
Szpital „na tapecie”

Środową sesję Rady Powiatu 
zdominował temat ostrowiec-
kiego szpitala, który znajduje się 
w fatalnej sytuacji fi nansowej 
i kadrowej.

 str. 3

KRUS już 
w nowej siedzibie

Placówka Terenowa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Ostrowcu ma nową sie-
dzibę. Teraz mieści się przy ul. 
Słowackiego 13.
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Najpopularniejsza 
para studniówek 2019

 str. 5

Zmotywuj się
do ćwiczeń

Ile razy obiecywaliście sobie, 
że od jutra zaczniecie ćwiczyć? 
Jednak mijały kolejne dni, a wy 
nadal leżeliście przed telewizo-
rem z paczką chipsów w ręce. 
Koniec z tym!
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Przegrana i wygrana

Pierwsze spotkania kontrolne 
przed rozpoczęciem rundy wio-
sennej sezonu 2018/19 rozegrali 
piłkarze trzecioligowego KSZO 
1929 Ostrowiec. Nasi przegrali 
3:1 z Siarką Tarnobrzeg i wygrali 
1:0 z Pogonią Staszów.
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TOKRZYSKIE

Zimowa ochrona
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Inwestują w strefie

W obecności prezydenta Jarosława Górczyńskiego zarząd fi rmy Elkom Trade S.A. podpisał umowę na 
budowę zakładu produkcyjnego w ostrowieckiej strefi e ekonomicznej przy ul. Bałtowskiej.
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Postraszyły Budowlanych
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Fot. UM Ostrowiec Św.
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Piątek, 1 lutego

Zainspirowani Wyspiańskim. Ilu-
stracje inspirowane twórczością Stani-
sława Wyspiańskiego, wykonane podczas 
pleneru w Zwierzyńcu w 2007 r. złożą się 
na pierwszą w tym roku wystawę w ostro-
wieckim Biurze Wystaw Artystycznych. 
Jej wernisaż rozpocznie się o godz. 18. 
BWA Galeria Zamojska szczyci się po-
siadaniem jednej z największych kolekcji 
ilustracji artystycznej w Polsce. Pozy-
skuje je głównie dzięki systematycznie 
organizowanym plenerom dla ilustrato-
rów, organizowanym od lat na Roztoczu. 
Plenery zwykle poświęcone są ważnym 
rocznicom historycznym i kulturalnym 
oraz zasłużonym dla kultury postaciom. 
W 2007 roku – roku poświęconym Sta-
nisławowi Wyspiańskiemu - Galeria Za-
mojska, starając się uczcić setną rocznicę 
śmierci artysty, postawiła na XXIII Mię-
dzynarodowy Plener Ilustratorów pod 
hasłem "Stanisław Wyspiański. Legenda 
Młodej Polski''. Na plenerze, który od-
bywał się w Zwierzyńcu spotkali się ilu-
stratorzy z Polski i Ukrainy, m.in. prof. J. 
Stanny, J. Kapusta, Z. Witwicki, S. Ożóg, 
W. i B. Orlińscy, J. Marcolla, V. Stetsula, 
S. Mikhnovskij i inni. Przez dwa tygodnie 
ilustratorzy szukali inspiracji w bogatym 
dziele, jakie pozostawił po sobie "czwar-
ty wieszcz" - Stanisław Wyspiański (1869-
1907) polski dramaturg, poeta, malarz, 

grafik, architekt, projektant mebli, two-
rzący w epoce Młodej Polski. Plon tego 
zwierzynieckiego pleneru ilustratorów 
oglądać będzie można w ostrowieckim 
BWA do połowy marca. 

Dramat przebrany w komedię.
Można już rezerwować bilety (pod nr 
tel: 781 804 070) na spektakl komedio-
wy „Pół na pół” w reżyserii Wojciecha 
Malajkata z udziałem Piotra Polka i Pio-
tra Szwedesa, który zostanie wystawiony 
na deskach kina „Etiuda” w sobotę, 23 
marca o godz. 17. Prawie farsowa forma 
z problemami dużego kalibru, błyskotli-
we i zabawne dialogi, wyraziste postaci, 
piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnó-
stwo czarnego humoru – tak w najwięk-
szym skrócie można opisać sztukę. War-
to więc już teraz pomyśleć o bilecie.

Na klubowo. Zero disco polo, tylko 
klubowe dźwięki rozbrzmiewać będą 
w Ziemiańskiej. Ze deckami stanie 
DJ Maju. Początek klubowej zabawy 
o godz. 20.

