
Autor „Żmijowiska”
odwiedził Ostrowiec
Autor bijącego rekordy popular-
ności thrillera psychologicznego 
„Żmijowisko” – Wojciech Chmie-
larz spotkał się z ostrowieckimi 
fanami.
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Spór o ginekologię
Uchwała w sprawie zmian w pro-
gramie naprawczym ostrowieckie-
go szpitala, a raczej poprzedzająca 
głosowanie dyskusja zdominowała 
ostatnią sesję nadzwyczajną Rady 
Powiatu Ostrowieckiego. I chociaż 
zmiany dotyczyły utrzymania od-
działu � zjoterapii, poszło o do-
mniemaną likwidację ginekologii.
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Porządki 
w ostrowieckiej PO
O kondycji ostrowieckiej Platfor-
my Obywatelskiej z wiceprze-
wodniczącym świętokrzyskiego 
zarządu Platformy Obywatelskiej 
Eligiuszem Michem rozmawia 
Paulina Kopeć.
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Izba Pamięci Cukrownictwa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., zlokalizowana na terenie byłej cukrowni 
w ostrowieckiej dzielnicy Częstocice staje się bardziej przystępna dla zwiedzających. Obecnie powsta-
je nowa klatka schodowa z windą.
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P tek   lute o
 Wernisaż na walentynki. Walentyn-

ki ze sztuką? Taką możliwość daje Biuro 
Wystaw Artystycznych. O godz. 18 w gale-
rii rozpocznie się wernisaż wystawy zbio-
rowej „W kręgu pracowni prof. Białogło-
wicza. Pomiędzy wyobraźnią a tajemnicą 
formy”. Do wystawy prof. Stanisław Bia-
łogłowicz zaprosił kilka pokoleń swoich 
byłych uczniów, studentów, wybitnych 
młodych artystów, którzy w twórczych 
poszukiwaniach odnajdują pasję, inspi-
rację do myślenia w kategoriach wartości 
uniwersalnych, dla których konsekwentne 
poszukiwanie prawdy i piękna w sztuce 
stanowi cel nadrzędny. I tak swoje prace 
pokażą: Arkadiusz Andejkow, Kamila 
Bednarska, Piotr Białogłowicz, Andrzej 
Bobrowski, Małgorzata Borek, Maksym 
Fedirchuk, Łukasz Gil, Sebastian Kalem-
ba, Piotr Kolanko, Wojciech Kornacki, 
Patrycja Longawa, Dorota Magryś, Ja-
dwiga Magryś-Borowiec, Michał Miesz-
kowicz, Tomasz Mistak, Halina Olechow-
ska-Cwanek, Barbara Porczyńska, Piotr 
Szczur i Maciek Wieczerzak. 

 Osiecka po męsku. Na święto zako-
chanych kawiarnia „Zmiana Klimatu” 
oraz Miejskie Centrum Kultury proponu-
ją całkowitą zmianę klimatu, bo... w tym 
roku panie zapraszają panów. Kawiarnia 
w walentynki proponuje recital Marcina 
Januszkiewicza – aktora, który rozumie, 

że słowa zwykle są „o czymś”, a tekst pio-
senki służy do zabawy. Aktor w paździer-
niku 2017 roku, nakładem Wydawnictwa 
Luna Music wydał debiutancki album 
„Osiecka po męsku”. Januszkiewiczowi 
na instrumentach klawiszowych akom-
paniować będą Jacek Kita i Katarzyna 
Piszek, Łukasz Czekała zagra na skrzyp-
cach elektrycznych, a Bartek Alber na gi-
tarze. Początek o godz. 19. Bilety w cenie 
60 zł do nabycia w lokalu. 

So ota   lute o 
 Gratka dla miłośników szachów.

Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” 
i Świętokrzyski Związek Szachowy za-
praszają na niecodzienne wydarzenia. 
W Ostrowieckim Browarze Kultury 
odbędą się Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego w Sza-
chach Klasycznych. Udział w zawodach 
zgłosiło trzydzieści drużyn z dziesięciu 
świętokrzyskich klubów szachowych. 
Zmaganiom 120 najlepszych szachistów 
w województwie będzie można przyglą-
dać się w godzinach od 10 do 16.

 Historia pisma. Jak powstało pismo 
i czemu miało służyć? Czy kilka obraz-
ków to już pismo? Kolejne spotkanie 
z cyklu „Sobota w muzeum” poświęcone 
będzie jednej z największych zagadek 
prahistorii. Poza garścią informacji i cie-
kawostek, uczestnicy będą mieli okazję 
sami napisać list, choć nie jest pewne, 
czy znajdą kogoś, kto będzie potrafił go 
odczytać. Zajęcia rozpoczną się o godz. 
11 w Muzeum Archeologicznym i Rezer-
wacie Krzemionki. Koszt to 8 zł od osoby. 
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod 
nr telefonu 41 330 45 50 / 669 970 499 lub 
mailowo promocja@krzemionki.info.

 Alberto Amati dla zakochanych. Na 
niezwykły koncert walentynkowy zaprasza 
Miejskie Centrum Kultury. W Ostrowie-

ckim Browarze Kultury zabrzmią najwięk-
sze przeboje włoskie i światowe – od lat 50. 
minionego wieku do współczesnych – w wy-
konaniu Alberto Amati. Alberto Amati 
odkrył zamiłowanie do śpiewu uczęszcza-
jąc do konserwatorium im. Giuseppe Verdi 
w Ravennie – po jakimś czasie uznał, że to 
nie fortepian jest mu dany, tylko właśnie 
śpiew. Brał udział w różnych imprezach ar-
tystycznych, konkursach i festiwalach pio-
senki, współpracował ze studiem nagrań 
Vallemania Recording Studio, występo-
wał we włoskiej telewizji Tele San Marino, 
Video Regione, Rete1 Faenza. Użyczał 
głosu w spotach radiowych i telewizyjnych, 
wystąpił w kilku włoskich produkcjach 
filmowych. Do Polski przyjechał w maju 
2011 roku i bardzo szybko zadomowił się. 
Muzyka, jaką proponuje to przeboje wło-
skie i światowe od lat 50. do współczesnych. 
Podczas występów kameralnych Alberto 
czasem proponuje też piosenki jazz-swing, 
mniej lub w ogóle niepopularne w Polsce, 
które są odbierane entuzjastycznie przez 
publiczność. Lubi wykonywać utwory Fran-
ka Sinatry, a gdy śpiewa „Nie płacz, kiedy 
odjadę” widownia zawsze chóralnie nuci 
razem z nim. Początek koncertu o godz. 
18. Wstęp wolny!

 Zabawa i pomoc w jednym. W ho-
telu Accademia o godz. 19 rozpocznie się 
I Ostrowiecki Bal Charytatywny, organi-
zowany przez fundację „Bo w Nas Jest 
Moc”. Podczas zabawy zbierane będą 
środki na leczenie dwóch młodych ostro-
wczanek – cierpiącej na mukowiscydozę 
trzynastoletniej Nadii i siedemnasto-
miesięcznej Eryczki, która urodziła się 
ze zdeformowaną nóżką. W programie: 
licytacje, degustacje serów i win, występy 
szkoły tańca Progres, Perełek Ryszarda 
Góry z Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Inez 
Czajkowskiej oraz zespołu Master Team. 
Bilety-cegiełki są do nabycia w siedzibie 
fundacji (ul. Żurawinowa 2) lub pod nu-
merem tel. 500 101 559 i 506-034-206.
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T Y G O D N I K

A tych, jak się okazało nie brakuje – fre-
kwencja była imponująca. Pisarz, który do 
Ostrowca przyjechał na zaproszenie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej ciekawie opowia-
dał o źródłach inspiracji do swoich powieści 
i o samym procesie pisania. Wyjaśnił też, 
skąd pomysł akurat na kryminały.

– Przede wszystkim to bardzo fajny 
gatunek, bardzo interesujący, popu-
larny, dający twórcy wiele możliwości 
kreowania bardzo ciekawych fabuł, 
opowiedzenia o wielu interesujących rze-
czach – przyznał W. Chmielarz. – Krymi-
nały są takim współczesnym mitem, wi-
zją świata, której potrzebujemy, w której 
zawsze winnego spotyka sprawiedliwość.

Autor popularnej serii o detektywie 
Mortce zdradził też, że ukończył prace 
nad nową powieścią, która co prawda 
nie ma jeszcze tytułu, ale już niebawem 
pojawi się na półkach księgarń.

