 12 PAŹDZIERNIKA

PIĄTEK, 11 PAŹDZIERNIKA

05:10  Klan
05:35  Klan
05:55  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
08:55  Studio Raban
09:20  Rodzinny ekspres: Jan Paweł II, testament, czy go znamy?
09:55  Jeździec bawołów

Film obyczajowy
11:35  Wojenne dziewczyny 3
12:40  Fascynujący świat: Co jadają papieże?

Film dokumentalny
13:45  Okrasa łamie przepisy: Minikiwi nowość na talerzu
14:15  Z pamięci: Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
14:30  Jak to działa?: Jak działa elektrownia wodna i farma 

wiatrowa?
14:55  Kulisy "Postaw na milion"
15:05  Rolnik szuka żony 6
16:05  Dziewczyny ze Lwowa 4
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:30  Postaw na milion
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:00  Orędzie abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski na Dzień 

Papieski
20:10  Pogoda
20:15  Alarm!
20:40  Komisarz Alex 13

Co mówią kości
21:40  Hit na sobotę: Skyfall

Film sensacyjny
00:10  Loft

Film thriller
02:00  Jaka to melodia?

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: Łódź, Bistro Galancie

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  Nocna randka

Film komediowy
23:40  Kong: Wyspa Czaszki

Film przygodowy
02:05  "Boże Ciało" – kulisy filmu

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

04:35  Koło fortuny
05:15  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
10:40  Pogoda
10:45  Pytanie na śniadanie
11:15  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
11:45  Szansa na sukces. Opole 2020
13:00  O mnie się nie martw 11
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Rodzinka.pl

Wykładowca na Jajlu
15:45  Słowo na niedzielę: Nie buduj murów
16:00  Gala wręczenia nagród Totus Tuus 2019
17:05  Najgorszy kucharz

kulinaria
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Kroniki F1
18:35  Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019
19:20  Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2019: Finał
19:30  Lajk!
20:05  The Voice of Poland. Bitwa
22:25  Szansa na sukces. Opole 2020
23:35  Psy 2. Ostatnia krew

Film sensacyjny
01:30  Carrie

Film horror
03:45  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
08:40  Scooby-Doo i meksykański potwór

Film animowany
10:10  Ewa gotuje
10:45  Moje disco, moje wszystko
11:45  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 10

taniec
13:45  Ninja Warrior Polska
15:45  Kabaret na żywo

kabaret
17:45  Chłopaki do wzięcia
18:15  Chłopaki do wzięcia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Kevin sam w Nowym Jorku

Film komediowy
22:25  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 12

rock/pop
00:45  Sporty walki: FEN 26 – walka: Andrzej Grzebyk – Roberto 

Fonseca
01:45  Zamachowiec

Film sensacyjny
03:50  Tajemnice losu
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05:15  Klan
05:35  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:35  wojsko-polskie.pl
07:00  Historia, której nie pamiętam

Film dokumentalny
08:00  Tydzień
08:30  Zakochaj się w Polsce: Starogard Gdański
09:05  Ziarno: Kim był Lolek?
09:40  Las bliżej nas
10:00  Transmisja mszy świętej z Sanktuarium św. Jana Pawła II 

w Krakowie
11:40  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:50  Misja Bangladesz: Śisiu Mela
13:20  BBC w Jedynce: Pierwszy rok życia zwierzęcych maluchów

Film dokumentalny
14:20  Z pamięci: Stanisław Jerzy Lec
14:30  Weterynarze z sercem
15:05  Komisarz Alex 13

Co mówią kości
16:05  Postaw na milion
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:20  Wstańcie, chodźmy
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
19:55  Pogoda
20:05  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  Big Brother Tydzień 2
16:00  Gala French Touch
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
22:35  Saga "Zmierzch": Zaćmienie

Film fantastyczny
01:05  Big Brother Tydzień 2
02:05  Kuchenne rewolucje: Łódź, Bistro Galancie

kulinaria
03:05  Uwaga!
03:25  NOC Magii

04:35  Słowo na niedzielę: Nie buduj murów
04:45  Barwy szczęścia
05:15  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
11:35  The Voice of Poland. Bitwa
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Opole 2020
16:25  Rodzinka.pl

Granice miłości
16:55  Na dobre i na złe

Miłość matki
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Kroniki F1
18:30  Czar par
19:30  Czar par - dogrywka
20:10  Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw Europy - studio
20:35  Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw Europy - mecz: Polska - 

