
Rada odwołana
Zdecydowana większość miesz-
kańców gminy Bałtów, biorących 
udział w niedzielnym referen-
dum zagłosowała za odwoła-
niem Rady Gminy.

 str. 3
Każdy może 
wyjść na prostą
Alkoholizm to choroba. Lecze-
nie jej trwa latami, ale przyno-
si efekty. O tym, gdzie szukać 
pomocy, by zerwać z nałogiem 
z Aleksandrą Jaworską – psy-
chologiem, dyplomowanym 
psychoterapeutą, specjalistą 
terapii uzależnień rozmawia 
Paulina Kopeć. 
 str. 4

KSZO to Ostrowiec
W piątkowy wieczór, w sali ostro-
wieckiego kina „Etiuda” odbyła 
się gala z okazji 90-lecia istnie-
nia Klubu Sportowego Zakładów 
Ostrowieckich. Na uroczystości 
pojawiło się wielu ludzi sportu, 
związanych z KSZO, a także sa-
morządowcy i biznesmeni. Były 
wspomnienia, podziękowania 
i wyróżnienia.

 str. 4
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B E Z P Ł A T N Y  T Y G O D N I K

Trzy dekady „Aspektu”

Klub Literacki „Aspekt”, działający przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. ma już trzydzieści 
lat. Uroczystości jubileuszowe odbyły się we wtorek (26 listopada) w Galerii Fotografii MCK.
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Fot. Monika Jasion

Antybiotyki z kuchni
w ię two 

na koniec rundy

TAXI SUPER - PLUS
US U I CA ODOBOWE

OSTROWIEC WI TOKRZ SKI 

515 906 666
515 516 507

-20%
za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ 

KARTĄ
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T Y G O D N I K

Pi e   lis o a a

  Warsztaty kamieniarskie. W ma-
łej galerii TPZK w budynku Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ku-
nowie zaprezentowane zostanie lokalne 
rzemiosło, sztuka i rękodzieło, odbędą 
się również warsztaty kamieniarskie, 
które poprowadzi Eugeniusz Cierluk. 
Początek o godz. 10.

  W rytmach SKA. Klub Muzyczny 
„Ptaszka w klatce” zaprasza na wyjąt-
kowy koncert  Podwórkowych Chuli-
ganów i The Sabala Kabala – formacji 
grających punk ska. Pierwsi powstali 
w 1998 roku. 27 września 1998 roku 
wydali debiutancką płytę „Powrót na 

ulicę”. W późniejszym okresie koncer-
towali, m.in. na Punkowej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy w Krakowie, mię-
dzynarodowym festiwalu muzyki ska 
w RoSlau. W 1999 roku muzycy wyda-
li drugą płytę „Ciężko jest”. Wkrótce 
potem zawiesili działalność. Zespół 

reakty wował się na krótko w 2005 
roku, w zmienionym składzie. Pierw-
szy koncert po długiej przerwie zagrali 
18 lutego w płockim klubie Forma. Pod 
koniec 2008 roku nastąpiła ponowna 
reaktywacja grupy, tym razem w ory-
ginalnym składzie. Pierwszy koncert 
odbył się 5 marca 2009 roku w Warsza-
wie, w klubie Radio Luxembourg. The 
Sabala Bacala z kolei to rzeszowski 
melodyjny punk rock, którego początki 
sięgają 2001 roku. W 2009 roku zespół 
nagrał swoje pierwsze studyjne demo 
i zaczął regularne koncertowanie. Od 
tego momentu The Sabala Bacala za-
grała ponad 115 koncertów, występu-
jąc obok takich grup jak: Dezerter, Big 
Cyc, Apteka, The Analogs, Kabanos, 
Dick4Dick, Cela Nr 3, Blade Loki, 
The Bill, The Dreadnoughts, Wasted 
i wielu, wielu innych. Grupa gościła 
na Cieszanów Rock Festiwal, Altefrest 
Pankowisko czy Rock Nad Sanem, a ze 
swoimi koncertami zahaczyła również 
o Słowację. Dyskografia The Sabala 
Bacala to dwie studyjne płyty „Uro-
dzeni w PRLu” i „W końcu!” oraz 
obecność na kilku polskich i europej-
skich składankach. Początek koncertu 
o godz. 20. Bilety w cenie 35 zł.

So o a   lis o a a
  Osiemnastka TPZK. Towarzy-
stwo Ziemi Kunowskiej świętuje pełno-
letność. Z okazji 18. urodzin, odbędzie 
się spotkanie jubileuszowe, połączone 
z 12. Kunowskimi Zaduszkami Mu-
zycznymi. Świętowanie rozpocznie się 
o godz. 16 w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Antoniego Hedy "Szarego" 
w Kunowie prezentacją historii Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej 
z uwzględnieniem najważniejszych 
osiągnięć i działań. Po części oficjalnej, 
w trakcie której wyróżnieni zostaną za-
służeni członkowie i przyjaciele towa-

rzystwa zabrzmi muzyka. W koncercie 
jubileuszowym, połączonym z dwuna-
stą edycją Kunowskich Zaduszek Mu-
zycznych wystąpią Ornette i Golden 
Life. Wstęp wolny. Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Kunowskiej to regionalne 
stowarzyszenie założone  z inicjatywy 
Wandy Wesołowskiej, którego głów-
nym celem jest ochrona dóbr kultury 
i tradycji, upowszechnianie zabytków 
przyrodniczych i historycznych, roz-
wijanie aktywności społeczno-kultu-
ralnej mieszkańców, promocja regionu 
oraz realizacja zadań z zakresu kultury 
i sztuki. Teren działania stowarzysze-

nia obejmuje nie tylko miasto Kunów 
i miejscowości gminy, ale również ob-
szary kiedyś leżące w granicach admi-
nistracyjnych Kunowa oraz te, z który-
mi łączy je historyczna przeszłość.

  Winyl party. Oryginalną propozycję 
na andrzejkowy wieczór ma restauracja 
„Zmiana Klimatu” w Ostrowieckim Bro-
warze Kultury. Zamiast wróżb zaprasza 
na hity z satelity i party przy winylach. 
Start o godz. 21.30. Wjazd 10 zł.

  Andrzejki z Karolakiem. Duet 
Pączki w Tłuszczu to Tomasz Karolak 
(wokal), którego nikomu przedstawiać 
nie trzeba (aktor, muzyk, showman 
oraz dyrektor teatru IMK A) oraz 
Bartek Miecznikowski (gitara, drugi 
wokal). Bartek zajmuje się też kom-
ponowaniem utworów. „Tylko bądź” - 
pop-rockowy utwór o miłości z tekstem 
Pawła Kukiza to zarazem pierwszy sin-
giel zwiastujący płytę, której premiera 
odbyła się w 2018 roku pod szyldem 
Magic Records. Utwór był ozdobą 
walentynkowego odcinka serialu „Ro-
dzinka.pl” i z pewnością zabrzmi „na 
żywo”, podczas koncertu w Klubie Mu-
zycznym „Ptaszka w Klatce”. Początek 
o godz. 20. Bilety w cenie 60 zł (kon-
cert plus zabawa w klubie do białego 
rana) do nabycia w lokalu.

  Ścierański w Perspektywach. Od 
lat ma ugruntowaną opinię najlepsze-
go polskiego jazzowego basisty. Grał 
w najsłynniejszych jazz rockowych skła-
dach, jest wziętym sidemanem, nagrał 
pokaźny stos płyt sygnowanych włas-
nym nazwiskiem. Krzysztof Ścierań-
ski, bo o nim mowa „na żywo” wykona 
swoje najlepsze numery w Klubie Mu-
zycznym „Perspektywy”. Start o godz. 
20. Bilety w cenie 15 zł.

KF

Nie wszystko złoto...
My Polacy wiemy… I tutaj skończymy, bo ZAiKS mógłby nas zjeść, ale wiemy, że nie 
wszystko złoto, co się świeci. Są oczywiście nowe trendy. Niektórzy mawiają „tryndy”, 
ale po co kaleczyć język?
Bez wykorzystywania kruszców, bez wykorzystywania siły roboczej, która w Chinach 
robi biżuterię sprzedając ją, jako wyrób godny polecenia i prosto z Polski możemy 
spokojnie prezentować to, co mamy najlepsze. Drewno i sprawne dłonie dają okazje 
do tworzenia. I tutaj pojawia się słowo KLUCZ – TWORZENIA. Materiał szlachetny, 
może nie jak kruszec, ale potrzebuje uwagi, potrzebuje umiejętności i pasji. Twórca, 
rzeźbiarz, artysta musi znać się na swoim rzemiośle, niczym dentysta. Lepiej niż den-
tysta, lepiej niż protetyk…. Bo to praca ciężka, która wymaga skupienia i umiejętno-
ści projektowania i przewidywania oraz znajomości właściwości materiału, na któ-
rym odbywa się praca. Jedni powiedzą – codzienność, drudzy złożą ręce ku brawom. 
Drewniana biżuteria to zupełnie nowe pojęcie luksusu, to nowa odmiana pokazania 
się na salonie w stylu "be cool". To coś, co powoduje, że wszyscy skupią wzrok na 
nowym, pięknym i okazałym naszyjniku. Bransoleta? A i owszem… A złoto i srebro? 
Materiał passe. Platyna? Kto rozpozna? Tutaj należy się skupić na wykonaniu, na 
pasji i na wyglądzie.
Kruszce są znane i oklepane jak "Kevin sam w domu" w święta. Drewno i żywicz-
ne wstawki, smak i kultura wyrobu, niezależnie od materiału to gwóźdź programu. 
Można silić się na wiele słów, ale w przypadku, kiedy wyrób broni się sam słowa są 
zbędne. A drewno jest materiałem wdzięcznym, naturalnym, ekologicznym. Wyglą-
da obłędnie, jest lekkie i naturalne. Żaden złodziej szubrawca nie połakomi się na 
zerwanie z szyi naszyjnika z drewna. Dlaczego? Bo taki złodziej szubrawca nie zna 
jeszcze wartości tego, co za kilka lat będzie wielkim hitem nie tylko nad Wisłą, ale 
za wielką wodą. Już dziś lansuje się nowe style na bycie EKO, a drewniana biżuteria 
takim nowym EKO stylem jest.
Najważniejsze, to wyjść przed szereg. Pokazać, że są na świecie rzeczy, które nie 
muszą być kością niezgody, o które nie toczy się wojen, w imię których nie postawi 
się na szali czyjegoś życia wobec kilku wygładzonych, lśniących gramów. Drewniana 
biżuteria jest niczym arcydzieło muzyczne, które odkrywa się po chwili. Które brzmi 
niczym najlepsza symfonia dźwięków. A dźwięki? Te najcieplejsze pochodzą właśnie 
z instrumentów drewnianych. To one mają duszę, niepowtarzalny charakter i błysk, 
który jest dostrzegalny tylko przez nielicznych. 
Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta… weźcie sobie do swoich serduszek słowa, 
które widnieją powyżej. Zapamiętajcie przysłowie, że "nie wszystko złoto, co się 
świeci". Bądźcie modni i korzystajcie z tego, co daje nam natura. Zapomnijcie o zło-
cie, platynie i srebrze, których wydobycie kosztuje wiele wysiłku, których wydobycie 
rujnuje środowisko naturalne i niejednokrotnie kosztuje życie górników. Sięgnijcie 
po to, co bliskie człowiekowi, z czym człowiek zawsze miał do czynienia. Bądźcie 
modni i wyróżnijcie się z tłumu, w którym króluje powtarzalność. Każdy ma złoto, 
srebro i platynę. Każdy nosi brylanty. Właśnie, każdy… więc bądźcie ponad to i dajcie 
się wyróżnić z tej złotej szarości i przewidywalności, która wciąż uznawana jest za 
luksus. A niepotrzebnie, bo drewniana biżuteria jest niedocenianą, czarną perłą, jest 
delikatnym pięknem, które pokazuje, że jesteśmy częścią natury.