– To będzie thriller psychologiczny. 
Opowieść o mężczyźnie, który w tra-
gicznym wypadku samochodowym traci 
żonę, a potem dowiaduje się o niej róż-

nych ciekawych rzeczy – uchylił rąbka 
tajemnicy pisarz.

Podczas spotkania była też mowa 
o ekranizacji bijącego rekordy „Żmijo-
wiska”. Chmielarz był autorem scenariu-
sza, a sam serial został nominowany do 
popularnych „Orłów”.

Wizyta pisarza w Ostrowcu Św. trwała 
blisko trzy godziny. Gość nie tylko chęt-
nie opowiadał, ale i odpowiadał na py-
tania publiczności, podpisywał książki, 
rozdawał autografy i pozował do zdjęć. 

Wojciech Chmielarz to polski pisarz 
i dziennikarz. Autor książek z cyklu „Ja-
kub Mortka”, publikował między innymi 
dla „Pulsu Biznesu”, „Polityki” czy „No-
wej Fantastyki”. W 2013 oraz w 2014 roku 
nominowany do Nagrody Wielkiego Ka-
libru, w 2015 roku został jej laureatem za 
powieść „Przejęcie”. W 2019 roku został 
laureatem nagrody „Złoty Pocisk” w ka-
tegorii najlepszy kryminał 2018, którą 
otrzymał za książkę „Żmijowisko”.

utor „ jow ka”
odw edz ł trow ec

Autor bijącego rekordy popularności thrillera psychologicznego „Żmijo-
wisko” – Wojciech Chmielarz spotkał się z ostrowieckimi fanami.
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Zebranie było okazją do 
podsumowania tego, co udało 
się dokonać w ostatnim roku 
na osiedlu. Mowa była rów-
nież o największych bolącz-
kach mieszkańców. Ich intere-
sy, jako przewodniczący Rady 
Osiedla od roku reprezentuje 
Robert Rogala. 

– Największym problemem 
są drogi. Z roku na rok ta sy-
tuacja oczywiście poprawia się, 
ale nadal brakuje dobrej infra-
struktury drogowej – podkre-
śla Robert Rogala.

Dotychczas na Gutwinie 
kilka dróg udało się już utwar-
dzić, ruszyły prace na odcinku 
Iłżecka – Miodowa – Zwierzyniecka, po-
nadto modernizowana jest droga miejska 
w stronę huty. Uporządkowane zostały 
też zaniedbane tereny i powycinane drze-
wa. Mieszkańcy oczekują kontynuacji 
tego typu działań, czemu dali wyraz pod-
czas poniedziałkowego spotkania. Więk-
szość zgłaszanych przez nich uwag doty-
czyła właśnie infrastruktury drogowej. 
W głos obecnych wsłuchiwał się między 
innymi prezydent Jarosław Górczyński.

– Zebranie sprawozdawcze rad osied-
lowych to bardzo ważne spotkania, 
bo umożliwiają bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami, zapoznanie się z ich 
problemami i porównanie tego, co uda-
ło się zrobić i co pozostaje do zrobienia. 
Obecnie w dzielnicy Gutwin prowadzo-
ne są prace na Miodowej, następną uli-
cą będzie Zwierzyniecka – wymieniał J. 
Górczyński.

Jak podkreślił prezydent Górczyński, 
współpraca z radami osiedlowymi jest 
bezcenna i od lat układa się bardzo do-
brze, stąd pieniądze, które rokrocznie za-
pisywane są na tel cel w budżecie gminy. 
Samorządy dzielnic mają do dyspozycji 
środki w wysokości 7,8 tys. zł, w tym 3 tys. 
z programu „Osiedle od Nowa”. Co waż-
ne, Gutwin może liczyć również na dietę 
przewodniczącego rady, który miesięczne 
wynagrodzenie za swoją funkcję postano-
wił przeznaczyć na organizację dodatko-
wych imprez dla mieszkańców osiedla.

W Ostrowcu Św. funkcjonuje 20 rad 
osiedlowych. Kolejne spotkanie od-
będzie się dzisiaj (piątek, 14 lutego na 
Rosochach). Ostatnie – z mieszkańca-
mi osiedla Kamienna zaplanowano na 
31 marca.

KK  K

u zyły ze ran a 
rad o edlowych

Poniedziałkowe zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Gutwin zainau-
gurowało cykl spotkań z radami osiedlowymi w Ostrowcu Św.

Jak przyznaje Waldemar Ryszard Bro-
ciek, kustosz placówki taka inwestycja to 
konieczność.

– Obecnie funkcjonuje oddzielne 
wejście do sali wystawienniczej – od 
strony pieca wapiennego i oddzielne do 
paczkarni. Ze względów bezpieczeń-
stwa, mając na uwadze większy komfort 
zwiedzających i z myślą o osobach nie-
pełnosprawnych powstaje przybudówka, 
stylistycznie nawiązująca do głównego 
budynku z klatką schodową i windą, któ-
ra umożliwi transport nie tylko ludzi, ale 
i zbiorów na wyższe kondygnacje – in-
formuje Waldemar Ryszard Brociek, do-
dając że prace potrwają do końca lip-
ca. – Docelowo najwyżej planujemy 
urządzić tematyczną bibliotekę z wydaw-
nictwami poświęconymi cukrownictwu 
i uprawie buraka cukrowego, a piętro 
niżej laboratorium chemiczne.

Niezależnie od trwającej obecnie in-
westycji, Izba Pamięci Cukrownictwa 
zaprasza do odwiedzin codziennie. 
A zwiedzać i oglądać jest co. W zbiorach 
IPC znajduje się kilka tysięcy obiektów. 
Najstarszym eksponatem jest umowa 
zawarta w 1839 r., pomiędzy Bankiem 
Polskim a Leonem Popławskim – dzie-
dzicem dóbr Łęczna i Serniki, dotycząca 
udzielenia pożyczki na budowę cukrow-
ni we wsi Serniki. Wśród zgromadzo-
nych obiektów znajdują się archiwalia 
(protokoły posiedzeń zarządów cukrow-
ni, akty notarialne, wyciągi z akt hipo-
tecznych, korespondencje, sprawozdania 
cukrowni, inwentarze cukrowni, raporty 
produkcyjne, opisy stanu technicznego), 
mapy z lokalizacją cukrowni w XIX 
oraz XX w., plany sytuacyjne cukrowni, 
plany budowy budynków cukrowni, ry-
sunki techniczne urządzeń i aparatury 
cukrowniczej, czasopisma cukrownicze 

w języku polskim, rosyjskim, niemie-
ckim i czeskim, książki i broszury do-
tyczące uprawy buraków, technologii 
produkcji cukru, reklamy firm produ-
kujących urządzenia na rzecz cukrowni 
oraz opracowania dziejów poszczegól-
nych cukrowni. Niezwykle interesujący-
mi eksponatami są akcje cukrowni pol-
skich i zagranicznych, plomby cukrowni 
z połowy XIX w., urządzenia pomiaro-
we, części maszyn i aparatury, sztandary 
cukrowni, medale, wyposażenie labora-
torium chemicznego cukrowni, jubileu-
szowe głowy cukru karty pocztowe i fo-
tografie cukrowni. Na szczególną uwagę 
zasługuje kolekcja cukiernic związanych 
z jubileuszami polskich cukrowni.Więk-
szość obiektów zgromadzona została na 

wystawie w gmachu dawnej paczkarni 
(budynek z 1889 r.). Historia cukrowni-
ctwa przestawiona jest tu na osiemnastu 
edukacyjnych planszach.

Do dyspozycji zwiedzających jest rów-
nież kiosk multimedialny, który pozwala 
zapoznać się, między innymi z setkami 
tematycznych kart pocztowych oraz ar-
chiwalnymi i współczesnymi fotografia-
mi. Na dużym, multimedialnym ekranie, 
wyświetlane są filmy poświęcone cu-
krownictwu.

Izba Pamięci Cukrownictwa powsta-
ła z inicjatywy zarządu Krajowej Spółki 
Cukrowej S.A. Jej oficjalnie otwarcie 
odbyło się w styczniu 2018 roku.

K

la ko ortu zw edzaj cych
Izba Pamięci Cukrownictwa Krajowej Spółki Cukrowej S.A., zlokalizowana na terenie byłej cukrowni w Częstoci-
cach staje się bardziej przystępna dla zwiedzających. Obecnie powstaje nowa klatka schodowa z windą.