Sobota, 2 lutego
Kreatywnie na Krzemionkach.
Karnawał w pełni. Czekaja nas bale, 
zabawy i maskarady. W tym czasie Mu-
zeum Archeologiczne i Rezerwat Krze-
mionki zaprasza na tematyczne warszta-
ty. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą 
się, czym różniły się polskie zapusty od 
karnawału w innych krajach, a w części 
praktycznej wykonają piękną karnawa-
łową maskę. Początek o godz. 11. Koszt 
11 zł od osoby (opłata nie obowiązuje 
opiekunów). 

Maskarada w pałacu. Przepiękne 
wnętrza, muzyka „na żywo”, wodzi-
rej, wyśmienite dania i napoje, atrak-
cje – niespodzianki – tak zapowiada się 
bal karnawałowy w Pałacu Tarnowskich. 

Zabawa taneczna rozpocznie się o godz. 
20. Uczestników obowiązują dobre hu-
mory. Mile widziane będą również ory-
ginalne przebrania.

Urodziny Ani. "Nie ma takiej moż-
liwości, żeby było coś niemożliwe…" - 
takie hasło przyświeca Urodzinom Ani 
(Ani Moje-Nasze, Ani Twoje-Wasze), 
czyli kolejnej roztańczonej imprezie na 
Baćkach (Milano Klub Baćkowice). Po-
czątek o godz. 20. Wstęp 10 zł.

Poniedziałek, 4 lutego
Malowanie na porcelanie. Spot-
kanie edukacyjne omawiające historię 
powstania kruchej porcelany, jej długą 
drogę z Chin, przez Miśnię do Ćmie-
lowa proponuje najmłodszym Muzeum 
Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. 
Zajęcia zakończą się warsztatami prak-
tycznymi – malowanie na ćmielowskiej 
porcelanie. Własnoręcznie ozdobiona 
porcelana stanie się własnością uczest-
ników. Zajęcia rozpoczną się o godz. 
11 (czas trwania ok. 1 godziny). Koszt 
udziału w nich to 11 zł od osoby.

Środa, 6 lutego
Skrzydlaci zimą. Podczas spaceru 
po Rezerwacie Krzemionki uczestnicy 
porozmawia-
ją o ptakach, 
które zostają 
na zimę w Pol-
sce oraz o tym 
cz ym się ż y-
wią, co robią, 
a b y  p r z e -
trwać mroźne 
i śnieżne dni. 
Z a s t a no w i ą 
się, czy zimą 
ptaki śpiewa-
ją. W części plastycznej wykonają eko-
podkładki pod kubki. Zajęcia rozpoczną 
się o godz. 11 (czas trwania ok. 1,5 go-
dziny). Koszt udziału to 11 zł od osoby.

Chwila dla seniora. Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, w ramach kolej-
nej edycji projektu „Aktywny Senior” 
proponuje nowe formy aktywności fi-
zycznej. Na wszystkich zainteresowa-
nych, w hali przy ul. Świętokrzyskiej 
czekają zajęcia wzmacniające kręgosłup 
szyjny, piersiowy i lędźwiowy, mięśnie 
brzucha, ujędrniające ramiona, uda 
i inne partie ciała. Poprowadzi je in-
struktorka Małgorzata Kościelak. Po-
czątek o godz. 16.
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Nikt nie słucha, a każdy zna