A O
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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.

Paulina Węgłowska

R E K L A M A

tel. 601 447 250 
ewa.bernisz@gmail.com

fb: /ubezpieczeniawostrowcu

 Rolniku !!!!
Do 30.12.2019 zmień ubezpieczyciela!

 Najtańsza oferta ubezpieczeń rolnych w rejonie. Sprawdź nas!!!
 Wszystkie formalności załatwiasz u Nas!!!

I zgarnij 20 % dodatkowej zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych

 Rolniku !!!!

Jesienna wyprzedaż 
ubezpieczeń DOMÓW 

I MIESZKAŃ do 40% zniżki, 
dodatkowa zniżka 

przy ubezpieczeniu 
samochodowym

ZAPRASZAMY
Ostrowiec Św.
ul. Siennieńska 94

od pon. do pt. od 9 do 16

Jesteśmy z Wami od 2006 r
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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

UBEZPIECZENIA POCZTOWE
TO O T   M

Ubezpieczenia komunikacyjne, 
domów i mieszka , podró ne

Urząd ocztowy Ostrowiec w. 7
os. łoneczne 14, 27-400 Ostrowiec 

tel. kom. 725 233 362

R E K L A M A

R E K L A M A

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

 A R C A AŁA KO, KLAU-
DIA FAŁDROWICZ

K l u b  L i t e r a c k i 
„Aspekt”, prowadzony 
obecnie przez dr Anetę 
Pierścińską-Maruszew-
ską zrzesza ponad dwa-
dzieścia osób w różnym 
wieku. Wszyscy kochają 
pisać – dla jednych to 
sposób na życie, dla dru-
gich miła pasja. Podczas 
cyklicznych, wtorkowych 
spotkań dzielą się do-
świadczeniami, rozmawia-
ją o literaturze, recenzują 
własną twórczość. Wielu 
klubowiczów ma na swo-
im koncie tomiki poezji, 
w ielu publ ikuje swoje 
wiersze w różnych perio-
dykach, gros z nich bierze 
również udział w presti-
żowych imprezach litera-
ckich, odnosząc niemałe 
sukcesy.

– Na przestrzeni trzy-
dziestu lat zmieniała się 
siedziba klubu, jego pre-
zesi i członkowie, ale nie-
zmienna została idea. „Aspekt” skupia 
ludzi, dla których prawdziwą pasją jest 
pisanie i którzy pragną dzielić się tą 
pasję z innymi. W ten sposób pokazują 
kawałek swojej duszy, są bardzo szcze-
rzy w poezji, dzięki czemu ma ona wielu 
sympatyków – przyznaje Aneta Pierściń-
ska-Maruszewska, prezes klubu. 

Wyrazem tej sympatii była wypeł-
niona do ostatniego miejsca Gale-
ria Fotografii MCK w Ostrowieckim 
Browarze Kultury, gdzie świętowano 
30-lecie ostrowieckiej poezji. W jubile-
uszowym spotkaniu uczestniczyli goście 
z Ostrowca i okolic. Pojawiła się repre-
zentacja Miejskiego Centrum Kultury 
w Skarżysku-Kamiennej, przedstawi-
ciele kieleckiego środowiska literackiego 
na czele ze Stanisławem Nyczajem. Byli 
wiceprezydent Piotr Dasios i dyrektor 
Ostrowieckiego Browaru Kultury Jacek 
Kowalczyk.

– Grupa wrażliwych osób, prezen-
tująca świat za pomocą różnych form 
literackich związała się przed laty 
z Miejskim Centrum Kultury, z któ-
rym do dziś jest kojarzona. Trzy dekady 
istnienia to dowód na to, że twórczość 
niektórych ewaluowała – podkreślił P. 

Dasios. – Członkowie klubu „Aspekt” 
są dobrze rozpoznawalni w mieście, 
a spotkania z ich twórczością na stałe 
weszły do kalendarza imprez kultural-
nych. Dzięki temu każdy ma możliwość 
obcowania z literackim kunsztem. 

– Ostrowiecki Browar Kultury to in-
stytucja, na którą mieszkańcy czekali 
bardzo długo. To przestrzeń otwarta na 
różne sfery kultury, w tym również na 
poezję – zapewnił J. Kowalczyk. 

A tej podczas wtorkowego spotkania 
nie brakowało. Zgromadzeni usłyszeli 
wiersze klubowiczów o bardzo różnej 
tematyce i formie. Recytacje przeplotły 
występy wokalne, bo utwory członków 
„Aspektu” często stają się inspiracją dla 
muzyków. 

Jak na jubileusz przystało, było grom-
kie „Sto lat”, życzenia, gratulacje, pre-
zenty i okazały tort. 

Trzy dekady 
„Aspektu”

Klub Literacki „Aspekt”, działający przy Miejskim Centrum Kultury w Os-
trowcu Św. ma już trzydzieści lat. Uroczystości jubileuszowe odbyły się we 
wtorek (26 listopada) w Galerii Fotografii MCK.

W Radzie, wybranej w ubiegłorocz-
nych wyborach jedenastu na piętnastu 
radnych stanowili członkowie Klubu 
„Bałtowski Przełom”, będący w opozycji 
do wójta Huberta Żądło. Referendum 
zainicjowała grupa mieszkańców, której 
pełnomocnikiem był Henryk Cielebąk, 
radny z sympatyzującego z włodarzem 
gminy, a mającego mniejszość w Radzie 
Klubu „Przyjazna Gmina Bałtów”.

Aby referendum zostało uznane za 
ważne, musiały w nim wziąć udział 
1233 osoby, tj. więcej niż 3/5 miesz-
kańców, biorących udział w ostatnich 
wyborach.

W sumie zagłosowało 1 277 osób, 
przy czym zdecydowana większość, tj. 
1208 mieszkańców opowiedziało się 
„za” odwołaniem zaprzysiężonej przed 
rokiem Rady. 43 osoby były „przeciw-
ko”, a 26 osób oddało nieważne głosy.

Tą precedensową w skali kraju sytu-
ację, wójt Bałtowa Hubert Żądło uzna-
je za wielki sukces demokracji.

– Decyzję mieszkańców przyjmuję 
z pokorą i traktuję, jako wyraz zaufania 
do mojej osoby i pracy przez ostatni rok, 
ale też, jako duże zobowiązanie – pod-

kreśla wójt Hubert Żądło. – Społeczność 
tak małej gminy, jak nasza pokazała, że 
czuje się za nią odpowiedzialna, że wy-
bór na dane stanowisko nie jest proce-
sem nieodwracalnym, że zawsze należy 
liczyć się z opinią mieszkańców, wsłuchi-
wać się w nią i sprawować swoje funkcje 
tak, jak przyrzekało się to na początku 
kadencji. Mieszkańcy w każdej chwili 
mogą skorzystać z przywileju demokra-
cji, powiedzieć „sprawdzam” i dać czer-
woną kartkę, zwłaszcza, jeśli ci, którzy 
mieli reprezentować ich interesy nie wy-
wiązują się z tego.

Wynik referendum oznacza ponow-
ne wybory do Rady Gminy. Do czasu 
jej powołania obowiązki Rady pełnić 
ma komisarz, powołany przez wojewo-
dę świętokrzyskiego.

– Chciałbym, żeby ta sytuacja trwała 
jak najkrócej, żeby nowa Rada zosta-
ła wybrana jak najszybciej, tak, aby te 
dwa organy – uchwałodawczy i wyko-
nawczy w końcu zaczęły współpraco-
wać, podejmując ważne dla mieszkań-
ców decyzje – dodaje H. Żądło.