Remonty – i to na kilku drogach 
równolegle – idą pełną parą. Obecnie 
trwa m.in. budowa i rozbudowa ulicy 
Ogrodowej. W efekcie, do sierpnia tego 
roku powstaną dwa nowe odcinki – od 
skrzyżowania z ul. Stawki Denkowskie 
w kierunku południowym do pętli 
autobusowej oraz w kierunku ul. To-
maszów i Samsonowicza, które połączą 
dwie dzielnice: Denków i Rosochy. Na 
tą inwestycję mieszkańcy czekali od 
wielu lat.

– Dziś nadszedł czas, żeby połączyć 
osiedla. Po wybudowaniu drogi popra-
wi się standard tych terenów, wzrosną 
wartości nieruchomości i myślę, że 
pojawią się potencjalni nabywcy, którzy 
kierują się komunikacją, uzbrojeniem. 
Na tych terenach na pewno rozkwitnie 
budownictwo mieszkaniowe. Przy pętli 
miasto sprzeda jedną z działek, więc 
to jest korzyść dla dwóch stron – mówi 
prezydent Jarosław Górczyński.

Z udziałem środków z Funduszu 
Dróg Samorządowych remontowanych 
jest w sumie siedem dróg gminnych, 
o łącznej długości 6,141 km. Całkowi-
ta wartość wszystkich zadań wynosi 
ponad 34 miliony złotych. Oprócz 
Ogrodowej gruntowny remont przecho-
dzą również ulice: Miodowa, łącznik 
Furmańskiej z Denkowską, boczna od 
ul. Bałtowskiej, przedłużenie Rzeczek, 
Nowe Piaski oraz Siennieńska, Okólna 
i Głogowskiego (jako jedno zadanie).

Remonty idą 
pełną parą
Sprzyjające, jak na zimę warunki atmosfe-
ryczne pozwalają na wiele prac remonto-
wych na ostrowieckich drogach. 

 KLA DIA A DROWICZ

Jak wynika z informacji, przekazy-
wanych przez zarząd jeszcze przed sesją 
powiatu, program naprawczy, wdrożony 
w ostrowieckim szpitalu przynosi pierw-
sze efekty – oddziały, które pierwotnie 
przewidziano do likwidacji wychodzą 
na prostą. Widmo zamknięcia przestało 
wisieć nad fizjoterapią ambulatoryjną. 
Co więcej, czynione są starania o ze-
wnętrzne dofinansowanie w wysokości 
400 tysięcy złotych z przeznaczeniem 
na doposażenie oddziału w nowoczesny 
sprzęt, m.in. urządzenie do terapii ul-
tradźwiękowej, krioterapii i laserotera-
pii. Poprawiła się też sytuacja Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. 

W związku z tym, w programie doko-
nano zmian, które mieli przegłosować 
radni powiatowi na piątkowej sesji nad-
zwyczajnej, umożliwiając tym samym za-
rządowi powiatu wnioskowanie o środki 
unijne. Zdawać by się mogło pozytyw-
ne zmiany, dotyczące utrzymania od-
działów i ich rozwoju, nie wszystkich 
ucieszyły. Uchwała wzbudziła sprzeciw 
radnych klubu PiS i wywoła burzliwą 
dyskusję, która po obradach przeniosła 
się do mediów społecznościowych. Nie 
poszło jednak o oddział fizjoterapii, ale 
ginekologiczno-położniczy. A konkret-
nie o jego domniemaną likwidację. 

– Najwyraźniej komuś zależy, żeby 
w przestrzeni publicznej szafować takimi 
określeniami, jak „likwidujemy”. Z pro-
gramu naprawczego wynikało, że oddział 
położniczo-ginekologiczny będzie pod 
specjalnym nadzorem, polegającym na 
obniżeniu kosztów, bo oddział ten przy-
nosił największe straty. Niemniej jest to 
największy tego typu oddział w regionie 
i doprawdy nikt nie ma zamiaru go za-
mykać – zapewnia starosta ostrowiecki 

Marzena Dębniak. – Program naprawczy 
radni uchwalili w październiku ubiegłego 
roku. Wprowadzenie go było konieczne, 
bo szpital za 2018 rok wygenerował stra-
tę w wysokości 16,5 mln zł, powiększając 
stratę za rok 2017 o ponad 300 procent. 
Był w nim zapis, że fizjoterapia ulegnie 
likwidacji, chyba, że sytuacja zmieni się 
i tak się stało. W tej chwili zostały obni-
żone koszty, mniejszą ilością osób fizjote-
rapia wyrabia cały kontrakt, który zresztą 

został zwiększony. I tego właśnie dotyczy-
ła uchwała – wykreślenia fizjoterapii z li-
sty oddziałów przewidzianych do likwida-
cji. Byłam bardzo zdziwiona zachowaniem 
radnych klubu PiS, tym, że nie rozmawiali 
na temat tego konkretnego zapisu, tylko 
odbiegali od tematu i dyskutowali nad ca-
łością, pytając o ginekologię, czy Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy, który de facto 
też się rozwija. Głównym celem zarządu 
powiatu jest ratowanie szpitala i jego roz-
wój. To zresztą widać – pojawił się nowy 
parking, są remonty na poszczególnych 
oddziałach, wkrótce oddany zostanie 
nowy SOR, rozbudowana zostanie też 
stacja dializ o dwadzieścia dodatkowych 
stanowisk.

Innego zdania są radni klubu PiS, 
którzy ostatecznie zagłosowali przeciw 
uchwale.

– Głosowanie dotyczyło programu 
naprawczego, który zakłada likwidację 
trzech oddziałów szpitala: ginekologicz-
no-położniczego, neonatologii i ZOL-u. 
Jeśli zagłosowalibyśmy za zmianami 
w tym dokumencie, dotyczącymi jedynie 
fizjoterapii oznaczałoby to naszą zgodę 
na cały program, tymczasem klub rad-
nych PiS nie dołoży ręki do likwidacji 
żadnego oddziału – argumentuje decyzję 
swoją i swoich kolegów radny Zbigniew 
Duda, przewodniczący powiatowych 
struktur PiS w powiecie ostrowieckim. 

S r o i ko o i
Uchwała w sprawie zmian w programie naprawczym ostrowieckiego szpitala, a raczej poprzedzająca 
głosowanie dyskusja zdominowała ostatnią sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Ostrowieckiego. I cho-
ciaż zmiany dotyczyły utrzymania oddziału fizjoterapii, poszło o domniemaną likwidację ginekologii. 

 PIOTR KOWALSKI
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72 73 74

75 76 77

78 79 80

81

W sobotę, 11 stycznia rozpoczęły się bale studniówkowe 
w powiecie ostrowieckim i tym samym wystartowała druga 
edycja plebiscytu na Najpopularniejszą Parę Studniówek 2020. 
Na każdej studniówce pojawiają się pracownicy Świętokrzy-
skiej Grupy Mediowej. Wystarczy do nich podejść, pozwolić 
zrobić sobie zdjęcie i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Fo-
tografie tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w zabawie 
z cennymi nagrodami regularnie publikowane będą w naszym 
tygodniku.

Pierwszym etapem plebiscytu jest głosowanie poprzez SMS-y (od 
godziny publikacji pierwszych zdjęć na portalu swietokrzyskie.co-
zadzien.pl do 15 lutego 2020 do godziny 23.59). Głosujący w kon-
kursie może wysłać dowolną ilość SMS-ów. Koszt jednej wiadomo-
ści SMS to 1 zł + VAT. SMS-y wysyłamy na numer 7148. W treści 
SMS-a należy wpisać prefiks: "PARAREKORD", a za nim numer 
przypisany parze, np.: PARAREKORD.1.

W wyniku głosowania SMS-owego wybrane zostaną cztery pary, 
przechodzące do finałowej tury. II etap plebiscytu odbędzie się za 
pośrednictwem głosowań w ramach ankiety na portalu Facebook 
(na fanpage'u Radia – Rekord Świętokrzyskie).

II TURA TRWA:

• 23 luty – 1 marzec 2020 – 3 i 4 miejsce;
• 2 marzec – 10 marzec 2020 – 1 i 2 miejsce. 