Macedonia Północna
21:45  UEFA: Equal Game
23:05  Muzyka, taniec, zabawa
23:55  Echo serca 2
00:50  Twój Vincent

Film animowany
02:35  Gołębiarki

Film historia/archeologia
04:10  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:45  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:15  Dzwonnik z Notre Dame 2

Film animowany
10:45  Auta 2

Film animowany
13:10  Kevin sam w Nowym Jorku

Film komediowy
15:45  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 12

rock/pop
17:45  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  11. Płocka Noc Kabaretowa - Kobieta pracująca

kabaret
21:00  Polska wybiera. Wybory parlamentarne 2019
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:50  Bezwstydny Mortdecai

Film komediowy
02:20  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 14 PAŹDZIERNIKA

NIEDZIELA, 13 PAŹDZIERNIKA

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Nowa Maja w ogrodzie 3
07:20  Akademia ogrodnika
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Polowanie na mieszkanie

lifestyle
11:30  Polowanie na mieszkanie

lifestyle
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Mińsk Mazowiecki, Mazowianka

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  Oszukać przeznaczenie 2

Film horror
01:00  Stylowy projekt

lifestyle
01:35  Co za tydzień
02:20  Uwaga!
02:40  NOC Magii

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

Wymarzone dziecko - część 1
06:15  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

Walka z nałogami
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!: Sanatoryjna rehabilitacja kardiolo-

giczna
15:10  Serial
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
21:50  O mnie się nie martw 11
22:50  Kino bez granic: Kwiaty wojny

Film dramat
01:20  Głęboka woda

Wielka woda
02:20  Twój Vincent

Film animowany
03:55  Zakończenie programu

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

05:05  Jeden z dziesięciu
05:40  Jaka to melodia?
06:20  Przysięga
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 3

Szok poporodowy
10:20  Komisarz Alex 3

Bilet do śmierci
11:05  Ojciec Mateusz 15

O mały włos
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:35  
12:50  Natura w Jedynce

Szpiedzy wśród zwierząt, Miłość
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
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Knyszyn, Bar u Marka

kulinaria
07:20  Doradca smaku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Polowanie na mieszkanie

lifestyle
11:30  Polowanie na mieszkanie

lifestyle
12:00  Ukryta prawda
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Szpital
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Kuchenne rewolucje: Szczecin, Aramia

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
02:00  Uwaga!
02:25  NOC Magii

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

Wymarzone dziecko - część 2
06:15  Otwarta Europa
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Rodzicielskie rozterki
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  Serial
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
21:50  Echo serca 2
22:50  Świat bez fikcji: Tancerz

Film dokumentalny
00:25  O mnie się nie martw 11
01:20  Rodzinka.pl

Granice miłości
01:50  Kino bez granic: Kwiaty wojny

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
22:10  Bank

Film dramat
00:50  Charlie i Boots

Film komediowy
02:55  Tajemnice losu

05:05  Jeden z dziesięciu
05:40  Jaka to melodia?
06:15  Przysięga
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów - taka historia...

Opolczyk - droga do Namiestnika
09:20  Ranczo 3

Szczęśliwe rozwiązanie
10:20  Komisarz Alex 3

Zabójcza namiętność
11:05  Ojciec Mateusz 15

Medium
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  
12:55  BBC w Jedynce: Pierwszy rok życia zwierzęcych maluchów

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
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: Totus tuus

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  Megahit: Najlepszy

Film biograficzny
22:25  W cywilu 2

Film sensacyjny
00:40  Bad Ass 3

Film sensacyjny
02:20  Tajemnice losu
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05:10  Jeden z dziesięciu
05:40  Jaka to melodia?
06:20  Przysięga
07:10  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Korona królów
09:20  Ranczo 4

Sztormy emocjonalne
10:20  Komisarz Alex 3

Sekret
11:10  Ojciec Mateusz 15

Bransoletka
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:35  Rok w ogrodzie extra
12:55  Natura w Jedynce: Dziki Meksyk: Górskie światy

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
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Mińsk Mazowiecki, Mazowianka

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: Komorowo, Karczma u Wiencka

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
22:30  Skazani na Shawshank

Film dramat
01:25  Kości
02:25  Superwizjer
03:00  Uwaga!
03:25  NOC Magii

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

Pogrzebana żywcem - część 1
06:15  Portrety żydowskich kobiet
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Marzenia Kacperka
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  Serial
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 seriali „Na dobre i na złe” i „Na sygnale”
20:55  Na dobre i na złe