KF

Ra a o wo ana
Zdecydowana większość mieszkańców gminy Bałtów, biorących udział 
w niedzielnym referendum zagłosowała za odwołaniem Rady Gminy.
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Czerwony Krzyż to organizacja cha-
rytatywna, pomagająca ludziom cier-
piącym na całym świecie – bez względu 
na ich narodowość, rasę, wyznanie, czy 
poglądy polityczne. Jej misja opiera się 
na najszlachetniejszych ideałach, jakie 
człowiek może stworzyć – ideałach, 
które służą poszanowaniu godności 
wszystkich ludzi, bez czynienia różnic 
i podziałów między nimi.

– Spotykając się dzisiaj, podczas 
uroczystości stulecia Polskiego Czer-
wonego Krzyża chcemy pokazać ludzi 
naśladujących ideę czerwonokorzy-
ską, osoby, które spieszą się kochać 
ludzi – mówił Stanisław Fiolik, prezes 
Rejonowego Oddziału PCK w Os-
trowcu Św., otwierając jubileuszowe 
spotkanie w Ostrowieckim Browarze 
Kultury, które nieprzypadkowo odbyło 
się w tym czasie. Od 22 do 26 listopada 
obchodzimy bowiem Dni Honorowe-
go Krwiodawstwa. Uroczystość stała 
się więc okazją do podziękowań tym, 
którzy przekazują „cząstkę siebie” dla 
ratowania innych. 

W dowód wdzięczności za najpięk-
niejszy dar życia, jakim jest bezinte-
resowne, długoletnie oddawanie krwi 
Odznakę Honorowy Dawca Krwi Za-
służony dla Zdrowia Narodu, przyzna-
waną przez Ministra Zdrowia otrzyma-
li: Łukasz Bykowski, Ryszard Farys, 
Mirosław Heba, Mirosław Kacała, 
Grzegorz Klechowski, Henryk Kochan, 
Piotr Kowalski, Marcin Bolesław Kro-
pielnicki, Artur Kurowski, Radosław 
Lenczewski, Norbert Sebastian Pode-
szwa, Krzysztof Sylwester Pronobis, 
Ireneusz Roman Sarzyński, Zdzisław 
Skarba, Jerzy Skowron, Sławomir Ma-
rek Skuza, Józef Szcześniak, Dariusz 
Świątek, Marek Świątek, Grzegorz 

Tomczyk i Adam Marek Zubrzycki.
Przyznano również Odznaki Ho-

norowe PCK. I tak odznakę I stopnia 
odebrali Edward Matuszewski i Zyg-
munt Tobiasz. Odznaka II stopnia po-
wędrowała do Mariusza Jagiełło i Bog-
dana Marka Wilczyńskiego, odznaką 
III stopnia uhonorowano Zbigniewa 
Matusiewicza i Michała Świątkow-
skiego, a odznaką IV stopnia: Ewelinę 
Bieńkowską, Monikę Chebę-Piziorską, 
Jana Chrząstowskiego, Piotra Dziuł-
ka, Ewelinę Grabską, Mariolę Kurant, 
Justynę Luboch, Konrada Mazurka, 
Jakuba Starczewskiego i Mirosława 
Wróblewskiego.

Były też Odznaki Zasłużony Daw-
ca Krwi. Odznakę I stopnia otrzymali 
Paweł Lech, Agata Podeszwa i Woj-
ciech Tokarski. Odznaką II stopnia 
wyróżniono Pawła Górniaka, Artura 
Kota, Rafała Maciejskiego, Małgorza-
tę Ozgowicz, Adama Ryło, Stanisława 
Sejmickiego, Ireneusza Szajniakow-
skiego, Wojciecha Tokarskiego i Pawła 
Wośka. Odznakę III stopnia przyzna-
no: Annie Cebuli, Mateuszowi Der-
latce, Arkadiuszowi Jędrzejewskiemu, 
Tomaszowi Kotkowskiemu, Zbignie-
wowi Kryci, Rafałowi Lipczyńskiemu, 
Piotrowi Lewandowskiemu, Tomaszo-
wi Miklewskiemu, Karolowi Młynar-
czykowi, Radosławowi Pikusowi, Ada-
mowi Ryło, Wojciechowi Tokarskiemu, 
Danielowi Wiecha i Dariuszowi Zu-
brzyckiemu.

Działalność Polskiego Czerwonego 
Krzyża to także pomoc niesiona po-
trzebującym. Wśród zadań realizowa-
nych przez PCK są szkolenia w zakre-
sie pierwszej pomocy przedmedycznej 
i ratownictwa oraz międzynarodo-
wego prawa humanitarnego, pomoc 

w domach podopiecznych, prowadzenie 
świetlic środowiskowych, praca z mło-
dzieżą w ramach szkolnych kół PCK, 
czy pomoc niesiona w czasie klęsk 
żywiołowych. Ci, którzy lokalnie an-
gażują się w te działania uhonorowani 
zostali podczas wtorkowej uroczystości 
Medalami 100-lecia PCK. W kategorii 
indywidualnej odebrali je: Mateusz 
Agatowski, Beata Barska-Jagiełło, Ag-
nieszka Czechowska, Joanna Czubala, 
Czesław Golis, Aleksandra Guzik, Ja-
rosław Górczyński, Mariusz Jagiełło, 
Beata Kępińska, Dorota Kępińska, 
Katarzyna Klepacz, Tomasz Klepacz, 
Jakub Kościołek, Małgorzata Krysa-
-Kowal, Marianna Krzciuk, Renata 
Majewska, Edward Matuszewski, Mał-
gorzata Molenda, Edyta Obcowska, 
Edyta Rabsztyn, Michał Sitarski, Ag-
nieszka Sokół, Krystyna Suska, Małgo-
rzata Szemraj, Zdzisław Szostak, Mał-
gorzata Ulik, Małgorzata Wieczorek, 
Renata Wójcik, Stefan Zajączkowski 
i Grzegorz Zakrzewski. W kategorii 
instytucji medale przyznano: Fundacji 
Pomocy Dzieciom „Uśmiech”, Grupie 
Ratownictwa PCK, K lubowi HDK 
im. E. Dziewulskiego, Klubowi HDK 
im. dr J. Milewskiego, Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ostrowcu Św. i Publicznemu Przed-
szkolu nr 7. 

Symbolicznie podziękowano rów-
nież wszystkim lokalnym przyjaciołom 
PCK.

Jak na urodziny przystało, były gra-
tulacje i życzenia od przybyłych gości 
oraz okazały tort. Całość uświetniły 
występy artystyczne solistek ze Studia 
Wokalnego „Pandora”. 

KF

O  s u la  w s u ie inn
W tym roku Polski Czerwony Krzyż świętuje stulecie istnienia. Ostrowieckie obchody tego jubileuszu odbyły się 
we wtorek (26 listopada) i stały się okazją do wyróżnienia osób, promujących lokalnie ideę czerwonokrzyską. 

Komendę ostrowieckiego hufca wy-
brano, podczas sobotniego Zjazdu 
Zwyczajnego. Jeśli chodzi o funkcję 
szefa ostrowieckich harcerzy, nie-
spodzianek nie było. Obowiązki ko-
mendanta na kolejne cztery lata po-
wierzono harcmistrzowi Dariuszowi 
Czupryńskiemu. W komendzie są jed-
nak i nowe twarze. Skarbnikiem hufca 
została tak, jak dotychczas phm. Tere-
sa Woźniak, zastępcą komendanta ds 
kształcenia i pracy z kadrą: przewodnik 
Kamil Zieliński, a członkami komendy 
hufca: przewodnicy Dominik Markie-
wicz i harcmistrz Krzysztof Domagała. 
Powołano również trzyosobową komi-
sje rewizyjną.

– Nasze kolejne, wspólne cztery lata 
to przede wszystkim kontynuacja za-
czętej już pracy. Na pewno stawiamy 

na młodych ludzi, na 
ich rozwój i kształce-
nie. Chcemy zbudo-
wać mocny zespół, 
który będzie szko-
l i ł  na miejscu na-
szych drużynowych 
i instruktorów, czyli 
przyszłą kadrę hufca 
ZHP – przyznaje Da-
riusz Czupryńki, do-
dając, że przed ostro-
wieckimi harcerzami 
sporo wyzwań.

W tej chwili hufiec 
pracuje nad zmianą 
lokalu (obecna sie-
dziba mieści się przy 

ulicy Polnej, w budynku Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 4). Harcerze będą też 
wdrażać nowy system komunikacji z dru-
żynowymi. Pojawi się możliwość wymiany 
dokumentów za pomocą internetu i poczt 
harcerskich, co ma ułatwić pracę.

Zjazd był okazją nie tylko do podsu-
mowań i snucia planów na przyszłość, 
ale i do podziękowań.

– Dziękujemy instytucjom i urzędom 
za wsparcie działań hufca na rzecz wy-
chowywania młodych harcerzy – pod-
kreślał D. Czupryński. – Dziękujemy też 
mediom za promocję naszej działalno-
ści, za to, że to, co robimy nie pozostają 
bez echa. 

Wyrazem tej wdzięczności były pa-
miątkowe grawertony. 

Now s ar  
o en an  

Dariusz Czupryński ponownie został komendantem ostrowieckiego 
hufca Związku Harcerstwa Polskiego.

Alkoholizm to choroba. Leczenie jej 

trwa latami, ale przynosi efekty. O tym, 

gdzie szukać pomocy, by zerwać z na-

łogiem z Aleksandrą Jaworską – psy-

chologiem, dyplomowanym psychote-

rapeutą, specjalistą terapii uzależnień 

rozmawia Paulina Kopeć. 

 ra ac  a anii Nie Pi nu  Po  
o  il u iesi c  rezen owaliś  oso  

re s ocz  w gran  wal  z c oro  
al o olow  i e  re o aga  w e  walce  

sz s o o o   uświa o i  uzale nio
n  e w ście z na ogu es  o liwe  Pani 
Ale san ro  rz o ni  raz eszcze  g zie 
szu a  ws arcia w ierwsze  ole ności

– Bardzo często jest tak, że osoby, które 
cierpią na chorobę alkoholową przecho-
dzą tak zwany etap rozważania. Cza-
sem jest już w nich gotowość do pójścia 
na terapię, później jednak wygrywa lęk, 
obawa i znowu robią krok do tyłu. Mam 
nadzieję, że dzięki tej kampanii przestaną 
się wahać. 