Para, która zdobędzie największą liczbę głosów w głosowaniach 
na portalu społecznościowym Facebook, a tym samym wygra plebis-
cyt otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Salon 
Mody Męskiej Villaro (os. Ogrody 11 A), Galeria Ostrowiec (ul. 
Mickiewicza 30), Salon Hyundai MiR Prasek (Radom, ul. Kozieni-
cka 1) oraz Kwiaciarnia Maja (os. Słoneczne 41 E).

Oprócz nagród dla par 1 – 3 przewidziana jest jedna nagroda 
specjalna dedykowana parze, w której minimum jedna osoba ma 
uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B.

NOMINOWANI
ZS nr 3
72 – Julia Rolak i Krystian Mularczyk
73 – Klaudia Piotrowska i Mateusz Pytlak
74 – Aleksandra Kwiecień i Robert Grudnicki
75 – Weronika Wzorek i Damian Ryczkowski
76 – Aleksandra Orzechowska i Kacper Ziętala
77 – Sandra Jopek i Wojciech Gębura
78 – Paulina Sala i Michał Wójcicki
79 – Julia Zając i Olgierd Bocian
80 – Dominika Przysiwek i Dawid Łucki
81 – Wiktoria Giszka i Jakub Pater
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O kondycji ostrowieckiej Platformy 

Obywatelskiej i planowanych wyborach 

nowych władz z wiceprzewodniczącym 

świętokrzyskiego zarządu PO Eligiu-

szem Michem rozmawia Paulina Kopeć.

 n ony  ty odn u zarz d Plat or y 
ywatel k ej e onu w tokrzy k e o 

jedno ło n e zdecydował o rozw zan u 
truktur art  w ow ec e o trow eck   do 

cza u wyłon en a nowe o zarz du ow erzył 
anu unkcj  ko arza wy orcze o  Sk d 

taka decyzja
– Struktury Platformy Obywatelskiej 

w powiecie ostrowieckim od pewnego 
czasu po prostu nie działały. Od mo-
mentu rezygnacji ze stanowiska dotych-
czasowego przewodniczącego Grigora 
Szaginiana, czyli od czerwca 2019 roku 
praktycznie nie istniał zarząd, nie zwo-
ływane były zebrania, nie funkcjono-
wały koła, nawet nie miał kto złożyć 
wiązanki kwiatów w święta narodowe, 
obchodzone w Ostrowcu. Widząc to 
z perspektywy zarządu regionu, nie mo-
gliśmy dopuścić do dalszej degradacji 
ostrowieckiej platformy. Stąd właśnie 
decyzja o rozwiązaniu struktur, przepro-
wadzeniu wyborów, powołaniu nowych 
władz i przywróceniu należnego miejsca 
tej organizacji na mapie powiatu ostro-
wieckiego.

ecn e je te y rzed wy ora  rezyden
ck  ale  o wy orach arla entarnych  

lacze o wcze n ej n e zdecydowal c e  
na tak  ruch  

– Kampania parlamentarna pokaza-
ła właśnie, że sprawność ostrowieckiej 
platformy pozostawia wiele do życze-
nia. To był też jeden z elementów oceny. 
Wnioski wyciągnęliśmy jednoznaczne, 
stąd decyzja o rozwiązaniu struktur, co 
nie oznacza jednak pozbawienia człon-
kostwa w partii. Wszystkie osoby należą-
ce do ostrowieckiej platformy nie utra-
ciły swojego statusu. Rozwiązany został 
tylko zarząd, rada powiatu i koła. Moją 
rolą, jako komisarza wyborczego będzie 
doprowadzenie do powstania nowych 
kół, do rozmowy ze wszystkimi człon-
kami PO i uzyskania od nich deklaracji 
o przystąpieniu do wybranego przez sie-
bie koła oraz doprowadzenie do wybo-
rów przewodniczącego powiatu i rady 
powiatu, która później wybierze zarząd.

 c u o tatn ch dwóch lat to ju  dru a 
te o ty u ytuacja  zy y l  an  e ty  
raze  rzyn e e le ze rezultaty  e o tro
w ecka lat or a „odrodz  ”

– Ten „eksperyment” – mówiąc ko-
lokwialnie – z rozwiązaniem w 2017 r. 
dobrze działających i jednych z najsil-
niejszych struktur platformy w regionie 
i powołaniem nowych niestety nie po-
wiódł się. O przyczynach, działaniach 
niektórych osób można by dużo mówić, 
niemniej doprowadziło to do tego, przed 
czym ja osobiście przestrzegałem – plat-
forma ostrowiecka przestała się liczyć 
na mapie politycznej. Nie potrafiliśmy 
stworzyć silnej ekipy w wyborach samo-
rządowych, co poskutkowało tym, że 
po raz pierwszy od dwóch kadencji PO 
w Ostrowcu Św. nie ma swoich przed-
stawiciele w Radzie Miasta i w Radzie 
Powiatu. Moją rolą jest odwrócenie tego 

trendu i przywrócenie organizacji pod-
miotowości.

 czy n e je t tak  e ten trend dz e z óry
– Po trosze tak. We władzach central-

nych platformy nastąpiły zmiany. Myślę, 
że wiele osób w całej Polsce dostrzegło 
konieczność przemodelowania polityki, 
zwrócenia się bardziej w stronę członków 
PO i nadania większej rangi jej struktu-
rom, co w kadencji ostatniego przewod-
niczącego niestety nie miało priorytetu. 
W tej chwili poparliśmy w wyborach – na-
sza ostrowiecka organizacja również – Bo-
rysa Budkę. Z jego zapowiedzi wynika, że 
idzie zmiana, polegająca między innymi 
na wzmocnieniu struktur powiatowych 
poprzez tworzenie biur w każdym powie-
cie i postawieniu na tą pracę u podstaw.

lu członków na chw l  o ecn  l czy o tro
w ecka P   czy je t w n ch otencjał o
trze ny do od udowan a ark  or an zacj

– W grudniu 2017 roku ostrowiecka 
platforma liczyła blisko dwustu człon-
ków. W tej chwili w rejestrze centralnym 
widnieje 150 członków PO z naszego po-
wiatu. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, 
że około 80 z nich to osoby zupełnie nie-
aktywne, które nie płacą składek, nie 
pokazują się na zebraniach, które zosta-
ły wpisane przed wyborami w 2017 roku 
tylko po to, żeby w nich zagłosować i od 
tamtej pory nikt ich w PO nie widział. 
Tymczasem bycie członkiem partii tyl-
ko na papierze i wykorzystywanie tego 
członkostwa wyłącznie na potrzeby pry-
watne to sytuacja nie do przyjęcia.

o ju  tradycja  e kandydac  P  w wy orach 
rezydenck ch w trakc e ka an  ojaw  

 w trowcu w  zy o e y odz ewa  
 w zyty ał orzaty dawy ło k ej
– Faktycznie, Ostrowiec Św. zawsze 

był na trasie kandydatów PO w wybo-
rach prezydenckich. Pewnie wielu jesz-
cze „żywo” wspomina wizyty Bronisława 
Komorowskiego w 2010 i 2015 roku. Oby-
dwa wiece zgromadziły w Rynku praw-
dziwe tłumy. W tych wyborach myślę, że 
też możemy spodziewać się takiej wizyty. 
Ostrowiec Św. jest drugim co do wiel-
kości miastem w województwie, a więc 
Małgorzata Kidawa-Błońska z pewnością 
znajdzie czas, żeby je odwiedzić.

ak an ocen a zan e P  w wy orach 
rezydenck ch
– Głęboko wierzę, że nasza kandydat-

ka przejdzie do drugiej tury. Chciałbym, 
żeby ta kampania nie była kampanią 
oszczerstw, dyskredytacji kandydatów 
tylko kampanią merytoryczną, pełną in-
formacji, które interesują obywateli. Bo 
nie chodzi przecież o to, żeby być tylko 
w kontrze do innego kandydata, ale żeby 
przekonać wyborców do swojego progra-
mu i do normalności. Uważam, że Mał-
gorzata Kidawa-Błońska tą normalność 
w polityce i w życiu społecznym Polaków 
gwarantuje.

zy zd yc e z wy ora  w trowcu tak  
e y wł czy   w ka an  rezydenck

– Jeśli nie pojawią się żadne proce-
duralne przeszkody, będę chciał jeszcze 
przed pierwszą turą uporządkować os-
trowieckie struktury PO tak, żebyśmy 
mogli bardziej aktywnie włączyć się w tą 
kampanię.

z kuj  za roz ow  

orzą ki  ostro i ki j 

W sobotę, 8 lutego Minister Infra-
struktury Andrzej Adamczyk i premier 
Mateusz Morawiecki ogłosili nowy rzą-
dowy program „100 obwodnic”. Zgodnie 
z jego założeniami rząd chce wybudo-
wać sto obwodnic w miastach z dużym 
natężeniem ruchu, m.in. po to, aby 
poprawić bezpieczeństwo na drogach. 
W poniedziałek senator Jarosław Rusie-
cki i posłanka Agata Wojtyszek zwołali 
konferencję, podczas której – jak twier-
dzi posłanka Marzena Okła-Drewno-
wicz – skłamali.