Złamane serca
21:55  Na sygnale

Spokojnie, bez nerwów
22:35  Kino relaks: Legalna blondynka 2

Film komediowy
00:20  Najgorszy kucharz

kulinaria
01:25  Świat bez tajemnic: Powrót Chodorkowskiego

Film dokumentalny

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  Zawsze warto
22:10  Seksmisja

Film fantastyczny
00:55  Nasz nowy dom
01:55  Nasz nowy dom
02:55  Tajemnice losu

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

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
09:20  Ranczo 4

Śluby i rozstania
10:20  Komisarz Alex 3

Anioł Stróż na czterech łapach
11:05  Ojciec Mateusz 15

Psina
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:35  To się opłaca
12:50  Natura w Jedynce: Dziki Meksyk: Lasy Majów

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
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 22

Lepsza przyszłość
21:30  Sprawa dla reportera

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Szczecin, Aramia

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: Pruszcz Gdański, Kaskada Smaku

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: Glewo, Pod Zachrypniętym Kogutem

kulinaria
22:30  Wkręceni

Film komediowy
00:35  Pułapka
01:35  Kobieta na krańcu świata
02:10  Uwaga!
02:35  NOC Magii

04:40  Koło fortuny
05:15  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Pogrzebana żywcem - część 2
06:10  Operacja zdrowie!: Sanatoryjna rehabilitacja kardiolo-

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

Hazard
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

Złamane serca
15:10  Serial
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
20:00  Kulisy serialu „Barwy szczęścia”
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Najgorszy kucharz

kulinaria
21:35  Wkręceni w randkę
22:45  Nauczycielka angielskiego

Film dramat
00:25  Port lotniczy

Film sensacyjny
02:45  Krąg podejrzanych

Portfel
04:00  Art Noc: Scena alternatywna: Jazz Band Młynarski-Masecki

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
22:10  Slumdog, milioner z ulicy

Film dramat
00:55  Chirurdzy
01:55  Chirurdzy
02:55  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

Paulina opeć
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

paulina.kopec@radiorekord.pl
+48 507-127-967

W T  P  D W
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec



11PIĄTEK – CZWARTEK 24-30 MAJA 2019 SPORT



Całkowicie przebudowany ostrowie-
cki zespół rozpoczął sobotnie spotkanie 
bez żadnych kompleksów. Wprawdzie 
pierwszy punkt zdobyły siatkarki ze 
Świecia, ale błyskawicznie odpowie-
działa środkowa KSZO Kamila Kobus. 
Później przyjezdne oderwały się na 
4:8. Ostrowczanki goniły i po asie ser-
wisowym Eriki Salaciovei odskoczyły 
na 14:12. W decydujących momentach 
pierwszej części brakło naszemu ze-
społowi doświadczenia. Kilkukrotnie 
dziewczęta z zagry wki nie potrafi-
ły trafić w pole gry, punkty uciekały 
i przyjezdne bez większych problemów 
wygrały tą część 20:25.

Druga partia rozpoczęła się od pro-
wadzenia 0:4 dla ekipy Marcina Woj-
towicza. Pomarańczowo-czarne znowu 
goniły wynik i na prowadzenie wyszły 
przy stanie 13:12. Druga część wcho-
dziła w decydującą fazę – przy wyniku 
14:14 asem serwisowym popisała się 
Wiktoria Kowalska. Od tej pory ubie-
głoroczne mistrzynie pierwszej ligi nie 
dały sobie już odebrać zwycięstwa i po-
dobnie jak pierwszą część zakończyły 
wygraną 20:25.

Początek trzeciej części miał bardzo 
podobny scenariusz do poprzednich 
części. Szybkie 0:3 i gonitwa KSZO. Po 
błędzie rywalek ostrowczanki wyszły na 
prowadzenie 8:7, później punktowe ak-
cje Joanny Kapturskiej, Moniki Kawy 
i Eriki Salanciovei dały nam prowadze-

nie 15:12. Rywalki goniły, tym razem os-
trowczanki nie dały wydrzeć sobie zwy-
cięstwa i przedłużyły szanse na pierwsze 
punkty wygrywając tę część 25:21.