Bo ro le u al o olowego na ewno nie 
nale  i nowa  ale o aga  w ego 
rozwi zaniu  

– Oczywiście. W tym celu powołane 
są odpowiednie instytucje. Na tere-
nie Ostrowca działają dwie poradnie: 
„Eskulap” przy ul. Sienkiewicza i Świę-
tokrzyskie Centrum Psychiatrii na oś 

Ogrody. Ponadto są punkty, w których 
spotykają się Anonimowi Alkoholicy. 
Jest kilka grup wsparcia. Grupa AA 
„Korab” mieści się przy parafii Miło-
sierdzia Bożego. Pomimo tego, że funk-
cjonuje przy kościele jest dla wszyst-
kich – wierzących i niewierzących. 
Codziennie, od godziny 17 dyżuruje 
tam trzeźwiejący alkoholik z długolet-
nim „stażem” abstynencji, który służy 
informacją, wsparciem, rozmową. Każ-
dy może tam pójść i porozmawiać o for-
mie pomocy odpowiedniej dla siebie lub 
bliskiej osoby. Kolejną grupą jest grupa 
AA „Arka” przy ul. Focha 5, przy ho-

spicjum, są też wspólnoty „Barka” przy 
ulicy Poniatowskiego, przy drewnia-
nym kościele i Grupa AA „Przyszłość” 
przy ulicy Iłżeckiej 31, w świetlicy Rady 
Osiedla Trójkąt. W każdym z tych 
miejsc odbywają się mitingi otwarte 
i zamknięte. Miting otwarty jest dla 
wszystkich. Może wziąć w nich udział 
osoba, która ma problem z alkoholem, 
ale i ktoś z jej bliskich, kto interesuje się 
tematem. Natomiast miting zamknięty 
polega na tym, że uczestniczą w nim 
tylko osoby dotknięte chorobą alko-
holową. Różnica pomiędzy poradnią, 
a wspólnotą często w mentalności pole-

ga na tym, że wizyta w poradni wiąże się 
z założeniem karty z historią choroby, 
natomiast pójcie na spotkanie wspól-
noty wydaje się mniej zobowiązujące. 
W poradni jest kompleksowa opieka, 
jest lekarz psychiatra, są terapeuci, są 
psycholodzy. W punkcie AA nie ma 
specjalistów, ale są ludzie doświadcze-
ni zarówno w przeżywaniu choroby, jak 
i doświadczaniu zdrowienia.

Do n a ani e a u o agania inn  
i ego  e war o w a  i c  niezale
nie o  ego na a i  es  e a ie os rzega  
cz owie a  cia a  e  w s osowa a 

ani swego ro za u a el o os  r  
ar zo a wo rz c o zi i nowanie os  

z aga c c  si  z c oro  al o olow  
– Napiętnowanie często związane 

jest z pewnymi stereotypami, a te biorą 
się stąd, co jest najbardziej widoczne. 
Ktoś źle wygląda, brzydko pachnie, jest 
agresywny, wulgarny. Natomiast wiele 
osób, cierpiących na chorobę alkoholową 
ukrywa swój problem. Prowadzę zajęcia 
profilaktyczne w szkołach i bardzo często 
młodzi ludzie używają niefajnych okre-
śleń w stosunku do ludzi dotkniętych al-
koholizmem, na co ja bardzo ich uczulam. 
To, jak wygląda i zachowuje się alkoholik 
to właśnie obraz tej choroby. 

oro  w w ściu z re  ara o sal
nie ar zie  o ocne o azu  si  oso  

os ronne  ni  lisc  zwi zani e oc onalnie 
z uzale nion

– Dokładnie. Właśnie przez te więzy 
emocjonalne, rodzina zamiast pomagać 
niejednokrotnie szkodzi. Często wynika 
to zwyczajnie z niewiedzy, albo z bezsil-
ności. Bliscy za wszelką cenę starają się 

wywrzeć nacisk, presję na pijącym, a to 
przynosi efekt odwrotny. W takich przy-
padkach więcej zdziałać mogą osoby po-
stronne. Czasami wystarczy powiedzieć, 
słuchaj mój znajomy się leczy w tym i tym 
miejscu i zostawić na karteczce napisany 
adres placówki. Czasami można zapropo-
nować: mogę z tobą pójść. Zdarzało się, 
że do poradni alkoholowej z osobą chorą 
przychodził szwagier, sąsiad czy kolega 
z pracy. Można próbować, ale trzeba też 
liczyć się z tym, że taka propozycja zosta-
nie odrzucona. Osobiście uważam, że nie 
ma osób, którym nie dałoby się pomóc, że 
nie ma osób, o których można powiedzieć 
to beznadziejny przypadek. W swojej wie-
loletniej pracy muszę przyznać, że mia-
łam czasem takie myśli, że skoro człowiek 
jest już tak zniszczony, tyle lat pije, to nic 
nie da się zrobić. Ale ludzie zaskakują, bo 
czasami te tzw. beznadziejne przypadki 
okazują się osobami, które bardzo do-
brze radzą sobie w terapii, zmieniają się, 
nabywają motywacji do leczenia. Są i tacy, 
którzy na początku są mocno zmotywo-
wani, a po jakimś czasie zniechęcają się 
i wycofują. Tak naprawdę nie ma reguły, 
że ktoś ma większe lub mniejsze szanse 
na wyjście z choroby. Szansę ma każdy, 
wystarczy podjąć pierwszy krok i cierpli-
wie stawiać kolejne.

Dzi u  za roz ow  

a d  mo e w ść a ro t

Kampania � nansowana z budżetu Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gmin-
nego Programu Pro� laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

 J  
Fo

t. K
lau

dia
 Fa

łdr
ow

icz

Fo
t. A

rch
iw

um
 co

za
dz

ien
.pl



5PIĄTEK – CZWARTEK 29 LISTOPADA – 5 GRUDNIA 2019 AKTUALNOŚCI

 IO R KOWALSKI

Wśród zaproszonych byli m.in.: se-
nator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej 
Kryj, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu Anna Krupka, marszałek An-
drzej Bętkowski, wojewoda święto-
krzyski Zbigniew Koniusz, prezydent 
Jarosław Górczyński, starosta ostro-
wiecki Marzena Dębniak, sportowiec, 
olimpijczyk i działacz Zbigniew Pacelt, 
prezes Polskiego Związku Piłki Siatko-
wej Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego 
Związku Bokserskiego Grzegorz Nowa-
czek, wiceprezes Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce Bogdana Sojkina, przewod-
niczący Komitetu Technicznego Piłki 
Wodnej Polskiego Związku Pływackiego 
Jan Wiederek, prezes Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej Mirosław Mali-
nowski, prezes Świętokrzyskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej Jacek Sęk oraz prezes 
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku 
Pływackiego Piotr Węglewicz.

Wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć 
niezwykle ciekawą prezentację multi-
medialną, przedstawiającą historię klu-
bu oraz największe sukcesy sportowców 

ze wszystkich sekcji, jakie działały na 
przestrzeni lat w Ostrowcu. Na wstępie 
uroczystości prezes KSZO Mariusz Ro-
kita podziękował samorządowcom oraz 
sponsorom za pomoc w organizacji ob-
chodów oraz za aktywne działania na 
rzecz rozwoju sportu w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim.

– Dziękuję Państwu za to, że two-
rzyliście historię KSZO, za te minione 
lata, za wyjątkowe sportowe widowi-
ska rozgrywane na naszym stadionie, 
hali czy basenie. Za to należy się wam 
szacunek – przyznał w odpowiedzi pre-
zydent Jarosław Górczyński. – Sukces 
w sporcie to wysiłek nie tylko zawod-
nika, to wspólny wysiłek działaczy, 
mecenasów sportu trenerów i oczywi-
ście sportowców. Kiedyś ostrowiecki 
sport opierał się na hucie. Obecnie te 
proporcje się zmieniły, to miasto jest 
głównym sponsorem sportu. Apeluję do 
lokalnych przedsiębiorców, aby wsparli 
tę dziedzinę życia. Samo utrzymanie 
obiektów MOSiR w Ostrowcu Święto-
krzyskim kosztuje kasę miasta 13,5 mln 
zł, z czego 1,8 mln zł kosztuje zakup 
energii elektrycznej. To są ogromne 

pieniądze. Życzę wszystkim, aby te 
najbliższe dziesięć lat, które pozostały 
do okrągłej rocznicy 100-lecia KSZO 
obfitowały w kolejne sportowe sukcesy 
naszego klubu.

– Sport zawsze był nam bliski, sport 
kształtuje charakter. Sama przez kil-
ka lat uprawiałam w KSZO siatków-
kę – wspominała starosta ostrowiecki 
Marzena Dębniak. – Trudno byłoby so-
bie wyobrazić KSZO bez Ostrowca, czy 
Ostrowiec bez KSZO. Życzę wszystkim 
jeszcze wielu takich jubileuszy i takich 
sukcesów. Mam nadzieję, że w ciągu 
dwóch lat, na tyle poprawi się sytuacja 
finansowa powiatu, że będziemy ak-
tywniej finansować ostrowiecki sport. 
Na razie cieszymy się, że mamy Szkołę 
Mistrzostwa Sportowego.

Po oficjalnych przemówieniach, przy-
szedł czas na nagrody, medale i podzię-
kowania. Z rąk przedstawiciela Polskie-
go Związku Pływania, ostrowczanina 
Jana Wiederka nagrody odebrali zasłu-
żeni dla polskiego pływania i piłki wod-
nej: Mariusz Firmanty, Marcin Kacz-
marski, Mieczysław Kieloch, Szymon 
Kurasiński, Marcin Piwnik, Robert Ser-

win, Mariusz Stawecki oraz Zbigniew 
Styczyński. 