Każdy z nas lubi słuchać muzyki. Istnieje wiele powodów, dla których towarzyszy 
ona człowiekowi nawet przy zwykłych, codziennych obowiązkach. Mycie naczyń, 
prasowanie, czy choćby nawet prowadzenie samochodu poprzez muzykę stają 
się bardziej przyjemnymi i mniej nudnymi czynnościami. Dzięki muzyce może-
my się odstresować, odreagować lub po prostu odpocząć od  codziennych zmar-
twień. Niektórzy nawet próbują swoich sił wokalnych śpiewając pod prysznicem…
U młodych ludzi zazwyczaj dominuje pop, muzyka klubowa, rock, czy hip-hop. 
Choć spotkałam się także z ludźmi będącymi w moim wieku, którzy lubią mu-
zykę klasyczną. Istnieje również rodzaj muzyki, który budzi ogromne kontro-
wersje – disco polo... To gatunek, któremu zarzuca się głównie prymitywność, 
naiwność i prostactwo tekstów, niski poziom wykonania, a także brak orygi-
nalności, czyli powielanie schematów. Skąd taka krytyka? „Jak można tego słu-
chać?!”, „To przecież wiocha!”, „Włącz coś normalnego” – z takimi stwierdzenia-
mi spotykamy się przeważnie, gdy ludzie usłyszą tego typu muzykę. Mnie oso-
biście bardzo bawią takie reakcje, ponieważ to właśnie disco polo „rządzi” na 
wszelkich zabawach. Niby nikt nie słucha, ale wszyscy znają teksty piosenek. 
Bo okazuje się, że to właśnie prosty i wesoły przekaz w nich zawarty, skoczne 
rytmy zachęcają do beztroskiej zabawy, tańca a także pozwalają odpocząć od 
nudnej codzienności. Czy może być lepszy plan na weekend po ciężkim, pra-
cowitym tygodniu niż impreza z luźną, wesołą muzyką?
Okres pomiędzy świętami Bożego Narodzenia, a Wielkanocą zwany karnawa-
łem to czas, w którym młodzi ludzie (ale nie tylko) częściej wybierają się na 
różne imprezy, dyskoteki, domówki itp. Co ciekawe – to właśnie przy disco 
polo bawią się najlepiej. Nawet najwięksi przeciwnicy tej muzyki łatwo dają się 
ponieść wpadającym w ucho utworom, których tekst tak naprawdę znają na 
pamięć jeszcze zanim się skończą i które od razu można śpiewać!
W ten sposób ta kiczowata muzyka staje się muzyką dla mas. Lecz wielu 
otwarcie wypiera się słuchania tego gatunku. Dlaczego? Bo przeważnie jest 
to kojarzone z „obciachem” i „wiochą”. Ale jak wytłumaczyć to, że i tak tego 
słuchają i tak świetnie się przy tym bawią na imprezach? Dlatego uważam, że 
nie należy być takim „rasistą muzycznym” i wyśmiewać ludzi, którym ten ga-
tunek muzyczny naprawdę się podoba, ponieważ na kolejnej zabawie sami 
będziemy „wariować” przy tej muzyce.

KINGA NOWAK

MŁODE, czyli Kinga Nowak i Agata Stępień to tegoroczne maturzystki. 
Są pełne optymizmu, a swoim pozytywnym myśleniem i dobrym hu-
morem zarażają wszystkich wokół. Mają na każdy temat swoje własne 
zdanie, którym pragną podzielić się z innymi.

Młode 
podkręcają

TAXI PLUS

515 516 507

41 266 69 96

41 266 36 32
-20%

za wyjazd 

poza miasto
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– Dziś Elkom Trade przechodzi do 
kolejnego etapu rozwoju. W lutym roz-
poczynamy budowę nowego zakładu 
produkcyjnego w Ostrowcu. Na działce 
o powierzchni 3,2 ha przy ul. Bałtowskiej 
powstanie nasza nowa siedziba – wyjaś-
niał Tomasz Piersa, prezes zarządu spół-
ki. podczas wtorkowego spotkania, na 
którym doszło do podpisania umowy  na 
budowę zakładu produkcyjnego 

– To przełomowa chwila w rozwoju os-
trowieckiej strefy ekonomicznej przy ul. 
Bałtowskiej. Jestem pewien, że za kilka 
lat ten obszar będzie wizytówką gospo-
darczą miasta – przyznał prezydent Jaro-
sław Górczyński. – W 2016 roku nabyli-
śmy w licytacji komorniczej za korzystną 
cenę kompleks terenów w sąsiedztwie 
obszaru przemysłowego. Już dziś widzi-
my, że ta inwestycja zwróci się naszemu 
miastu wielokrotnie poprzez wpływy do 
miejskiej kasy z tytułu sprzedaży nieru-
chomości oraz podatków lokalnych. Nie 
sposób jednak przecenić wartości doda-
nej, jaką niosą nowe miejsca pracy głów-
nie z sektora produkcji i usług, na których 
najbardziej nam zależy. Cieszy fakt, że na 
tych terenach powstaną zakłady produ-

kujące wyroby opatrzone logo Ostrowca 
Świętokrzyskiego, trafiające do odbior-
ców na całym świecie, a nasze miasto bę-
dzie miało udział w tworzeniu produktu 
krajowego brutto. 

W ramach planowanej inwestycji po-
wstanie hala o powierzchni 5700 metrów 
kwadratowych oraz budynek socjalno-
-biurowy o powierzchni 1300 metrów 
kwadratowych. Według założeń hala 
produkcyjna i zaplecze socjalno-biurowe 
zostaną oddane do użytkowania w grud-
niu 2019 roku. Łączny koszt inwestycji 
sięga 18 mln zł. Inwestycja powstanie 
przy udziale funduszy unijnych, w ra-
mach kredytu technologicznego Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
w latach 2014 – 2020.  