W czwartym secie pierwsze punkt 
zdobyły siatkarki KSZO, niestety póź-
niej było już gorzej. Rywalki oderwały 
się na 1:5 i starały się utrzymywać prze-
wagę. Kontaktowy punkt na 7:8 zdobyła 
Salanciova, niestety to było wszystko na 
co było stać tego dnia ostrowiecki ze-
spół. Przyjezdne utrzymywały bezpiecz-

ną przewagę i zakończyły mecz wygry-
wając w czwartym secie do 18.

W następnej kolejce ostrowczanki 
zagrają ponownie w hali przy Święto-
krzyskiej. Tym razem rywal będzie teo-
retycznie słabszy. Drużyna Grupa Azoty 
PWSZ Tarnów, z którą przyjdzie nam 
się zmierzyć we wtorek , 15 października 
aktualnie zajmuje po dwóch porażkach 
jedenaste miejsce w tabeli I ligi. KSZO 
jest na dziesiątej pozycji. Początek me-
czu o godzinie 18.

Joker 
ył za s ny

Od przegranej 1:3 z ubiegłorocznym zwycięzcą ligi – drużyną Joker Mekro 
Energoremont Świecie rozpoczęły sezon w pierwszej lidze siatkarki KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski.

Ciekawe widowisko i pięć bramek oglą-
dali kibice w Ożarowie, gdzie miejscowy 
Alit podejmował piątą drużynę w tabeli 
Star Starachowice. Goście objęli pro-
wadzenie już w 11 minucie, kiedy to na 
strzał z około 20 metrów zdecydował się 
Mariusz Fabjański. Piłkarze Alitu dążyli 
do wyrównania, a udało się to osiągnąć 
w 34 minucie. Rzut karny, po zagraniu 
ręką jednego z obrońców Staru wyko-
rzystał Damian Gardynik. Do przerwy 
utrzymywał się wynik remisowy 1:1. 
W drugiej części starachowiczanie za-
atakowali trochę śmielej, efektem tego 
były bramki Dominika Sito w 60 minucie 
i Bartosza Szydłowskiego w 81 minucie. 
W końcówce nieco rozluźnieni prowa-
dzeniem piłkarze Arkadiusza Bilskiego 
dali się zaskoczyć i bramkę na 2:3 zdobył 
Kacper Piechniak, który wykorzystał nie-
porozumienie bramkarza i obrońcy gości. 
Alit kończył mecz w dziesiątkę. W 85 mi-
nucie czerwoną kartkę za faul zobaczył 
bramkarz Przemysław Janowski. Z kolei 
w drużynie ze Starachowic zadebiutował 
były gracz III-ligowej Juventy Staracho-
wice oraz Korony Kielce Karol Kopeć. 
Nowy nabytek w zespole trenera Bilskie-
go ostatnie kilka lat spędził kopiąc piłkę 
w bawarskich klubach za naszą zachodnią 
granicą.

W tabeli na prowadzeniu z 28 – punk-
tami jest ŁKS Probudex Łagów. Dru-
gie miejsce zajmuje Skarżyski Gra-

nat – 26 punktów. Starachowiczanie 
pozostali na piątym miejscu (23 punk-
ty). W bardzo trudnej sytuacji pozosta-
ją ożarowianie. Zespół Pawła Rybusa 
zdobył zaledwie 10 punktów i zajmuje 
odległą 15 pozycję. Tabelę z pięcioma 
punktami zamyka Orlicz Suchedniów.

W Okręgówce z kolei bez większych 
niespodzianek. Lider Stal Kunów zano-
towała kolejne spotkanie bez porażki. 
Tym razem zespół Rafała Jałochy bez-
bramkowo zremisował z Piaskowian-
ką Piaski. W górę tabeli pnie się OKS 
Opatów, który po słabym początku 
rundy wygrał trzeci mecz z kolei. Pod-
opieczni Dariusza Pietrasiaka pokona-
li 2:0 Unię Sędziszów i z piętnastoma 
oczkami awansowali na siódme miejsce. 
Bez punktów zakończyli kolejkę piłka-
rze Kamiennej Brody i Świtu Ćmielów. 
Brodzianie ulegli na własnym boisku 
Zorzy Tempo Pacanów 2:3. Obydwie 
bramki dla Kamiennej zdobył grający 
trener drużyny Marcin Dynarek. Nato-
miast piłkarze Świtu, również na włas-
nym boisku ulegli Wichrowi Miedziana 
Góra 2:5. Dla Świtu trafiali Dawid Su-
rowiec (bramka samobójcza) oraz Da-
mian Rokita. W tabeli Kamienna z 9 jest 
punktami na 13 pozycji. Świt bez zmian 
zajmuje ostatnie 16 miejsce z zaledwie 
jednym punktem.