Z kolei z rąk prezesa Polskiego Związ-
ku Piłki Siatkowej Jacka Kasprzyka 
nagrody i wyróżnienia otrzymali zasłu-
żeni dla ostrowieckiej siatkówki: Złotą 
Odznakę Za Zasługi Dla Polskiej Siat-
kówki otrzymał Klub Sportowy KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski. Medalami 
90-lecia Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej uhonorowani zostali: Radosław 
Artykiewicz, Katarzyna Brojek, Jacek 
Janda, Iwona Kosiorowska, Władysław 
Mazur, Stanisław Niedziałek, Barba-
ra Romanowska, Piotr Składanowski, 
Małgorzata Ścibisz i Ryszard Zwoliński. 

Goszczący na gali prezes Polskiego 
Związku Bokserskiego Grzegorz No-
waczek wręczał medale dla zasłużonych 
dla polskiego pięściarstwa: Złotą od-
znaką Polskiego Związku Bokserskiego 
uhonorowani zostali: Eugeniusz Cioch, 
Łukasz Dybiec, Jerzy Lewandowski. 
Brązową odznakę Polskiego Związku 
Bokserskiego otrzymali: Arkadiusz 
Binensztok, Dariusz Kisiel, Tomasz 
Leszczyński, Łukasz Norowski, Miro-
sław Nowocień, Wojciech Surowiec, 

Piotr Wańdoch oraz Jerzy Zajączkow-
ski. Podziękowania Polskiego Związku 
Bokserskiego przyznano: Damianowi 
Faleckiemu, Andrzejowi Kołtonowi, 
Irenie Kowalczyk- Kwiecień, Marcinowi 
Marcowi, Radosławowi Miśkiewiczowi, 
Kamilowi Mrozińskiemu, Karolinie 
Nowak, Grzegorzowi Płazie, Agnieszce 
Rogalińskiej, Włodzimierzowi Sajdzie, 
Grzegorzowi Skalskiemu, Damianowi 
Skowronowi i Ireneuszowi Traczowi.

Szczypiorniści medale z okazji 100-le-
cia Piłki Ręcznej w Polsce otrzymali 
z rąk wiceprezesa Zarządu Związku Pił-
ki Ręcznej w Polsce Bogdana Sojkina, 
a byli to: Tomasz Chmielewski, Maciej 
Cukierski, Paweł Delegiewicz, Maciej 
Dziedzic, Piotr Grzeszczyk, Maciej Je-
żyna, Jerzy Kowalski, Kazimierz Litwiń-
ski, Piotr Michalak, Witold Pańczyk, 
Tomasz Radowiecki, Wojciech Serwin, 
Karol Szewczyk, Wiesław Winiarski 
oraz Edmund Zaręba.

Przedstawicieli sekcji piłki nożnej 
uhonorował prezes Świętokrzyskiego 
Związku Piłki Nożnej Mirosław Ma-
linowski. Złote Odznaki otrzymali: 
Zdzisław Abramczyk, Marian Bartos, 
Mirosław Gajewski, Waldemar Giemza, 
Marian Lachowicz, Stanisław Miller, 
Andrzej Płatek, Andrzej Rachlewicz, 
Tomasz Żelazowski. Srebrne Odznaki 
otrzymali: Krystian Kanarski, Leszek 
Piątkowski. Brązowe odznaki otrzymali 
: Tadeusz Krawiec, Andrzej Kobylański, 
Jerzy Lipko, Marek Pastuszka, Jacek 
Wilczyński, Jacek Zawół, natomiast po-
dziękowanie otrzymał Mirosław Świrta.

Już na zakończenie, wiceminister 
sportu, poseł Anna Krupka złożyła ży-
czenia kolejnych 90 lat sukcesów, roz-
woju i wzmacniania klubu, wręczyła 
również biznesmenowi i działaczowi 
Stanisławowi Bobkiewiczowi Złotą Od-
znakę za Zasługi dla Sportu. Obecny na 
scenie Stanisław Bobkiewicz zaapelował 
do lokalnego środowiska, przedstawicie-
li władz oraz przedsiębiorców o pomoc 
dla ostrowieckiej siatkówki, która jest na 
skraju upadku.

Dopełnieniem obchodów jubileuszu 
było nabożeństwo, odprawione w środę 
(27 listopada) w ostrowieckiej kolegiacie 
pw. św. Michała Archanioła. 

KSZO to Ostrowiec
W piątkowy wieczór, w sali ostrowieckiego kina „Etiuda” odbyła się gala z okazji 90-lecia istnienia Klubu Sportowego Zakładów 
Ostrowieckich. Na uroczystości pojawiło się wielu ludzi sportu, związanych z KSZO, a także samorządowcy i biznesmeni. Były 
wspomnienia, podziękowania i wyróżnienia. 

– Takie inwestycje są bardzo ocze-
kiwane społecznie, to między innymi 
jedne z najczęściej zgłaszanych przez 
mieszkańców zadań w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. W sumie w Ostrowcu 
mamy obecnie pięć nowych Otwartych 
Stref Aktywności. Zlokalizowane są 
w Parku Miejskim, przy ul. Sikorskiego, 
przy PSP nr 1, na Gutwinie i w Parku 
Fabrycznym – wymienia prezydent Jaro-
sław Górczyński, dodając, że koszt za-
gospodarowania i wyposażenia tej przy 
ul. Traugutta wyniósł 98 tysięcy złotych.

– W parku zostały zamontowane 
urządzenia zabawowe i urządzenia si-
łowni, spełniające wszystkie parametry 
i wymogi bezpieczeństwa – informuje 
Artur Majcher, naczelnik Wydziału In-
frastruktury Komunalnej w Urzędzie 
Miasta.

Cała strefa aktywnego wypoczyn-
ku zostanie dodatkowo ogrodzona 

i podsypana piaskiem dla zwiększenia 
bezpieczeństwa, a na tablicach ma być 
umieszczony regulamin korzystania 
z urządzeń. 

– Park Fabryczny to najstarszy teren 
rekreacyjny w naszym mieście. Dzięki 
panu prezydentowi jest on sukcesyw-
nie odnawiany dla dobra mieszkań-
ców. Widać gołym okiem, że park 
jest zadbany, a teraz dodatkowo po-
wstała tu nowa atrakcja dla starszych 
i młodszych – przyznaje radny miejski 
Włodzimierz Sajda, mieszkaniec os. 
Hutnicze.

Warto dodać, że wiosną przyszłego 
roku rozpoczną się prace zmieniające 
wizerunek kolejnego miejsca – skate 
parku w Parku Miejskim. Z myślą o ak-
tywnej młodzieży pojawią się tam nowe 
elementy.

, KF

OSA w Parku Fabrycznym
Nową atrakcję dla ostrowczan oddano do użytku w środę, w Parku Fabrycznym przy ulicy Traugutta. To Otwarta 
Strefa Aktywności – ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu i rekreacji dla całych rodzin.

W zbiórkę zaangażowało się 26 skle-
pów na terenie Ostrowca Świętokrzyskie-
go i okolic. W godzinach od 8 do 18 przy 
kasach czekać będzie około trzystu wo-
lontariuszy z odpowiednimi plakietkami 
i plakatami.

– Zbierając żywność powinniśmy zwró-
cić uwagę na datę przydatności towaru do 
spożycia – mówi Maria Adamczyk, prezes 
Świętokrzyskiego Banku Żywności. – Nie 
wolno nam wydawać towarów przetermi-
nowanych. Prosimy o włożenie do koszy-
ka przynajmniej jednego produktu, typu 
mąka, cukier, makaron, konserwy, słody-
cze. Zachęcam mieszkańców Ostrowca 
i całego województwa do składania darów.

Świętokrzyski Bank Żywności będzie 
prowadził bożonarodzeniową zbiór-

kę żywności nie tylko w Ostrowcu, ale 
i w pobliskich miejscowościach. Warto 
więc zwracać uwagę na wolontariuszy 
w Starachowicach, Opatowie, Ożaro-
wie, Bodzechowie, Kunowie, Ćmie-
lowie czy na terenie gminy Sadowie. 
Żywność zebrana w każdej z tych miej-
scowości jeszcze przed Świętami Boże-
go Narodzenia trafi do najuboższych 
mieszkańców.

To najważniejsza taka akcja w ciągu 
roku. Jak mówią organizatorzy, jeszcze 
nigdy nie zawiedli się na mieszkańcach. 
Rokrocznie padają rekordy. Prawdopo-
dobnie i tym razem pobity zostanie kolej-
ny. Przyczyńmy się do tego!

CZD

Po ziel  si  
wności  na świ a

W dniach od 29 do 30 listopada odbędzie się doroczna świąteczna zbiór-
ka żywności, organizowana przez Świętokrzyski Bank Żywności. 
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Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów

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

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

Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów

Tel. 15 861 20 18, 861 20 80, 861 22 83, 861 22 84
Fax 15 861 20 18

www.cmielow.pl
e-mail: urzad@cmielow.pl 

W dniu 26 listopada br. w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Legionów 
Polskich w Okole odbyło się uroczyste 
pasowanie przedszkolaków. Uroczystość 
rozpoczęła się od powitania gości i przed-

stawienia krótkiej części artystycznej, 
w której dzieci zaprezentowały swoje umie-
jętności. Po złożonej obietnicy, dyrektor 
Joanna Adamus dokonała uroczystego 
pasowania każdego dziecka na przedszko-

laka. Na pamiątkę tego ważnego wydarze-
nia każdy przedszkolak otrzymał dyplom 
pasowania. Reprezentująca Wójta Gminy 
Bałtów sekretarz Agnieszka Kopała 
wręczyła najmłodszym dzieciom upominki.