Dzięki budowie nowego zakładu pro-
dukcyjnego rozszerzona zostanie oferta 
produktowa i potencjał produkcyjny fir-
my, co z kolei pozwoli przedsiębiorstwu 
skuteczne konkurować w nowych bran-
żach: automotive (branża motoryzacyj-
na), sektorze komunalnym i spożywczym. 

Do nowo powstałej hali produkcyjnej 
zostaną zakupione 24 nowoczesne ma-
szyny. 

Przypomnijmy, że ostrowiecka strefa 
ekonomiczna, w której zostanie wybu-

dowana fabryka Elkom Trade S.A., po-
wstaje w rejonie ul. Bałtowskiej na tzw. 
zapleczu huty. Lokalizacja ta spełnia 
najbardziej wymagające kryteria dla 
wielu typów inwestycji. Do dyspozycji in-
westorów pozostają działki o powierzchni 
od 1 ha do 9 ha. Te tereny inwestycyjne 
zostały włączone do Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej "Starachowice", jako 
Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski, co 
wiąże się z szeregiem ulg czekających na 
potencjalnych inwestorów. Dodatkowym 
atutem dla firm zainteresowanych lokali-
zacją swojego biznesu w tym miejscu jest 
stabilna i przyjazna inwestorom polityka 
podatkowa gminy. 

– Cieszę się, że nasza polityka gospo-
darcza przynosi kolejne sukcesy. Od 
czterech lat prowadzimy stabilną politykę 
podatkową gminy polegającą na zamro-
żeniu stawek podatku od nieruchomości 
oraz środków transportowych – znacząco 
obniżonych w 2015 roku – przypomniał J. 
Górczyński. 

Dzięki uchwale, przyjętej przez Radę 
Miasta dokonujący inwestycji na terenie 
miasta przedsiębiorcy (sektor produkcyj-
ny) mogą liczyć na zwolnienie z podatku 
od nieruchomości. Nowe inwestycje 
mogą być również zwolnione z podatku 
dochodowego. 

– Inwestujące w naszym mieście fir-
my mają do dyspozycji wyznaczonego 
pracownika urzędu, który zajmuje się 
profesjonalną pomocą podczas realizacji 
projektów – dodaje J.Górczyński.     

Elkom Trade S.A. posiada 45-letnie 
doświadczenie w branży obróbki me-
talu, produkując nowoczesne  systemy 
logistyczno-magazynowe. Do głównych 
produktów firmy należą pojemniki ma-
gazynowe z drutu, nadstawki, rollkonte-
nery, stojaki i stelaże. Przedsiębiorstwo 
jest pierwszym polskim producentem 
systemów klatkowych do hodowli kur 
niosek i przepiórek. Spółka oferuje rów-
nież meble sklepowe, warsztatowe oraz 
systemy ekspozycyjne. Elkom Trade 
S.A. eksportuje swoje wyroby do ponad 
stu krajów świata. Systemy logistyczno 
magazynowe firmy funkcjonują w pań-
stwach Unii Europejskiej, USA i Rosji 
oraz w takich krajach jak RPA, Meksyk, 
Izrael, Turkmenistan czy Azerbejdżan.

Inwestują 
w strefie

W obecności prezydenta Jarosława Górczyńskiego zarząd firmy Elkom Trade S.A. podpisał umowę na budowę zakładu 
produkcyjnego w ostrowieckiej strefie ekonomicznej przy ul. Bałtowskiej.
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Pod koniec ubiegłego tygodnia, w os-
trowieckiej lecznicy doszło do ważnych 
zmian. Dotychczasowy dyrektor Rafał Li-
piec zrezygnował ze stanowiska – rozwią-
zanie z nim umowy o pracę nastąpiło za 
porozumieniem stron z trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Do momentu 
wyłonienia nowego szefa szpitala, funkcję 
tą powierzono Aldonie Jarosińskiej, do-
tychczasowej dyrektor finansowej. 

Obecność A. Jarosińskiej na środowej 
sesji Rady Powiatu stała się okazją do 
dyskusji na temat kondycji i przyszłości 
ostrowieckiej lecznicy, która miniony 
rok zakończyła stratą sięgającą 16,5 mln 
zł. Co ciekawe, o milionowych zobowią-
zaniach szpitala, poprzedni zarząd po-
wiatu miał być informowany już w lipcu 
2018 r. przez ówczesnego dyrektora fi-
nansowego Piotra Chuchmałę.