Star wygrywa 
w żarowie

11 kolejkę spotkań rozegrały w miniony weekend zespoły występujące 
w Świętokrzyskiej IV Lidze.

Podopieczne Szymona Kroczka do 
tej pory wygrały wszystkie spotkania 
i pewnie przewodzą w ligowej tabeli. 
Nasze piłkarki w trzech kolejkach Świę-
tokrzyskiej III Ligi zaaplikowały swoim 
rywalkom aż 30 bramek i jeszcze osiem 
dołożyły w spotkaniu Pucharu Polski, 
zachowując przy tym czyste konto z tyłu. 
W minioną niedzielę 9:0 rozprawiły się 
z Bucovią Bukowa.

Wynik spotkania ostrowczanki otwo-
rzyły bardzo szybko, bo już w 2 minucie 
dośrodkowanie Moniki Zakrzewskiej na 
bramkę zamieniła Angelika Olszewska. 

Cztery minuty później po bramce Wik-
torii Jureckiej było już 2:0. Napór poma-
rańczowo-czarnych trwał dalej, efektem 
tego były kolejne bramki. W 12 minucie 
na 3:0 podwyższyła Wiktoria Latała, 
a tuż przed przerwą czwartą bramkę dla 
KSZO zdobyła Kinga Bajak. W drugiej 
połowie obraz gry nie uległ zmianie, 
podopieczne Szymona Kroczka panowa-
ły na boisku i bez większych problemów 
stwarzały groźne sytuacje. W 47 minu-
cie do bramki rywalek trafiła Monika 
Zakrzewska, w 51 Angelika Olszewska, 
w 75 Jagoda Borek, a w 78 i 80 minucie 
Wiktoria Jurecka.

Kolejny mecz nasze piłkarki zagrają 
również na własnym boisku. Tym ra-
zem przeciwnikiem będzie zespół Top 
Spin z podkieleckiego Promnika. Po-
czątek spotkania na boisku przy ulicy 
Kolejowej w niedzielę, 13 października 
o godzinie 11. Natomiast w środę,16 paź-
dziernika pomarańczowo-czarne czeka 
prawdziwy sprawdzian umiejętności. 
Tego dnia zespół trenera Kroczka za-
gra w ramach II etapu Pucharu Polski 
z zespołem Podgórze Kraków, który 
był zwycięzcą pucharowych rozgrywek 
w województwie małopolskim.

romią rywalki
Występujące w III lidze kobiet piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzy-
ski nie mają sobie równych.
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Jeszcze nie zdążyli dobrze zasiąść na 
trybunach kibice KSZO, a pod bramką 
Hutnika zawrzało. Kamil Bełczowski, 
po dośrodkowaniu Marcina Kaczmarka 
z rzutu wolnego huknął z kilku metrów 
w poprzeczkę. To było pierwsze ostrze-
żenie dla przyjezdnych. Kolejne minu-
ty to napór pomarańczowo -czarnych. 
W 7 minucie głową z siódmego metra 
próbował Damian Mężyk, a minutę 
później w doskonałej sytuacji znalazł się 
Tomasz Chałas. Niestety ciągle było 0:0. 
Wynik uległ zmianie pięć minut później. 
Niefrasobliwość obrońców KSZO wyko-
rzystał Kamil Sobala, wdarł się między 
ostrowczan i płaskim strzałem poko-
nał Pawła Lipca. Po okresie dobrej gry 
KSZO i stworzeniu kilku sytuacji bram-

kowych przegrywaliśmy 0:1. Na boisku 
niewiele się zmieniło, bramkarza gości 
próbowali pokonać Kamil Bełczowski 
oraz Tomasz Chałas. Do wyrównania 
udało się doprowadzić w 33 minucie. To-
masz Chałas, będąc około 30 metrów od 
bramki gości zdecydował się na strzał. 
Uderzenie było na tyle precyzyjne i sil-
ne, że piłka wpadła do siatki. Kilkana-
ście minut później sytuacja się odwróciła 
i to ostrowczanie wyszli na prowadzenie. 
Dominik Cheba dośrodkowywał z pra-
wej strony, Chałas zgrał piłkę piersią do 
Fabiana Burzyńskiego i nasz napastnik 
uderzył nie do obrony, wyprowadzając 
KSZO na prowadzenie 2:1.