Pasowanie przedszkolaków
W dniach 20-22 listopada br. w Szkole 

Podstawowej w Bałtowie ósmoklasi-
ści przystąpili do próbnego egzaminu 

z wydawnictwem NOWA ERA. Egzamin 
składał się z trzech przedmiotów: języka 
polskiego, matematyki i języka obcego.

Próbny egzamin ósmoklasistów

ZA A Z ROBOTYK  STRZA EM  DZ ES TK
Od września 2019r. w szkołach pod-

stawowych na terenie Gminy Ćmielów 
dla dzieci klas 1-3 zostały wprowadzo-
ne obowiązkowe zajęcia z robotyki. 
Samorząd przyznał szkołom na zajęcia 
dodatkowe godziny oraz przeznaczył 
własne środki na zakup wyposażenia 
pracowni w zestawy do nauki przedmio-
tu oraz szkolenie nauczycieli. 

Na cotygodniowych zajęciach uczniowie 
zgłębiają tajniki budowy i programowa-
nia robotów Ozobot i Lego WoDo 2.0. 

Pracując w dwuosobowych zespołach, 
kodują trasę robota przy użyciu kolo-
rowych pisaków oraz programują je 
w środowisku ozoblockly. Praca z Lego 
WoDo 2.0 polega na zbudowaniu robota 
według instrukcji lub własnego pomysłu, 
następnie zaprogramowaniu go w środo-
wisku Lego i uruchomieniu. Uczniowie 
sprawiają, że roboty wykonują konkretne 
zadania świetnie się przy tym bawiąc.

Z a j ę c i a  p r o w a d z o n e  s ą  p r z e z 
Agnieszkę Wójcik, Dorotę Dąbrowską 

i Lidię Bednarską i uczestniczy w nich 
ponad 100 uczniów z Gminy Ćmielów.

Zajęcia doskonalą wiedzę w zakresie 
matematyki, fizyki i techniki. Rozwijają 
także wyobraźnię przestrzenną, kreatyw-
ność oraz umiejętność konstruowania. 

 Innowacyjne zajęcia z robotyki cieszą 
się wśród dzieci ogromną popular-
nością. Już w grudniu 2019 r. zestawy 
do nauki zostaną wyposażone o nowe 
roboty – w ramach projektu e-pracownie 
Województwa Świętokrzyskiego. 
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SMACZNEGO 

PLACKI Z DYNI NA OSTRO

SKŁADNIKI:
– 1 dynia
– 1 szklanka mąki
– 2 jajka
– 1 duża cebula
– 3 ząbki czosnku
– szczypta chili
– szczypta papryki
– gałka muszkatołowa
– sól i pieprz

WYKONANIE:
Dynię ścieramy na tarce o drobnych 
oczkach wraz z cebulą i czosnkiem. 
Wszystko wrzucamy do dużej 
miski, dodając również jajka, mąkę 
i przyprawy. Z masy formujemy placki 
dowolnej wielkości i smażymy po 
kilka minut z każdej strony.

KREM Z BIAŁYCH WARZYW 
I GRUSZKI

SKŁADNIKI:
– por
– duży korzeń pietruszki
– cebula
– 2 ząbki czosnku
– gruszka z puszki
– 1,5 l bulionu
– 100 g gorgonzoli
– odrobina masła do smażenia
– orzechy włoskie
– sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE:
Cebulę i czosnek drobno siekaj, 
a następnie podsmaż na patelni. 
Dodaj posiekanego pora i pietruszkę. 
Podsmaż przez chwilę, a potem zalej 
bulionem. Kiedy warzywa będą 
miękkie zmiksuj na jednolity krem; 
gotuj jeszcze przez chwilę. Dopraw 
solą i pieprzem do smaku. Na patelni 
upraż orzechy i posyp nimi zupę, 
wraz z gorgonzolą i kawałkami 
gruszki, chwilę przed podaniem.
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Jedną z oczywistych, a przy tym pro-
st ych do w yel iminowania prz ycz yn 
tego stanu jest nieprawidłowa higiena 
zębów – nieodpowiednie, nieregular-
ne szczotkowanie i nitkowanie zębów. 
W ogromnej większości jednak halitoza 
wynika z problemów ze zdrowiem jamy 
ustnej. – Zła higiena jamy ustnej, prowa-
dząca do odkładania się znacznych ilości 
kamienia nazębnego, parodontoza, zale-
gające w przestrzeniach międzyzębowych 
resztki jedzenia – to wszystko może pro-
wadzić do nieprzyjemnego zapachu z ust. 
Zęby z ubytkami, niepousuwane korze-
nie, uszkodzone lub stare uzupełnienia 
protetyczne czy infekcje grzybicze, to też 
powód – mówi lek. dent. Konrad Telecki 
z DentaCare Medicover Stomatologia.

To, co możemy zrobić, to z należytą 
dokładnością potraktować codzienne 
mycie zębów. Powinniśmy je szczotko-
wać przynajmniej dwa razy dziennie. Nie 
zapominajmy także o oczyszczaniu języ-

ka, który ze względu na swoją chropo-
watą strukturę jest idealnym siedliskiem 
dla bakterii. Równie ważne jest nitko-
wanie zębów. Raport Medicover Sto-
matologia pt. „Higiena, leczenie i profi-
laktyka jamy ustnej u dzieci” wskazuje, 
że tylko 22 proc. rodziców nitkuje zęby 
pociechom po każdym ich umyciu. Sto-
matolodzy zalecają, by zęby nitkować 
raz dziennie; w przypadku stłoczonych 
zębów – częściej. Podobnie powinni 
postępować pacjenci ze skłonnością do 
próchnicy i paradontozy. – Nieprawid-
łowa higiena jamy ustnej przyczynia się 
także do znacznie poważniejszych do-
legliwości i to nie tylko w obrębie ust. 
W dużej mierze wynika to z rozwoju 
próchnicy i chorób przyzębia. Bakterie 
próchnicowe mogą z kolei przyczyniać 
się do powstawania lub zaostrzania 
chorób układu krążenia, nerek, chorób 
autoimmunologicznych czy alergii. Zna-
czenie ma też sposób odżywiania; hali-

toza występuje często u osób pijących 
mało płynów i będących na restrykcyjnej 
diecie. W przypadku wysokobiałkowej, 
w której spożywa się mało węglowo-
danów, można wprowadzić swoje ciało 
w stan ketozy. Organizm spala wtedy 
tkankę tłuszczową, by pozyskać energię, 
a powstające produkty uboczne wydala-
ne są między innymi przez oddech i to 
przez to z ust odczuwalny jest zapach 
rozkładających się owoców – podkreśla 
lek. dent. Konrad Telecki z DentaCare 
Medicover Stomatologia.

Przewlekły, nieświeży zapach z ust nie 
bierze się tylko z nieodpowiedniej higie-
ny; może też być skutkiem chorób nasze-
go organizmu, np. problemów z migdał-
kami lub zatokami. Jeśli np. dana osoba 
często chorowała na anginę, to w jej 
migdałkach mogą pojawiać się bruzdy 
i wgłębienia, w których gromadzą się 
resztki pokarmu czy ropna wydzielina 
spływająca z zatok; tutaj konieczna jest 

konsultacja z laryngologiem. Czasem 
wystarczy antybiotyk i płukanki anty-
bakteryjne.

Inną przyczyną brzydkiego zapachu 
mogą być dolegliwości związane z ukła-
dem pokarmowym, np. refluks czy choro-
ba wrzodowa. Czasem nieprzyjemna woń 
oznacza problemy z płucami (jak np. astmę 
czy zapalenie oskrzeli). – Przyczyną mogą 
też być choroby nowotworowe. Brzydki 
zapach może również świadczyć o niewy-
dolności wątroby, zapach gnijącego mięsa 
lub poważnych schorzeniach nerek, zapach 
amoniaku. Często jednak powód jest pro-
zaiczny; brzydki zapach z ust występuje 
jako efekt uboczny przyjmowania le-
ków – wyjaśnia lek. dent. Konrad Telecki.
Za nieświeży oddech może odpowiadać 
też palenie papierosów czy dieta, zwłasz-
cza jeśli znajduje się w niej dużo czosnku, 
cebuli lub ostrych przypraw. 

FI L

Nieprzyjemny zapach z ust
Brzydki zapach z jamy ustnej potrafi wywołać zakłopotanie w towarzystwie, utrudniać nawiązywanie kontaktów i zaburzyć naszą pewność siebie. 
Z halitozą, czyli nieprzyjemnym zapachem z ust zmaga się nawet 60 proc. ludzi na świecie. 

 FI L

Nikt nie lubi chorować, dlatego w tro-
sce o nas samych i naszych bliskich chce-
my jak najszybciej wyeliminować objawy 
infekcji. Sięgamy wówczas po antybiotyk 
w nadziei, że szybko rozprawi się z nie-
chcianym intruzem, a my powrócimy 
do normalnego funkcjonowania. To 
prawda, że antybiotyki pomagają zwal-
czać wiele chorób, jednak powinny być 
przyjmowane rozsądnie. Nadużywanie 
ich ma bowiem negatywne skutki dla 
naszego organizmu. Zanim sięgniemy 
po antybiotyk, warto wypróbować natu-
ralne środki. 