– Znalazłam takie pismo do zarzą-
du powiatu w segregatorze dyrektora 
Chuchmały. Nie wiem jednak, czy na 
pewno trafiło ono do zarządu – informo-
wała podczas sesji Aldona Jarosińska.

Na pytanie, czy władze powiatu zo-
stały zapoznane z sytuacją finansową 

szpitala nie umiał odpowiedzieć uczest-
niczący w obradach Rafał Lipiec. 

– Nie wiem, czy takie pismo było i czy 
trafiło do zarządu. Nie przypominam 
sobie – stwierdził R. Lipiec.

W przeciwieństwie do swojego po-
przednika, A. Jarosińska starała się 
udzielić wyczerpującej odpowiedzi na 
wszystkie pytania radnych. A te doty-
czyły m.in. inwestycji realizowanych 
obecnie w lecznicy, stanu kadrowego, 
oddziału neurologii i zakazu odwiedzin, 
który ponownie obowiązuje w szpitalu.

– Budowa SOR-u nie jest w żaden spo-
sób zagrożona – zapewniła A. Jarosiń-
ska. – Jeśli chodzi o neurologię to po jej 
remoncie nadrobimy konieczne procedu-
ry i przedstawię do NFZ odpowiednie ar-
gumenty, aby oddział pozostał w szpitalu. 
Szpital był zamknięty dla odwiedzających 
z powodu groźnej bakterii, później przez 
kilka dni placówka była otwarta z pew-
nymi zaleceniami. Teraz ponownie jest 
zamknięty, ponieważ odwiedzający nie 
przestrzegali wprowadzonych zasad.

OPR. KF

Szpital „na tapecie”
Środową sesję Rady Powiatu zdominował temat ostrowieckiego szpitala, 
który znajduje się w fatalnej sytuacji finansowej i kadrowej.

Przez ostatnią dekadę ostrowiecki 
oddział KRUS mieścił się przy ulicy 
Kilińskiego, w lokum należącym do 
Nadleśnictwa Ostrowiec. W 2016 roku 
Rada Miasta w Ostrowcu Św., na wnio-
sek dyrekcji Oddziału Świętokrzyskiego 
KRUS, przekazała nieodpłatnie dział-
kę pod budowę obiektu przy ulicy Sło-
wackiego.

Jego uroczyste otwarcie odbyło się 
w poniedziałek, 28 stycznia z udziałem 
m.in. Aleksandry Hadzik, prezes Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go i Tadeusza Jakubowskiego, dyrekto-
ra Oddziału Świętokrzyskiego KRUS. 
W wydarzeniu uczestniczyli również wi-
cestarosta Andrzej Jabłoński, który na 
ręce Doroty Pietrzkiewicz – kierownik 
Placówki Terenowej KRUS w Ostrowcu 
Św. przekazał list gratulacyjny oraz pięk-
ny obraz, wykonany przez podopiecz-
nych Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy ulicy Żabiej, samorządowcy z po-
wiatu ostrowieckiego oraz parlamenta-
rzyści.

– Placówka Terenowa Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w Os-
trowcu jest wzorcowo funkcjonującym 
urzędem, który zapewnia ubezpieczo-
nym i świadczeniobiorcom z powiatu 
ostrowieckiego obsługę na wysokim 
poziomie. Nowa siedziba z pewnością 
zwiększy jej prestiż – zauważył A. Ja-
błoński. 

– Jestem dumny, że dzięki dobrej 
współpracy z władzami świętokrzy-
skiego KRUS-u oraz decyzji ostrowie-
ckich radnych mogło dojść o oddania 
tego pięknego obiektu. Nowoczesna 
placówka dostępna, w centrum nasze-
go miasta to dodatkowy atut dla Os-
trowca – przyznał prezydent Jarosław 
Górczyński.

Nowa siedziba Kasy to bardzo funk-
c jonalny, piętrow y budynek o po-
wierzchni 400 metrów kwadratowych. 
Obsługę blisko 2700 ubezpieczonych 
zapewnia ośmiu pracowników.