Początek drugiej części również na-
leżał do zespołu Sławomira Majaka, 

aktywni z przodu Bełczowski, Chałas 
i Kaczmarek nie zdołali jednak pod-
wyższyć wyniku i po okresie ataków 
gospodarzy do głosu doszli goście. 
W 60 minucie w polu karnym KSZO 
było bardzo gorąco. Sędzia po starciu 
Kaczmarka z jednym z zawodników 
Hutnika wskazał na rzut karny. Na 
szczęście dla naszego zespołu szybko 
zmienił swą decyzję i przyznał rzut 
rożny dla gości. W 73 minucie był już 
remis. Wprowadzony minutę wcześniej 
Krzysztof Świątek precyzyjnie dograł 
do Arkadiusza Garzła i zawodnik go-
ści strzałem głową doprowadził do wy-
równania.

emis w hutniczych derbach
Piłkarze KSZO 1929 zremisowali z Hutnikiem Nowa Huta Kraków 2:2. Dla pomarańczowo-czarnych bramki 
strzelali Tomasz Chałas w 33 minucie i Fabian Burzyński w 42 minucie.
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O kampanii wyborczej tuż przed 

wyborami parlamentarnymi ze starostą 

ostrowieckim Marzeną Dębniak, nieza-

leżną kandydatką do Senatu rozmawia 

Paulina Kopeć. 

Ostatnia prosta przed wyborami to dobry 
czas na podsumowanie kampanii. Dla 
pani był to niewątpliwie bardzo pracowity 
okres. Czy udało się zrealizować wszystkie 
założenia? 

– Tak. Uważam, że wszystko udało 
się zrealizować. Kampania wyborcza 
była krótka, ale przez to bardzo in-
tensywna. Odbyliśmy setki spotkań 
z ludźmi, udzieliliśmy setek wywia-
dów, przeprowadziliśmy setki roz-
mów. Czy uda się osiągnąć zapla-
nowane cele? Tego tak naprawdę 
dowiemy się dopiero w poniedziałek. 
Już teraz jednak zapraszam wszyst-
kich do wzięcia udziału w wyborach, 
bo żeby o czymś decydować, żeby 
o czymś dyskutować trzeba w tym ak-
tywnie uczestniczyć. Niedziela ma być 
pięknym dniem, więc spacer do loka-
lu wyborczego nie powinien stanowić 
obciążenia. 

W trakcie kampanii, o której mówimy popar-
cia pani kandydaturze udzieliły wszystkie 
ugrupowania opozycyjne, co więcej poparcie 
popłynęło również ze strony samorządowców 
i to nie tylko z województwa świętokrzyskie-
go, ale i z Lublina, Nowej Soli, Gliwic. To 
chyba bardzo nobilitujące?

– Oczywiście. Serdecznie dziękuję ko-
legom samorządowcom za udzielone mi 
poparcie, ale także wszystkim partiom 
opozycyjnym – Koalicji Obywatelskiej, 
Lewicy, PSL. To wskazuje, że moja kan-
dydatura jest ponad podziałami, jest 
kandydaturą, która łączy, a nie dzieli. 
Prezydenta Nowej Soli znam osobiście. 

On też mnie dobrze zna, bo będąc jesz-
cze na stanowisku wiceprezydenta Os-
trowca dość intensywnie uczestniczyłam 
w pracach Zarządu Miast Polskich. Mo-
gliśmy wymieniać się doświadczeniami, 
poznać swoje poglądy, działania. Nie 
jestem jedynym samorządowcem star-
tującym w wyborach. Jeżeli uda nam się 

wejść do parlamentu, będziemy stanowić 
pewnego rodzaju siłę i dążyć do wzmoc-
nienia samorządności. 

W kampanii często z pani ust padało hasło 
"ponad podziałami". Pani bardzo mocno 
broni swojej niezależności politycznej. 

– Rzeczywiście tak jest. Niezależność 

polityczna ułatwia pracę, mogę bronić 
określonych interesów, zwracać się do 
odpowiednich instytucji po informacje. 
Mnie nikt nic nie musi kazać, ani zaka-
zać. Głosuję również zgodnie ze swoim 
sumieniem i ze swoimi przekonaniami.