– W kontekście rozmów na temat no-
wego rządowego programu usłyszeliśmy, 
że „mała obwodnica” Ostrowca nie była 
nigdy wcześniej wpisana na żadną listę 
finansowania i po raz pierwszy w histo-
rii o ten kawałek drogi zadbał PiS, co 
jest oczywiście kłamstwem – mówiła 
M. Okła-Drewnowicz na wtorkowym 
spotkaniu z mediami. – Wstydem jest, 

że senator i pani poseł nie czytają do-
kumentów rządowych. 

Jak tłumaczy Okła-Drewnowicz 
pierwszy rządowy dokument, dotyczą-
cy obwodnicy Ostrowca Św. powstał 
4 września 2015 roku. Chodzi o pro-
gram budowy dróg krajowych na lata 
2014-2023, który został przyjęty przez 
rząd PO i PSL 8 września 2015 roku. 
Dwa lata potem, bo w 2017 roku V 
odcinek ulicy Zagłoby, czyli właś-
nie „mała obwodnica” Ostrowca Św. 
znalazła się w rządowym programie 
z gwarancją dofinansowania – wcześ-
niej ówczesny premier Donald Tusk 
wynegocjował pieniądze w UE na jej 
budowę.

Wtedy też posłanka Okła-Drewno-
wicz mocno lobbowała, aby droga była 
realizowana przez GDDKiA.

– Generalna Dyrekcja zamierzała re-
alizować obwodnicę Ostrowca, ale dużą, 

o małej nie chciała słyszeć. Bo mówiła, 
że skoro cztery odcinki wybudował samo-
rząd, to niech buduje kolejne. I nam uda-
ło się przekonać ministerstwo, że warto 
ten kawałek drogi dać do wykonania 
GDDKiA, bo to rozładuje ruch tranzy-
towy i wyprowadzi korki z miasta – tłu-
maczyła posłanka Okła-Drewnowicz.

Wtedy to przetarg został unieważnio-
ny. Powód? Kwota oferenta była wyższa 
niż założono. Ministerstwo nie zgodziło 
się dołożyć i... ogłosiło kolejny przetarg 
(w pierwszej połowie 2019 roku). Dru-
gi został ogłoszony w lipcu zeszłego 
roku – trwa do dzisiaj. Posłanka w ze-
szłym tygodniu złożyła kolejną interpe-
lację do ministerstwa, w której dopytu-
je czy minister tym razem rozstrzygnie 
ten przetarg i czy dołoży brakujące 
5 milionów. – Czekam na odpowiedź. 
Rozumiem, że kwota już jest nie tak 
duża i że przetarg wreszcie zostanie 
rozstrzygnięty – zauważa posłanka. 

Na odpowiedź z GDDKiA czekają 
również ostrowieccy radni, którzy jak 
już informowaliśmy złożyli oficjalne pis-
mo z prośbą o przyspieszenie realizacji 
tej kluczowej dla miasta inwestycji.

Warto dodać, że „Program 100 ob-
wodnic” zakłada budowę czterech ob-
wodnic w województwie świętokrzy-
skim – to najmniej w Polsce. Nowe 
obwodnice powstaną między innymi 
u naszych sąsiadów – w Starachowicach 
i Wąchocku, obydwie w ciągu DK nr 42.

Jak zapewnia senator Jarosław Rusie-
cki jest w stałym kontakcie z pracowni-
kami ministerstwa i prowadzi rozmowy, 
aby do tego programu włączyć jeszcze 
„małą obwodnicę” Ostrowca Św.

o dalej z „ ał  o wodn c ”
Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz zarzuca kłamstwo parlamentarzystom PiS, którzy jej zdaniem niesłusz-
nie przypisują sobie pierwszeństwo w lobbowaniu na rzecz budowy tzw. małej obwodnicy Ostrowca Św. 

Na terenie całego regionu doszło do 
ponad 15 800 incydentów. W powiecie 
ostrowieckim strażacy interweniowali 
ponad 1 200 razy. Tak wyglądają sta-
tystyki, które dokładnie omówiono na 
dorocznej naradzie, jaka odbyła się 
w środę (12 lutego) w Komendzie Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ostrowieccy strażacy pod względem 
ilości zdarzeń, do których wyjeżdżali 
w ubiegłym roku plasują się na drugim 
miejscu w świętokrzyskim, więcej razy 
interweniowali tylko ci z powiatu kie-
leckiego.

- Strażacy z powiatu ostrowieckiego, 
zarówno z KP PSP jak i z ochotniczych 
jednostek są bardzo dobrze przygoto-
wani do prowadzenia działań ratowni-
czo-gaśniczych. Mają dobry sprzęt, są 
dobrze wyszkoleni - to świetni fachow-
cy, którzy każdego dnia niosą pomoc, 
wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest po-
trzebna - mówił zastępca Świętokrzy-
skiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej Robert 
Sabat.

Ściągnięcie kota z drzewa, zatrzaś-
nięte drzwi, czy niewielka gałąź leżąca 
na drodze - do takich interwencji os-
trowieckim strażakom w roku ubie-
głym zdarzało się wyjeżdżać. Jednak 
znaczna większość zgłoszeń to były 
poważne zdarzenia. Anomalie pogo-
dowe i pożary traw - to najczęstsze 
interwencje ostrowieckich strażaków 
w roku 2019. Wśród tych najpoważ-
niejszych mundurowi wymieniają m.in. 

pożar w ostrowieckim DPS-ie przy ul. 
Grabowieckiej.

- W pożarze niestety była jedna ofia-
ra śmiertelna, ale mogło być o wiele 
gorzej. Trzeba nadmienić, że w trakcie 
tej akcji zadziałały wszystkie procedu-
ry bezpieczeństwa w obiekcie i dzięki 
temu nie było więcej ofiar. Docenić 
trzeba też postawę personelu - pod-
kreśla Tomasz Łyjak, zastępca Komen-
danta Powiatowego Państowej Straży 
Pożarnej w Ostrowcu Św.

Kilka akcji profilaktycznych, licz-
ne spotkania z dziećmi i młodzieżą 
z ostrowieckich przedszkoli i szkół - 
to wszystko również należy do zadań 
strażaków i w roku 2019 było realizo-
wane.

Ostrowieccy mundurowi przeszli też 
ważne szkolenia, kursy i ćwiczenia na 
różnych obiektach. 

Ponadto, w minionym roku udało 
się zmodernizować system centrali te-
lefonicznej, a także doposażyć w sprzęt 
ostrowiecką komendę.

- Pozyskaliśmy dwa samochody śred-
nie, o wartości 1 miliona 100 tysięcy 
złotych każdy. Jest to porządny „za-
strzyk” sprzętowy dla naszej komendy, 
a tym samym jeden samochód, który 
mieliśmy na wyposażeniu przekaza-
liśmy dla OSP - informował Tomasz 
Łyjak.

Potrzeb sprzętowych jest jednak wię-
cej. Te najpilniejsze dotyczą wymiany 
dwóch samochodów ciężkich.

KK

Pracow ty rok 
tra aków

Rok 2019 był rekordowy pod względem liczby interwencji Straży Pożar-
nej zarówno w całym województwie, jak i w powiecie ostrowieckim.
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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 

iz ta i oj o  i tokrz ski o  i i  a t
W dniu 7 lutego br. Gmina Bałtów gościła Wicewojewodę Świętokrzyskiego Rafała Nowaka.  Tematem rozmów  było utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i świetlicy wiejskiej 
w Wólce Bałtowskiej. Rozmawiano również o remontach dróg gminnych, sytuacji w oświacie oraz planach budowy zbiorników retencyjnych na rzece Kamiennej. 

   S  S  
Wsparcie dla mieszkańców 
Gminy Ćmielów!