OPR. KF

KRUS już w nowej 
siedzibie 

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Os-
trowcu ma nową siedzibę. Teraz mieści się przy ul. Słowackiego 13.
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NOMINOWANI
74 –  Katarzyna Pardak 

i Kacper Ołubiec
75 –  Agnieszka Letkiewicz i Karol 

Kaczmarzyk

76 – Laura Siwecka i Patryk Ziętala
77 – Carolina Gajek i Filip Adamik
78 – Zuzanna Bartos i Szymon Janda
79 – Karolina Zając i Piotr Loranty

Jesteście atrakcyjnymi, pięknymi, inteligentnymi, nietuzinkowymi, wyjąt-

kowymi młodymi ludźmi? A w dodatku w tym roku zjawicie się na jednej 

z ostrowieckich studniówek? Mamy dla Was doskonałą wiadomość! Właśnie 

Wy możecie wziąć udział w doskonałej zabawie z cennymi nagrodami i zo-

stać Najpopularniejszą Parą Studniówkową 2019.

Pewnie zastanawiacie się, jak to zrobić? Odpowiedź jest banalnie prosta. Wy-

starczy, że zgłosicie się do naszej zabawy na Najpopularniejszą Parę Studniów-

kową 2019, której organizatorem jest Świętokrzyska Grupa Mediowa. W jaki 

sposób się zgłosić? Na każdej studniówce organizowanej przez ostrowieckie 

szkoły ponadgimnazjalne stawi się grupa pracowników ŚGM-u - to oni będą 

poszukiwaczami najfajniejszych par. Wystarczy do nich podejść, pozwolić zro-

bić sobie zdjęcie i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Potem wszystko może 

potoczyć się błyskawicznie!

Zdjęcia na CoZaDzien.pl 

Zdjęcia par będą regularnie pojawiać się na portalu CoZaDzien.pl w specjalnie 

dedykowanej do tego zakładce. Wybór Najpopularniejszej Pary Studniówkowej 

2019 będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem będzie głosowanie 

za pomocą SMS-ów, wysyłanych pod numer 7148 (koszt jednego SMS to 1,23 

zł z VAT). W treści wiadomości należy wpisać PARAREKORD.numerpary. Głoso-

wanie potrwa do 19 lutego, do godz. 23.59. Wyniki będzie można sprawdzać 

na bieżąco na portalu CoZaDzien.pl. 

Głosowanie SMS i na Facebook'u 

Za pomocą głosowania SMS-owego wyłonimy osiem finałowych par, które 

przejdą do drugiego etapu. A w nim czekają bezpośrednie pojedynki w me-

diach społecznościowych. Drugi etap wyborów Najpopularniejszej Pary Stu-

dniówkowej 2019 potrwa od 19 lutego do 2 marca. W tym czasie odbędą się 

starcia ćwierćfinałowe, półfinały oraz wielki finał. Wybór najpopularniejszych 

par tegorocznych studniówek będzie przebiegał za pomocą głosowania na Fa-

cebooku Radia Rekord 89,6 FM. 

19-21 luty 2019: 1\8 finału
22-24 luty 2019: 1\4 finału
25-27 luty 2019: 1\2 finału
28 luty - 2 marzec- wielki finał. 
Cenne nagrody 

Para, która zdobędzie największą liczbę głosów w głosowaniach na portalu 

społecznościowym Facebook, a tym samym wygra plebiscyt otrzyma nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatora. Ich wręczenie odbędzie się podczas 

eventu, organizowanego przez Galerię Ostrowiec z okazji Dnia Kobiet. 

Partnerami plebiscytu są: Galeria Ostrowiec, Polskie Srebro, Villaro i Studio 

Deco Wings.

74 75 76

77 78 79

PLEBISCYT

POCZTA 
WALENTYNKOWA

Świętokrzyskiej Grupy Mediowej

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Treść życzeń

WWWWWWWWWWWWWAL
Świ

WWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAA
ej

AAAAAAAAAA

Rekordowa Poczta Walentynkowa
Chcesz, aby nadchodzące Walentynki były wyjątkowe i niezapomniane? Zrób 
niespodziankę swojej Sympatii i złóż jej życzenia za naszym pośrednictwem.
Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić kupon, zaadresować, wpisując imię swojej 
Sympatii i przynieś go do redakcji Świętokrzyskiej Grupy Mediowej przy ulicy 
Siennieńskiej 12.
Najciekawsze życzenia zostaną opublikowane na łamach tygodnika Świętokrzy-
skiego 7 Dni w dniu 15 lutego, a na autorów tych najbardziej kreatywnych czekać 
będą atrakcyjne upominki, ufundowane przez Partnerów naszej zabawy.
Razem sprawmy, żeby te Walentynki były NIEZAPOMNIANE. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Adresat;

................................................................................................................................................