To, jak widać procentuje, bo mimo różnych 
zmian na lokalnej scenie politycznej, pani 
nieprzerwanie od 29 lat pracuje w samorzą-
dzie.

– Tak. To bardzo piękny okres. Przez 
cały ten czas zajmowałam odpowiedzial-
ne stanowiska. 24 lata byłam sekreta-
rzem miasta, przez 4 lata sprawowałam 
funkcję wiceprezydent, a od ubiegłego 
roku jestem starostą ostrowieckim. 
Działając w samorządzie, współpra-
cowałam z różnymi partiami, ponad 
podziałami. Teraz w Polsce wszyscy je-
steśmy podzieleni, wszechobecna jest 
mowa nienawiści. Tymczasem kluczem 
do porozumienia w każdej dziedzinie 
jest merytoryczna dyskusja i taką zawsze 
staram się uprawiać. 

To ostatni moment, by przekonać wyborców 
do swojej kandydatury. W jaki sposób pani 
zachęciłaby naszych czytelników do pójścia 
w niedzielę do urn i postawienia krzyżyka 
przy swoim nazwisku?

– Uważam, że niewątpliwym atutem 
mojej kandydatury jest długoletnie do-
świadczenie, jako samorządowca i to, że 
działam wśród ludzi i dla ludzi. Cytu-
jąc Margaret Theatcher: "Jeżeli chcesz 
o czymś porozmawiać, zaproś mężczy-
znę. Jeżeli naprawdę chcesz, żeby było 
coś zrobione zaproś kobietę" zachę-
cam – głosujcie Państwo na kobiety!

Dziękuję za rozmowę. 

Ojczyzna. To, co nas łączy

 CZD

Chociaż zabrakło Sylwestra Lepia-
rza – tryumfatora I Ostrowieckiego Pół-
maratonu Leśnego rywalizacja przebie-
gała na mistrzowskim poziomie. Walka 
o pierwsze miejsce toczyła się pomię-
dzy Mistrzem Polski w Biegach Ultra, 

a dwukrotnym zwycięzcą biegów Wings 
for Life. Najszybciej trasę II Ostrowie-
ckiego Półmaratonu Leśnego pokonał 
Tomasz Walerowicz. Zawodnik Nestum, 
dwukrotny zwycięzca biegu Wings for 
Life 2016 i 2017 przybiegł na metę z cza-
sem: 1:16:42.

Drugi na podium był Kamil Leśniak. 

Mistrz Polski w biegach na ultra dy-
stansie, zawodnik Salco Garmin Team 
finiszował z czasem 1:19:33. Trzeci 
w klasyfikacji open był Michał Leśniak 
z Mountain Fuel Polska, który przybiegł 
niespełna pół minuty po swoim bracie, 
trasę półmaratonu pokonując w 1:20:01.

Wśród kobiet podium w kategorii 
open na dystansie półmaratonu przed-
stawiało się następująco:

1.Natalia Gębka 1:46:41
2.Ewa Parczyńska 1:46:51
3. Martyna Hert-Gajewska (Ostro-

Biec) 1:48:03.
Bieg Leśna Siódemka
Kobiety open:
1. Kinga Jagieło (Husaria Race Team) 

00:31:56
2 .  Just y na S łow i k (O st roBiec) 

00:35:07
3. Sylwia Hamera (BBL Ostrowiec 

Św.) 00:35:14
Mężczyźni open:
1. Fi l ip Jańczak (Polonia Środa) 

00:24:50
2. Rafał Gontarczyk (Newer Give up) 

00;25:25
3. Marcin Wojtan (Juventa-Kobex Sta-

rachowice) 00:26:19.
Organizatorzy wydarzenia – Ostro-

wieckie Stowarzyszenie Biegaczy Os-
troBiec – nagrodzili medalami i statu-
etkami z leśnym akcentem najlepszych 
zawodników. Były też nagrody dla naj-
liczniejszej i dla najszybszej drużyny.

Medale dla najszybszych
Blisko 150 osób wzięło udział w drugiej edycji Ostrowieckiego Półmaratonu Leśnego, który odbył się na terenie Ośrodka Wy-
poczynkowego "Gutwin". Na dystansie "Leśnej siódemki" pobiegło około stu zawodników, a w biegach dla dzieci – pięćdziesiąt 
najmłodszych biegaczy.
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