ANTYBIOTYKI – CZY ZAWSZE 
ARTO PO N E S A

Odkrycie antybiotyków było niewąt-
pliwe jednym z ważniejszych wydarzeń 
w dziedzinie medycyny. To dzięki nim 
lekarze są dziś w stanie wyeliminować 
wiele chorób i zapobiec epidemiom. Jed-
nak powinno się sięgać po nie z umia-
rem, bo ich nadużywanie może mieć 
przykre skutki. Podczas infekcji dość 
chętnie łykamy antybiotyk, żeby tylko 
jak najszybciej wrócić do zdrowia. Ba-
dania przeprowadzone na zlecenie Na-
rodowego Instytutu Leków wykazały, 
że Polacy sięgają po antybiotyk nawet 
wtedy, gdy brać go nie powinni: przy 
przeziębieniu (30 proc.), bólu gardła 
(24 proc.), grypie (16 proc) czy kaszlu 
(12 proc). Trzeba jednak wiedzieć, że 
jeśli infekcja wywołana jest przez wirus, 
antybiotyk nie pomoże, bo działa on je-
dynie na bakterie. W takim przypadku 
trzeba radzić sobie w inny sposób: wy-
grzewanie się pod kołdrą i sen z pewnoś-
cią są dobrymi sposobami, by powstrzy-
mać infekcję wirusową. W przypadku 
chorób wywołanych przez bakterię czę-
sto leczymy się sami zażywając antybio-
tyk, który pozostał nam po poprzedniej 
chorobie. Każdy antybiotyk działa na 
konkretne grupy bakterii i jeśli zażyje-
my niewłaściwy, to nie dość, że choroba 
nam nie przejdzie, to jeszcze uodporni-
my się na niego. To jest chyba największe 
zagrożenie obecnych czasów, o którym 
alarmują sami lekarze. Antybiotyki 

powinny być podawane tylko jeśli jest 
taka konieczność i nie powinniśmy ich 
przyjmować na własną rękę. Zbyt częste 
przyjmowanie antybiotyków sprawia, że 
przestaną działać i nie będzie nas czym 
leczyć.

NATURALNA ALTERNATYWA 
DLA ANTYBIOTYKÓW

Zimą najłatwiej o takie dolegliwości 
jak katar, ból gardła, kaszel, wysoka 
gorączka czy ogólne osłabienie orga-
nizmu. W 92 proc. są to objawy infek-
cji wirusowych, które trwają od 5 do 
10 dni. Kiedy jednak zaatakuje nas 
bakteria również nie trzeba sięgać od 
razu po antybiotyk – z pomocą przy-
chodzi tu natura. Istnieje bowiem wiele 
naturalnych roślin, ziół czy preparatów, 
które niszczą bakterie, a nie powodują 
antybiotykoodporności, ani nie mają 

skutków ubocznych, które zdarzyć 
się mogą podczas antybiotykoterapii. 
Na korzyść naturalnych antybiotyków 
działa również fakt, że nie niszczą one 
dobrych bakterii naturalnie bytują-
cych w organizmie. Od dawna jednym 

z bardziej znanych naturalnych anty-
biotyków jest czosnek – to właśnie on 
niegdyś służył do zwalczania np. gry-
py. Jego działanie porównywalne jest 
z penicyliną. Podobne właściwości ma 
cebula, która sprawdzi się zwłaszcza 
przy zakażeniach przewodu pokarmo-
wego i nieżytów górnych dróg odde-
chowych. Kolejnym naturalnym anty-
biotykiem jest miód. Zawarte w nim 
substancje potrafią zwalczać bakterie 
gronkowca czy paciorkowca, prątki 
gruźlicy czy rzęsistka pochwowego. 
Właściwości bakterio- i grzybobójcze 

mają także olejek z oregano, ekstrakt 
z pestek grejpfruta, który bogaty jest 
m.in. w biof lawonoidy i witaminę C 
i echinacea, czyli jeżówka, która pod-
nosi naturalną odporność organizmu, 
działa przeciwzapalnie, przeciwgrzy-
biczo, przeciwwirusowo, przeciwbak-
teryjnie, a także imbir, chrzan, żurawi-
na itp. Podczas kolejnej infekcji warto 
więc sięgnąć po naturalną obronę i nie 
musisz od razu jeść główki czosnku. 
Istnieją bowiem na rynku preparaty, 
takie jak BorelissPro®, które wyko-
rzystując bogactwo natury stymulują 
układ immunologiczny. Ten suplement 
diety to doskonałe źródło związków 
fenolowych, kwasu chlorogenowego, 
irydoidów oraz alkaloidów. Dzięki 
zastosowaniu właściwych proporcji 
składników i innowacyjnej formule an-
tyoksydantów, produkt działa ze wzmo-
żoną siłą i skutecznością. W składzie 
znajdziemy ekstrakt z czosnku, który 
poza wspomnianymi już korzystnymi 
właściwościami dla naszego układu 
odpornościowego, wspiera także pracę 
naszego serca. Wsparciem dla działa-
nia czosnku jest ekstrakt z korzenia 
szczeci pospolitej, który pomaga oczyś-
cić organizm i wykazuje właściwości 
immunostymulacyjne. Ekstrakt z rde-
stu japońskiego z kolei poza stymulacją 
układu immunologicznego wspomaga 
detoksykację organizmu. W Borelis-
sPro® znajdziesz także wspomniany 
wcześniej ekstrakt z olejku oregano, 
a także ekstrakt z ziela czystka, który 
jest doskonałym źródłem polifenoli, 
wykazuje właściwości antyoksydacyjne, 
skutecznie wspiera układ odpornościo-
wy oraz pozytywnie wpływa na florę 
bakteryjną. Preparat polecany jest tak-
że w sytuacjach kontaktu z kleszczami, 
aby zminimalizować ryzyko wystąpie-
nia boreliozy, ale jak widać jego zasto-
sowanie jest bardzo szerokie.

Antybiotyki są niezbędne, by zwalczyć 
wiele bakterii, jednak nie można po nie 
sięgać zbyt często. Warto zapoznać się 
z ich naturalnymi odpowiednikami, któ-
rych działanie jest zbliżone do antybio-
tyków, jednak ich stosowanie jest o wiele 
bezpieczniejsze dla naszego organizmu.

Antybiotyki z kuchni 
Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów europejskich, w których przyjmuje się najwięcej antybioty-
ków. Zamiast sięgać w pierwszej kolejności po leki, warto najpierw wypróbować naturalne metody 
walki z infekcjami, często równie skuteczne.

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM
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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, 30 LISTOPADA

PIĄTEK, 29 LISTOPADA

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, 2 GRUDNIA

NIEDZIELA, 1 GRUDNIA

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, 3 GRUDNIA

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

Siła władzy
10:15  Komisarz Alex

Pierwsza nagroda
11:05  Ojciec Mateusz 14

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

ny świat
Film dokumentalny

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

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

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

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

Filmowa
kulinaria

18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Pułapka
22:30  Kuba Wojewódzki
23:30  Superwizjer
00:05  36,6°C
01:05  Porwani
02:05  Uwaga!
02:30  NOC Magii

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

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

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

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

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

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Ninja Warrior Polska
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:25  Bad Ass 3

Film sensacyjny
01:20  Tajemnice losu

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

Pomnik Kazimierza Wielkiego
09:15  Ranczo 2

Do dobrego lepiej przymusić
10:20  Komisarz Alex

Śmiertelnie dobry plan
11:05  Ojciec Mateusz 14

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

miłosne
Film dokumentalny

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

fazy grupowej: Polska - Czechy

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:15  Megahit: Uprowadzona

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

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

Plan awaryjny
10:15  Komisarz Alex

Dziedzictwo
11:05  Ojciec Mateusz 14

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

góra
Film dokumentalny

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

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

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

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Starsza pani musi fiknąć
22:35  Troja

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

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

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

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

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

Dzień niespodzianek
21:50  Na sygnale

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

Film komediowy
00:30  Najgorszy kucharz

kulinaria

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Ninja Warrior Polska
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:25  Bad Ass 3

Film sensacyjny
01:20  Tajemnice losu

CZWARTEK, 10 PAŹDZIERNIKA

ŚRODA, 9 PAŹDZIERNIKA

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

Zgoda po polsku
10:20  Komisarz Alex

Zaginione starsze panie
11:05  Ojciec Mateusz 14

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

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

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

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

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

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Zajazd Florencja

kulinaria
22:30  Poranek kojota

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

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

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

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

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

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

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

Film komediowy
01:00  Triumf ducha

Film dramat
03:05  Krąg podejrzanych

Miś

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Nasz nowy dom
21:10  Przyjaciółki
22:15  Love Island. Wyspa miłości
23:20  Atak paniki

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

AU T O P R O M O C J A

S lwia a u cza
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

TOKRZYSKA R PA MED O A
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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Początek meczu nie potoczył się po my-
śli ostrowczan. Już w 8 minucie dośrod-
kowanie Wojciecha Białka na bramkę dla 
gospodarzy zamienił Sebastian Głaz. Po-
marańczowo - czarni dążyli do wyrówna-
nia, udało się to w 18 minucie. Bramkarz 
Avii Bartosz Szelong zbyt krótko wybił 
piłkę, która trafiła wprost do Marcina 
Kaczmarka i na Stadionie Miejskim przy 
ulicy sportowej w Świdniku mieliśmy już 
remis 1:1. Piłkarze Sławomira Majaka nie 
odpuszczali, w 30 minucie, po dośrodko-
waniu z rzutu wolnego najprzytomniej 
w polu karnym rywali zachował się obroń-
ca KSZO Karol Worach, który podwyż-
szył wynik na 2:1 dla KSZO.

W drugiej połowie spotkania bram-
karza gospodarzy zaskoczyć próbowali 
Bełczowski, Chrzanowski i Kaczmarek, 
niestety żadna z tych prób nie była sku-
teczna. W tej części piłkarze Avii, pro-
wadzeni przez Łukasza Mierzejewskiego 
nie zdołali zagrozić bramce Pawła Lipca.

Dla KSZO było to już drugie wygra-
ne spotkanie z Avią w obecnym sezo-
nie. Zdobyte trzy punkty nie poprawiły 
pomarańczowo-czarnym miejsca w ta-
beli, ale pozwolą z bezpieczną przewa-
gą ośmiu punktów nad strefą spadkową 
przygotować się do rundy rewanżowej. 
KSZO, po rozegraniu 18 kolejek zaj-
muje z 24 punktami 13 miejsce w tabeli 
IV grupy III Ligi. Kolejny ligowy mecz 
zaplanowany jest na weekend 7-8 mar-
ca 2020. Przeciwnikiem ostrowczan na 
stadionie przy Świętokrzyskiej będzie 
Podhale Nowy Targ.