Nadawca:

................................................................................................................................................

Partnerzy Walentynkowej Poczty:

.................................................................... ...

....................................... ..................... ...

Zima to szczególnie trudny okres dla 
bezdomnych zwierząt i szczególnie "gorą-
cy" czas dla organizacji pomagających im 
przetrwać minusowe temperatury. Wzra-
sta zapotrzebowanie na wszelkie koce, 
poduszki, ale też na karmę dla zwierza-
ków. Stąd też różne inicjatywy, mające 
na celu pozyskanie tego, co niezbędne. 

Taka właśnie idea przyświecała koncer-
towi "Rockowa pucha dla sierściucha", 
który odbył się w ODS "Malwa" dzięki 
Ostrowieckiemu Wolontariatowi Vox 
Animalium. Fani mocnych brzmień nie 
zawiedli, podobnie, jak kapele, które zde-
cydowały się zagrać tego dnia za darmo. 
Na scenie pojawili się Bohen von Fried-

hof, Skraffky, TeBeG, Zombie Country, 
Schizofrenia i Friedhof. 

Dochód z biletów-cegiełek – kupowa-
nych tradycyjnie i wirtualnie - a także 
z aukcji różnych gadżetów przekroczył 
2,1 tys. zł i w całości zostanie przezna-
czony na zwierzaki. Bezdomniaki wspar-
li również słuchacze Radia Rekord 89,6 
FM. Do redakcji przy ul. Siennieńskiej 
12 trafiły koce, ręczniki, poduszki oraz 
karma dla psów i kotów. 

Vox Animalium to grupa osób, które 
w formie wolontariatu czyli bezintere-
sownie i z serca pomagają zwierzętom 
bezdomnym. Starają się znajdować domy 
porzuconym i skrzywdzonym czworono-
gom, zapewnić im opiekę weterynaryjną 
i wyżywienie. Ponieważ Stowarzyszenie, 
utrzymuje się jedynie z datków ludzi 
dobrej woli jego możliwości są bardzo 
ograniczone. Starają się jednak zrobić 
wszystko, co w ich mocy, aby poprawić 
byt bezdomniaków.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć działal-
ność organizacji i jednocześnie odmienić 
los porzuconych zwierząt mogą dokony-
wać wpłat na podane poniżej konto. 

Konto do wpłat:
Stowarzyszenie Vox Animalium
ul. Meissnera 2/17
25-634 Kielce
Nip 9591949082
nr konta 43 1750 0012 0000 0000 3039 
6607
tytuł przelewu "ostrowieckie bezdom-
niaki"

Koncertowo pomogli czworonogom
Ponad 2,1 tys. zł udało się zebrać podczas sobotniego koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznych 

Ostrowieckiego Wolontariatu Vox Animalium.
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GMINA ĆMIELÓW

GMINA BAŁTÓW

W dniu 27 stycznia 2019 r. Zespół „Bie-
siada” uczestniczył w XXVI Świętokrzy-
skim Konkursie Kolęd i Pastorałek we 
Włoszczowie. Zespół w składzie: Zofia 
Malicka, Dorota Podgórska, Halina Ma-
jewska, Teresa Ruszkiewicz, Adela Adam-

czyk, Jadwiga Muchalska, Stanisława Cie-
cieląg, Zofia Chuchała, Dorota Przygoda 
zaprezentował utwory: „Gwiazdeczko coś 
świeciła" i „Ogłaszamy dziś nowinę" przy 
akompaniamencie instruktora muzyczne-
go pana Pawła Cieślika. 

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 23 stycznia 2019 roku w Szko-
le Podstawowej w Bałtowie i w Publicz-
nej Szkole Podstawowej im. Legionów 
Polskich w Okole odbyły się, na zapro-
szenie Wójta Gminy Bałtów Huberta 

Żądło, spotkania poświęcone zasadom 
udzielania dofinansowania oraz reali-
zacji Programu priorytetowego „Czyste 
powietrze”. W spotkaniach uczestni-
czyła liczna grupa mieszkańców Gminy 

Bałtów. Konferencję poprowadziła pani 
Katarzyna Kitlińska przedstawiciel-
ka Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach.

Program „Czyste Powietrze”
– spotkanie informacyjne w Bałtowie i w Okole

28 stycznia 2019r. Burmistrz Ćmielowa 
Joanna Suska i doktor Agnieszka Biel –
Żak w obecności radnych Rady Miejskiej 
w Ćmielowie, nauczycieli i uczniów szko-
ły dokonały otwarcia gabinetu stomato-
logicznego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. prof. Mariana Raciborskiego 
w Brzóstowej. Gabinet powstał w ramach 
programu Ministerstwa Zdrowia pod na-

zwą „ Poprawa dostępności do świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci i młodzieży 
w szkołach w 2018 r.”. 