Gmina Ćmielów przystąpiła do re-
gionalnego programu województwa 
świętokrzyskiego „Aktywna Integra-
cja = Lepsza przyszłość”, którego 
partnerem wiodącym jest Centrum 
Biznesu i Promocji Kadr w Ostrowcu 
Św. oraz Stowarzyszenie LGD „Krze-
mienny Krąg”.

Celem programu jest wypracowa-
nie umiejętności poruszania się po 
rynku pracy, jego analiza pod kątem 
pozyskiwania ofert pracy oraz nawią-
zywanie kontaktów z pracodawcami. 
W ramach projektu zadaniem zostało 
objętych łącznie 60 osób zamieszkują-
cych w gminach Ćmielów, Bałtów oraz 
Bodzechów.

W pierwszej edycji projektu bierze 
udział 10 osób z terenów wiejskich. 
Organizator zapewnia uczestnikom 
projektu stypendia szkoleniowe, bada-
nia lekarskie, zwrot kosztów dojazdu 
oraz ubezpieczenie od następstw nie-
szczęśliwych wypadków, a także zwrot 
kosztów opieki nad dzieckiem do lat 
7 oraz osobom zależnym. Uczestnicy 
programu odbywać będą 3 miesięczne 
staże, po których osoby biorące udział 
w projekcie wreszcie będą mogły wejść 
na rynek pracy.
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AU T O P R O M O C J A

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
09:15  
09:45  Okrasa łamie przepisy: Pięknie zalane potrawy
10:15  Komisarz Alex 7
11:10  Ojciec Mateusz 19

Jaki ojciec...
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  
12:55  Natura w Jedynce
13:30  Lhotse – Góra Bezsilności
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...

Czarne charaktery
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Lublin, Pizzeria Vicenti

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Wołowina po burgundzku
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Suwałki

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Katowice, Franc Josef

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:00  Człowiek ze stali

Film fantastyczny
23:00  Uniwersalny żołnierz

Film fantastyczny
01:15  Kuba Wojewódzki
02:15  Kuchenne rewolucje: Pasłęk, restauracja Perfect Pub

kulinaria
03:15  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:10  Doktor Kleist – lekarz rodzinny

Miłość i cierpienie
06:05  Planeta lasów

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

Komunikacja, głupcze
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Kocham cię, Martyna
14:10  Czterdziestolatek

Toast, czyli bliżej niż dalej
15:10  Doktor Kleist – lekarz rodzinny

Dzień za dniem
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Piłka ręczna mężczyzn: Mistrzostwa Europy 2020 – studio
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Wrota bohaterów

Film przygodowy
22:40  Muzyka na weekend
23:45  Córka prezydenta

Film komediowy
01:40  Do zakochania jeden krok

Film komediowy
03:35  Zakończenie programu

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
20:00  Thor

Film przygodowy
22:25  Resident Evil: Zaświaty

Film horror
00:45  Zmowa

Film fantastyczny
02:40  Tajemnice losu

SOBOTA, 15 LUTEGO

PIĄTEK, 14 LUTEGO

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
08:55  Studio Raban
09:20  Rodzinny ekspres: Czym jest intencja, intencja mszy 

świętej, modlitwy...?
09:50  Wilki morskie
12:00  Polskie ślady
12:40  Fascynujący świat

Góry i ich mieszkańcy, Góry Półwyspu Koreańskiego
13:45  Okrasa łamie przepisy: Ryby z Zalewu Wiślanego
14:15  Z pamięci: Kajetan Morawski
14:20  Przyrodnik na tropie

Bielik
15:00  Sanatorium miłości 2
18:30  Młody Piłsudski
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Komisarz Alex 12

Zamach
21:30  Hit na sobotę: Pojedynek na pustyni

Film thriller
23:15  Sunset Park: Gra o wszystko

Film kryminalny
00:55  Jack Hunter i zaginiony skarb Ugaritu

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
12:55  Top Model
14:40  Akademia policyjna 2: Pierwsze zadanie

Film komediowy
16:25  Kobieta na krańcu świata
17:00  Starsza pani musi fiknąć
18:00  Kuchenne rewolucje: Pasłęk, restauracja Perfect Pub

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Na pewno, być może

Film dramat
22:20  Okrucieństwo nie do przyjęcia

Film komediowy
00:25  MasterChef

kulinaria
01:55  Uwaga!
02:15  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:10  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
10:50  Pogoda
10:55  Pytanie na śniadanie
11:20  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
11:55  Pasjonaci

Krzysiek
12:25  Pasjonaci
13:00  "Gwiazdka na plebanii", czyli marzenia Marcina Dańca

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

Wykładowca na Jajlu
16:55  The Wall. Wygraj marzenia
17:45  Słowo na niedzielę: Cudowny zamek, czyli razem z nim
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:35  Lepsza połowa
19:05  Lepsza połowa
19:35  Lajk!
20:05  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
21:05  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
22:15  Do zakochania jeden krok

Film komediowy
00:15  Wrota bohaterów

Film przygodowy
02:10  Na karuzeli życia

Film dramat
03:55  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:40  Scooby-Doo: Maska Błękitnego Sokoła
10:15  Ewa gotuje
10:45  Faceci w czerni

Film fantastyczny
12:50  Jak rozpętałem II wojnę światową: Ucieczka

Film komediowy
14:45  Cztery wesela
15:45  Sopocki Hit Kabaretowy – Prywatka w Operze Leśnej

kabaret
17:45  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:10  Księga dżungli

Film przygodowy
22:30  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
01:20  Czarny motyl
03:20  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: Częstochowa
09:05  Ziarno: Piękny świat - Pan Bóg stworzył wszystko!
09:40  Las bliżej nas
10:10  Lalka
11:45  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:50  Misja Bangladesz: Kościół w stawie
13:15  BBC w Jedynce

Ziemia widziana z kosmosu
14:15  Z pamięci: Klemens Szaniawski
14:25  Ojciec Mateusz 17

Igranie z ogniem
15:25  Komisarz Alex 12

Zamach
16:20  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Val di Fiem-

me - studio
16:30  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Val di Fiem-

me - 1. seria
17:30  Teleexpress
17:40  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Val di Fiem-

me - 2. seria
18:45  Jaka to melodia?

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Projektanci piękna
11:30  Co za tydzień
12:00  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
12:30  Naga broń

Film komediowy
14:15  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14:40  Naga broń 2 1/2

Film komediowy
16:25  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
16:50  Naga broń 33 1/3

Film komediowy
18:40  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
20:10  Godziny szczytu 2

Film komediowy
22:10  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
00:00  Nieuchwytny cel

Film sensacyjny
02:00  MasterChef

kulinaria
03:30  NOC Magii

04:35  Słowo na niedzielę: Cudowny zamek, czyli razem z nim
04:40  Barwy szczęścia
05:15  Barwy szczęścia
05:45  Barwy szczęścia
06:20  M jak miłość
07:15  Pytanie na śniadanie
11:50  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
12:45  The Voice Kids 3. Przesłuchania w ciemno
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Szansa na sukces. Opole 2020
16:25  Rodzinka.pl

Granice miłości
16:55  Najgorszy kucharz

kulinaria
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Na dobre i na złe

Mówię ci: wstań
19:30  Na sygnale

Dwa oblicza Błażeja
20:05  Robbie Williams Christmas Present. Gala piosenek 

świątecznych
21:25  3:10 do Yumy

Film
23:35  Kino bez granic: Wojna Charliego Wilsona

Film biograficzny
01:25  Rollercoaster
03:25  Pograbek

Film dramat

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:25  Zambezia

Film animowany
10:15  Księga dżungli

Film przygodowy
12:30  X-Men: Przeszłość, która nadejdzie

Film fantastyczny
15:15  Thor

Film przygodowy
17:40  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  Kabarety Rybnik 2017
22:10  W rytmie serca
23:10  Ślad
00:10  Inferno

Film thriller
03:00  Tajemnice losu

PONIEDZIAŁEK, 17 LUTEGO

NIEDZIELA, 16 LUTEGO

05:45  Mango
06:50  Nowa Maja w ogrodzie
07:20  Akademia ogrodnika
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
14:00  Ugotowani: Kielce
15:00  Szpital
17:00  Kuchenne rewolucje: Łódź, Impuls
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Quesadilla z kurczakiem i awokado
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Klinika bez tajemnic
22:30  Piekielna głębia

Film sensacyjny
00:40  Co za tydzień
01:10  Stylowy projekt

lifestyle
01:45  MasterChef

kulinaria
03:15  Uwaga!
03:35  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:25  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Rodzina w potrzebie
06:20  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

Rodzice na zawsze
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Rodzinka.pl

Wykładowca na Jajlu
13:35  Na sygnale

Maszyna do zabijania
14:05  Coś dla ciebie
14:30  Operacja zdrowie!: Mózg
15:05  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Miłość nie jest prosta
15:50  Zainwestuj w marzenia 2
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl

Nie chcę być babcią
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:50  Lepsza połowa
22:30  Młodzi lekarze 3
23:30  Walc w alejkach

Film obyczajowy
01:45  Głęboka woda 2

WTOREK, 18 LUTEGO

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
09:20  Ranczo 7

Droga na szczyt
10:15  Komisarz Alex 7

Urodzinowa niespodzianka
11:05  Ojciec Mateusz 20

Ufo
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:55  Natura 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
20:00  Radio, kamera, akcja!