Avia Świdnik - KSZO 1929 Ostrowiec 
Świętokrzyski 1:2 (1:2)

Bramki: 1:0 Sebastian Głaz 8 min. 1:1 
Marcin Kaczmarek 18 min. 1:2 Karol 
Worach 30 min. 

S k ł a d  K S Z O  1 9 2 9 :  P a we ł  L i -
piec – Dominik Cheba, Daniel Dybiec, 
Karol Worach, Kacper Ziółkowski, 
Kamil Łokieć, Damian Mężyk, Jan 
Imiołek (87. Maciej Miłek), Fabian Bu-
rzyński (70. Mateusz Mąka), Marcin 
Kaczmarek (70.Kamil Bełczowski), Ja-
kub Chrzanowski (90. Tomasz Chałas). 
Trener: Sławomir Majak.

Teraz dla trzecioligowych piłkarzy 
KSZO przyszedł czas na roztrenowa-
nie i zasłużone urlopy. Warto jednak 
dodać, że włodarze klubu wraz ze szta-
bem szkoleniowym ustalili już terminarz 
spotkań w okresie przygotowawczym, 
a te zapowiadają się bardzo ciekawie. 
Początek przygotowań zaplanowany jest 
na wtorek, 7 stycznia 2020 r. Tydzień 
później zespół ma w planach już pierw-
szy sparing, w którym przeciwnikiem 
będzie II-ligowa Stal Rzeszów. 

w ię two 
a ko ie  r d

Po bramkach Marcina Kaczmarka i Karola Woracha, zespół KSZO 1929 Os-
trowiec Świętokrzyski pokonał w ostatnim jesiennym spotkaniu trzecioligo-
wych rozgrywek Avię Świdnik 2:1.

Zwycięstwo wojowników było całko-
wicie zasłużone, choć ekipa sportowego 
liceum z Kielc nie oddała meczu bez wal-
ki. Szczególnie zacięta i wyrównana była 
pierwsza połowa, kiedy to wynik przez 
cały czas oscylował koło remisu. W samej 
końcówce tej części goście zdołali odsko-
czyć na dwie bramki (11:13), ale duet na-
szych najlepszych strzelców: Włoskiewicz, 
Grabowski sprawił że do szatni zespoły 
schodziły przy stanie 13:13.

Na drugą połowę ostrowczanie wy-
szli dobrze zmotywowani i zdetermi-
nowani. Jak się później okazało, pierw-
sze dziesięć minut tej części stanowiło 
o dalszym przebiegu spotkania i wyni-
ku końcowym. W tym fragmencie gry 
pomarańczowo-czarni zdobyli siedem 
bramek, na co goście prowadzeni przez 
wielokrotnego reprezentanta Polski Ra-
fała Bernackiego odpowiedzieli jednym 
trafieniem. Sześciobramkowe prowadze-
nie pozwoliło drużynie Tomasza Rado-
wieckiego na nieco spokojniejszą grę. 
Z minuty na minutę ostrowczanie po-
większali przewagę. Na 10 minut przed 
końcem KSZO prowadził już dziesięcio-
ma bramkami 28:18. W ostatnich minu-

tach ostrowczanie 
p o z wo l i l i  p r z y -
jezdnym na trochę 
w ięcej ,  końcowa 
wygrana pozostała 
jednak niezagro-
żona.

Najwięcej bra-
mek dla pomarań-
czowo- czarnych 
zdobyli Sebastian 
W łosk iew icz -  8 
i Kacper Grabow-
ski -6. Ta dwójka 
ju ż od początk u 
sezonu przewodzi 
w tabeli strzelców 
grupy C pierwszej 
ligi. Świetne spot-
kanie rozegrał również bramkarz KSZO 
Kasper Kijewski. Do zdrowia, po kontu-
zji ręki w wyjazdowym spotkaniu wraca 
Ali Mehdizadeh. Wprawdzie Pers roze-
grał praktycznie cały mecz i był pewnym 
punktem drużyny, jednak nie zagrał 
on na sto procent swoich możliwości. 
W przyszłym spotkaniu po kontuzji nie 
powinno być już śladu.

Dla ostrowczan było to bardzo ważne 
zwycięstwo. W tabeli KSZO Odlewnia 
z sześcioma punktami pozostaje na dzie-
siątej pozycji, jednak zdobyte trzy punkty 
pozwoliły utrzymać kontakt z zespołami 
w środkowej części tabeli. Liderem w dal-
szym ciągu jest AZS AWF Biała Podlaska.

K

Licealiści z Kielc ograni
Szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski wygrali we własnej hali z zespołem NLO SMS ZPRP 
Kielce 30:26 (13:13).

Wyrównana walka trwała tylko w po-
czątkowych fazach pierwszego i drugie-
go seta. Młoda ostrowiecka drużyna nie 
radziła sobie dobrze ani w przyjęciu, ani 
w ataku. Gospodynie narzuciły swój styl 
gry i szybko powiększały przewagę, koń-
cząc każdą z części ze sporym zapasem 
punktowym.

Warto dodać, że drużynie z Mielca na 
parkiecie zobaczyliśmy dwie zawodnicz-
ki, które w przeszłości reprezentowały 
KSZO: Dorotę Ściurkę oraz Zuzannę 
Kucińską.

Stal Mielec - KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski 3:0 (25:15, 25;16, 25:10)

Skład KSZO: Klekot, Kawa, Marcy-
janik, Kobus, Piotrowska, Kacprzak, 
Rdzanek(Libero) oraz Szczygieł, Kle-

pacz, Kmuk, Błaszczyk, Klepacz. Trener 
Marcin Cebo.

Kolejnej porażki siatkarki KSZO do-
znały w zaległym spotkaniu pierwszej 
rundy rozgrywek pierwszej ligi. Wpraw-
dzie ostrowczanki uległy w Szczyrku 
zawodniczkom z zespołu SMS PZPS 
Szczyrk 3:0, jednak nie było to jedno-
stronne widowisko. KSZO przegrywał 
w setach 25:18, 25:21, 25:21.

W sobotę ostrowieckie siatkarki czeka 
pojedynek z trzecim zespołem w tabeli 
SAN-Pajda Jarosław. Liderem rozgry-
wek jest Joker Mekro Energoremont 
Świecie. KSZO bez zmian plasuje się na 
jedenastej pozycji.

K

Bez szans w Mielcu
Kolejną porażkę zanotowały siatkarki ostrowieckiego KSZO. Spotka-
nie ze Stalą w Mielcu przegrały w trzech setach. 
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  KLAUDIA FAŁDROWICZ, 
KAROLINA KAMIŃSKA-NOWAK

Żeby trafić do grona rekordowo za-
skoczonych, na przykład w miejscu pra-
cy lub nauki wystarczy wysłać do nas 
zgłoszenie za pomocą: maila na adres 
redakcja@radiorekord.pl, smsa na 
numer 71601 z hasłem REKORD lub 
wiadomości na naszym facebookowym 
fanpage’u i uzasadnić w nim, dlaczego to 
właśnie do Waszych bliskich mamy udać 
się, za co chcecie im podziękować lub 
przeprosić. Zgłoszenie powinno też za-
wierać informację, gdzie w danym dniu 
znajdziemy tą osobę – tak, żeby była to 
prawdziwie medialna niespodzianka.

W listopadzie rekordowa ekipa za-
skoczyła pana Grzegorza - właściciela 
piekarni i cukierni. O to, by jego imieni-
ny i przypadający w tym roku jubileusz 
firmy były niezapomniane zadbali pra-
cownicy. Rekorodowo imieniny święto-
wała również pani Elżbieta. Nasza ekipa 
zaskoczyła ją, podczas pracy na poczcie. 
Do okienka Sylwia i Karolina podeszły 
pod pretekstem nadania paczki. Paczka 
pojawiła się i to nie byle jaka, bo z wy-
jątkowymi prezentami od niezawodnych 
sponsorów akcji: Kwiaciarni MAJA, De-
likatesów u Dzika, Piekarni i Cukierni 
"Skalski" oraz Studia DECO WINGS. 
Pełna konspiracja i zaangażowanie wie-
lu pracowników Urzędu Miejskiego - tak 
z kolei było w Ożarowie na urodzinach 
pana Tomka, którego przyjaciele z pra-
cy nazywają pierwszym "żartownisiem". 
Tym razem to on został "wkręcony". Za-
skoczyć, wzruszyć i uszczęśliwić udało 
się również szefów - panów Krystiana 
i Mateusza oraz panią Magdalenę - tych 
jubilatów do Rekordowej Niespodzianki 
zgłosili ich pracownicy, bo jak twierdzą 
to najlepsi szefowie i koleżanki. Swoją 
cegiełkę do tak oryginalnego święto-
wania dołożyli również ich najbliżsi. 
Podobnie było w przypadku pani Sylwii 
- "jest wesołą, pogodną osobą. Zawsze 
możemy na nią liczyć. Zawsze uśmiech-
nięta i sympatyczna. Klientów traktuje, 
jak skarb, a swoich współpracowników, 
jak rodzinę" - tak w zgłoszeniu do Re-
kordowej Niespodzianki pisali jej przy-
jaciele.

Jak świętować, to z Rekordem
Rekordowa Niespodzianka - jedna ze sztandarowych akcji Świętokrzyskiej Grupy Mediowej, dzięki niezawodnym sponsorom 
i rekordowej ekipie uszczęśliwia jubilatów, solenizantów i obchodzących różne rocznice. Zdziwienie, radość, wzruszenie – takie 
emocje zawsze towarzyszą świętującym razem z Radiem Rekord 89,6 FM. 
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