Ważni i ważniejsi

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Pabianice, Niebo w gębie i na talerzu

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Quesadilla z kurczakiem i awokado
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Trójmiasto

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Tawerna Artemis, Poznań

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Langosz z sadzonym jajkiem
20:15  Paszporty "Polityki" 2019
22:00  W morzu ognia

Film sensacyjny
00:10  Kuba Wojewódzki
01:10  Klinika bez tajemnic
02:10  Oszuści
03:10  Uwaga!
03:35  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Za głosem serca
06:15  Plac Pokoju
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:20  Radio, kamera, akcja!

Do dzieła!
11:25  Rodzinka.pl

Słowa, słowa, słowa
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Bestia
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Trudne sprawy
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl

Zarządzanie kryzysowe
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "M jak miłość"
20:55  M jak miłość
21:50  Lepsza połowa
22:20  Zainwestuj w marzenia 2

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  Hitman

Film thriller
22:00  Stan oblężenia

Film thriller
00:30  Nasz nowy dom
01:30  Nasz nowy dom
03:30  Tajemnice losu

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 - taka historia...

Czarne charaktery
09:20  Ranczo 7

Pojedynek czarownic
10:15  Komisarz Alex 7

Czworonożny świadek
11:10  Ojciec Mateusz 20

Vistula Beach
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:55  BBC w Jedynce

Ziemia widziana z kosmosu
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
20:00  Radio, kamera, akcja!

Do dzieła!
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka

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  Megahit: Inferno

Film thriller
22:50  Terminator: Ocalenie

Film fantastyczny
01:25  Hitman

Film thriller
02:50  Tajemnice losu
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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 7

Ciężka ręka prawa
10:20  Komisarz Alex 7

W ostatniej chwili
11:10  Ojciec Mateusz 20

Gang Buciaruka
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:55  Natura w Jedynce: Dzieci słońca: Motyle
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
20:00  Radio, kamera, akcja!

Gdzie są gwiazdy?
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Brańsk, restauracja Quatro

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Langosz z sadzonym jajkiem
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Poznań

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Toruń, Pod Arsenałem

kulinaria
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Gulasz węgierski
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Nocny pościg

Film dramat
23:55  Ostatnia rola

Film biograficzny
01:45  Kości
02:45  Uwaga!
03:10  NOC Magii

04:45  Koło fortuny
05:20  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Impreza
06:15  Jesziwa - Lubelska Szkoła Talmudyczna
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:20  Radio, kamera, akcja!

Ważni i ważniejsi
11:25  Rodzinka.pl

Bratnia dusza
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Póki śmierć nas nie rozłączy
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Wołanie o pomoc
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:15  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl
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

Na pierwszy rzut oka
21:55  Na sygnale

Wszystko do stracenia
22:35  Kino relaks: Prada albo nic

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  Jak rozpętałem II wojnę światową: Za bronią

Film komediowy
21:45  Faceci w czerni 2

Film fantastyczny
23:25  Święta doskonałe

Film komediowy
01:45  Tajemnice losu

CZWARTEK, 20 LUTEGO

ŚRODA, 19 LUTEGO

05:45  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 7
10:20  Komisarz Alex 7

Twist
11:05  Ojciec Mateusz 20

El Greco
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:50  Natura w Jedynce: Dzieci słońca: Pszczoły
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
20:00  Radio, kamera, akcja!

Sztuka wywiadu
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  Ojciec Mateusz 17

Gwiazdor

04:50  Uwaga!
05:15  Mango
06:20  Kuchenne rewolucje: Szklarska Poręba, Kanion

kulinaria
07:20  Doradca smaku: Gulasz węgierski
07:30  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szkoła
13:00  19+
13:30  19+
14:00  Ugotowani: Mazury

kulinaria
15:00  Szpital
16:00  Szkoła
17:00  Kuchenne rewolucje: Szczawnica, U Zosi
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Krem z cukinii z grzankami
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Brenna, Ziołowa Chata

kulinaria
22:30  Truman Show

Film dramat
00:40  MasterChef

kulinaria
02:10  Uwaga!
02:35  NOC Magii

04:35  Koło fortuny
05:15  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Marzenia o Wenecji
06:10  Operacja zdrowie!: Wolny oddech
06:40  Familiada
07:15  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:20  Radio, kamera, akcja!

Gdzie są gwiazdy?
11:25  Rodzinka.pl
24 godziny
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:05  Va banque
13:35  Na sygnale

Podróż poślubna
14:10  Na dobre i na złe

Na pierwszy rzut oka
15:10  Doktor Kleist - lekarz rodzinny

Nadzieje i obawy
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Va banque
18:55  Rodzinka.pl

Życie nie jest nudne
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Filmowe czwartki. Wiesław Kot
20:45  Filmowe czwartki: Boska Florence

Film biograficzny
22:50  Sekret niewierności

Film thriller
00:25  Niezapomniany romans

Film dramat

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  Cztery wesela
21:05  Titanic

Film dramat
23:25  Mój przyjaciel Hachiko

Film obyczajowy
01:10  Zakończenie programu (przerwa techniczna)

AU T O P R O M O C J A

Paul na o e
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

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

Ostrowczanki aktualnie zajmują dwu-
naste miejsce w tabeli. Za nimi jest tyl-
ko wycofana już z rozgrywek drużyna 
Budowlanych Toruń, a jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu z ligi wycofała 
się drużyna MKS Dąbrowa Górnicza. 
Właśnie z powodu rezygnacji z gry tych 
dwóch zespołów, Polski Związek Piłki 
Siatkowej – w porozumieniu z kluba-
mi – podjął decyzję, że z ligi nie spadnie 
w obecnym sezonie już żadna drużyna.

Przerwę w rozgrywkach I Ligi Siat-
kówki Kobiet, spowodowaną wycofa-
niem z rozgrywek zespołu Budowlanych 
Toruń zespół KSZO wykorzystał na grę 
kontrolną z II-ligowym zespołem AZS 
UMCS Lublin. Kibice przy Świętokrzy-

skiej mogli zobaczyć nowe zawodniczki, 
które niedawno zasiliły nasz klub.

Nareszcie trener Marcin Cebo – w spot-
kaniu bez żadnej stawki – mógł przećwi-
czyć różne warianty gry swojego zespo-
łu. Na ostrowieckiej hali pokazały się 
nowe zawodniczki, które wcześniej 
zagrały z KSZO tylko jeden wyjazdo-
wy mecz, a były to: atakująca Weroni-
ka Gierszewska i środkowa Karolina 
Ogórek oraz niepotwierdzone jeszcze 
do gry w naszym zespole Kamila Tobo-
rek i Paulina Berlińska. Mecz nie był 
jednostronnym widowiskiem, ale os-
trowczanki bez większych problemów 
radziły sobie z rywalkami z niższej ligi. 
Trenerzy zespołów umówili się na pięć 
części i tylko w ostatniej lepsze były 
przyjezdne.

K SZ O O s t row ie c  Ś w i ę t ok r z y -
ski – AZS UMCS Lublin 4:1 (25:14, 
25:18, 25:16, 15:13, 13:15)

Skład KSZO: Izabela Klekot, Kamila 
Dyduła, Weronika Gierszewska, Ka-
rolina Ogórek, Monika Kawa, Kamila 
Kobus, Julia Marcyjanik (libero) – Ka-
tarzyna Tkaczyk, Martyna Kmuk, Kaja 
Klepacz, Wiktoria Rdzanek (libero) 
oraz Kamila Toborek i Paulina Berliń-
ska. Trener: Marcin Cebo.

Dzisiaj (piątek, 14.lutego) przed siat-
karkami KSZO kolejny mecz ligowy. 
Tym razem przeciwnikiem będzie zespół 
Karpaty AZS PWSZ MOSiR Krosno 
Glass, który sąsiaduje z ostatnimi w ta-
beli (po wycofaniu Budowlanych Toruń) 
ostrowczankami. Początek meczu na 
hali MOSiR w Krośnie o godzinie 18.

Siatkarki zostają 
w I lidze

To już pewne! Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego 
w pierwszej lidze siatkówki kobiet wiemy, że zespół KSZO Ostrowiec Św. nie 
spadnie z ligi.

Przez większą część spotkania to 
pomarańczowo-czarni prowadzili grę 
i stwarzali więcej sytuacji strzeleckich, 
niestety zawiodła skuteczność.

Bramkę dla KSZO zdobył w 40 minu-
cie strzałem z rzutu karnego Wojciech 
Trochim, goście wyrównali w 80 minu-
cie, po zamieszaniu w polu karnym os-
trowieckiego zespołu. W spotkaniu nie 
zagrali narzekający na drobne urazy 
Mateusz Mąka oraz Jan Imiołek.

KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzy-
ski – RKS Radomsko 1:1 (1:0)

Bramka dla KSZO – Wojciech Tro-
chim (40 minuta).

KSZO I połowa: Lipiec – Dereń, 
Tadrowski, Mężyk, Kaczmarek – Ka-
sperkiewicz, Bełczowski, Trochim, La-
skoś, Chrzanowski – Grunt

KSZO II połowa: Zacharski – Rząsa, 
Tadrowski, Mężyk, Kaczmarek (Perso-
na) – Kasperkiewicz, Bełczowski (Che-
ba), Trochim (Pawlik), Laskoś, Chrza-
nowski (Grunt)- Gębalski.

– Jesteśmy po ciężkim okresie, po obo-

zie dochodzeniowym – zauważył trener 
pomarańczowo-czarnych Marcin Sa-
sal. – Wiadomo, jeżeli wysiłek się nawar-
stwia, to wybory są różne, te wybory dzi-
siaj były złe. Mieliśmy przynajmniej dwie, 
trzy sytuacje sam na sam. W porównaniu 
do poprzedniego sparingu, dziś organi-
zacja gry przynajmniej do 70 minuty była 
na dużo lepszym poziomie. Można było 
wcześniej strzelić drugą bramkę i skoń-
czyć mecz. Jesteśmy zmęczeni, trenowa-
liśmy po dwa razy dziennie w warunkach 
dużo gorszych niż dzisiaj, pogoda nas nie 
rozpieszczała. Fizycznie też nie byliśmy 
najszybsi, co było widać. Teraz będziemy 
się już przygotowywać pod kątem szyb-
kości działania.

Kolejny mecz kontrolny piłkarze 
KSZO 1929 zagrają jutro (sobota, 15 lu-
tego) z Motorem Lublin. Spotkanie od-
będzie się na terenie Piłkarskiego Ośrod-
ka Treningowego przy ulicy Kolejowej 
w Ostrowcu Św. Początek o godzinie 12.

PK

Remis 
z Radomskiem

Jeden do jednego zremisowali w sobotnim sparingu z RKS Radomsko 
piłkarze ostrowieckiego KSZO 1929.

W końcowym rozrachunku może 
okazać się, że stawką tego spotkania 
będzie utrzymanie się w gronie pierw-
szoligowych zespołów, dlatego trener 
gospodarzy Piotr Dropek wzmocnił swój 
zespół zawodnikami z pierwszej druży-
ny Azotów. Z kolei trener ostrowieckiej 
drużyny Tomasz Strząbała nie mógł 
skorzystać z kontuzjowanych podczas 
ubiegłotygodniowego spotkania sparin-
gowego Dawida Rusina i Jakuba Ćwięki.

Początek meczu należał do Puła-
wian – 2:0 i niewykorzystany karny 
Maćka Jeż yny. Wojownicy jednak 
szybko się podnieśli. W 12 minucie, 
po bramkach Włoskiewicza i Mehd-

izadeha doprowadzili do remisu 4:4. 
Gra była bardzo wyrównana. Dopiero 
w końcówce pierwszej części gospoda-
rze oderwali się na dwie bramki. Dru-
gą połowę lepiej rozpoczęli ostrowcza-
nie i już w 35 minucie odrobili stratę 
i zyskali dwubramkową przewagę. 
Przez następne kilkanaście minut ze-
społy toczyły walkę bramka za bramkę. 
Niestety w ostatnich kilku minutach 
puławianie zdobyli sześć bramek, na 
co ostrowczanie odpowiedzieli jedy-
nie dwoma trafieniami i bardzo ważne 
punkty pozostały w Puławach.

K S A z ot y  I I  P u ław y — K SZ O 
Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski 
26:24 (13:11)

Skład KSZO Odlewnia: Kijewski, 
Baran – Włoskiewicz 8, Mehdizadeh 
6, Skuciński 3, Jeżyna 2, Wojkowski 2, 
Hubka 2, Kogutowicz 1, Cukierski, Wło-
darski. Trener Tomasz Strząbała.

Po meczu KSZO – z zaledwie sześ-
cioma punktami na koncie – spadł na 
przedostatnie miejsce w tabeli. Kolejny 
ligowy mecz wojownicy zagrają już w so-
botę, 15 lutego na własnej hali z AZS 
UW Warszawa. Początek o godzinie 18.

PK

Na tarczy z Puław
Ostrowieccy szczypiorniści przegrali w pierwszej rewanżowej kolejce 
rozgrywek I ligi z rezerwami Azotów Puławy 24:26.
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W dniach od 3 do 6 lutego, w godzi-
nach 10-12 odbywały się zajęcia nauki 
gry w szachy, które cieszyły się dużą 
popularnością. Codziennie brało w nich 
udział ponad sześćdziesiąt osób. Jedną 
grupę stanowili początkujący szachiści, 
poznający dopiero zawiłe ścieżki szacho-
wych rozgrywek. W drugiej grupie – za-
awansowanej – rozwiązywano zadania 
szachowe i zgłębiano tajniki szachowych 
dróg do zwycięstwa. Ostatecznie najle-
piej opanowali je: Katarzyna Karyś, Jan 
Choina i Jan Kaleta.

Podsumowaniem zajęć był Turniej 
Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego w pięciu 
grupach wiekowych: 8 lat, 10 lat, 12 lat, 
14 lat, 18 lat systemem szwajcarskim na 
dystansie 7 rund (tempo gry: 10 minut 
na zawodnika). Sędzią Głównym, czu-
wającym nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju był Jarosław Choina.

Puchary i medale odebrali:
GRUPA DO LAT 8
1. Pronobis Felicjan
2. Maj Oliwier
3. Kaleta Aleksander
GRUPA DO LAT 10
1. Wiśniewski Franciszek
2. Gołąb Antoni
3. Michalczyk Anna
GRUPA DO LAT 12
1. Kaleta Jan
2. Kateusz Maciej
3. Karyś Jakub
GRUPA DO LAT 14
1. Choina Jan
2. Karyś Katarzyna
3. Giemza Julia
GRUPA DO LAT 18
1. Łabęcki Kacper
2. Michalczyk Adam
3. Batóg Kacper
Najlepszymi kobietami były: Karyś 

Katarzyna, Michalczyk Anna i Formela 
Gabriela.

Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy dyplom.

A już w ten weekend (15-16 lutego) 
Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” 
i Świętokrzyski Związek Szachowy za-
praszają do Ostrowieckiego Browaru 
Kultury na Drużynowe Mistrzostwa 
Województwa Świętokrzyskiego w Sza-
chach Klasycznych.

Udział w zawodach zgłosiło trzy-
dzieści drużyn z dziesięciu świętokrzy-
skich klubów szachowych. Zmaganiom 
120 najlepszych szachistów w wojewódz-
twie będzie można przyglądać się w go-
dzinach od 10 do 16.

Kolejną edycję tego wydarzenia, połą-
czoną z dekoracją zaplanowano w mar-
cu, w Kielcach.

CZD

Szachy królowały w „jedynce”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. i Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” w drugim tygodniu 
zimowej przerwy w nauce zaprosili dzieci i młodzież do PSP nr 1 na „Ferie z szachami”.
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WŁĄCZ NA 89.6 FM
NAJWIEKSZE TANECZNE HITY