Realizatorem jest Gmina Ćmielów 
wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej „Pacjent” w Ćmielowie. Pro-
gram obejmował wyposażenie gabinetu 
w sprzęt – unit dentystyczny – czyli fotel 
i pełne jego oprzyrządowanie. Zakupiono 

model Chiromega z bogatym wyposaże-
niem – m.in. cyfrowym sterowaniem i ka-
merą wewnątrzustną. Unit kosztował 85 
020zł. Zakupiono także wyposażenie ga-
binetu – autoklaw, wytrząsarkę do amal-
gamatu, specjalistyczną lodówkę, biurko 
i fotel, szafki na leki i kartotekową, szafkę 
umywalkową i dozowniki środków czy-
stości – za łączną kwotę 16630zł, z czego 
wkład własny wyniósł 200,01zł. Wkładem 
własnym było przede wszystkim przygoto-
wanie pomieszczenia – położono płytki, 
wykonano przyłączenia mediów, ścianki 
działowe, szafki, odnowiono ściany – na 
łączną kwotę około 6000zł.

Elementem zadania była realizacja 
wśród uczniów i rodziców programu 
edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy 
ustnej – przeszkolono 153 dzieci i 61 
rodziców. Projekt edukacyjny również 
finansowany był ze środków Minister-
stwa Zdrowia w kwocie 5000zł – było 
to wyposażenie biura projektu, zakup 
fantomów i pomocy dydaktycznych oraz 
wynagrodzenie prelegenta. Łącznie 
z Ministerstwa Zdrowia gmina dostała 
106 449,99zł. 

Gabinet, co najmniej przez najbliższe 
6 lat, będzie dostępny przez 5 dni w ty-
godniu przez cały rok (również w wa-
kacje). Należy podkreślić, że będzie to 
dopiero drugi, po Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Ćmielowie, gabinet stomatologii 
szkolnej w powiecie ostrowieckim i je-
den z niewielu w województwie święto-
krzyskim.

Gabinet dentystyczny 
w Brzóstowej

Zespół „Biesiada” 
we Włoszczowie

Podczas tegorocznych ferii zimowych, które odbyły się w dniach od 14 do 

25 stycznia,  ćmielowski dom kultury przygotował ofertę składającą się 

z zajęć i spotkań o rożnej tematyce. 

Zajęcia plastyczne, kulinarne, gry 
i zabawy świetlicowe oraz zajęcia tema-
tyczne w bibliotece: „Bajka na ferie”, 
„Dziękuję ja nie truję”, „Choć pora 

zimowa nie zamarza mi głowa” – to 
propozycje, z których skorzystała licz-
na grupa dzieci. Do uczestników przy-
jechał Teatr „Blaszany Bębenek” 
z przedstawieniem „Czarnoksiężnik 
z Krainy OZ” , które zostało zaprezen-
towane w pierwszym tygodniu ferii na 
sali widowiskowej. Dodatkową atrakcją 
były zajęcia integracyjne w Filii Biblio-
tecznej w Borii, podczas których dzieci 
wykonywały pamiątkowe kalendarze 
dla babć i dziadków z okazji zbliżają-
cego się święta. Spotkanie zakończyło 
wspólne ognisko z kiełbaskami na te-
renie Dworu Amelii w Rudzie Kościel-
nej. Punktem finalnym ferii zimowych 
w Domu Kultury w Ćmielowie był bal 
karnawałowy z konkursami, zabawami 
i poczęstunkiem.

REDAGOWAŁA: JUSTYNA CHAMERA

Ferie zimowe w Domu 
Kultury w Ćmielowie
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SMACZNEGO 

BIAŁA KIEŁBASA 
PIECZONA Z JABŁKAMI, 
CYDREM I JAŁOWCEM

SKŁADNIKI
–  3 łyżki oleju rzepakowego lub 

słonecznikowego

– 2 średniej wielkości cebule

– 150 g kopru włoskiego

– 3 kawałki białej kiełbasy

– 1/2 litra cydru

– 2 jabłka

– 5-6 ziarenek jałowca

– 2 listki laurowe

– 2-3 ziarenka ziela angielskiego

PRZYGOTOWANIE
Rozgrzej na kuchence żeliwny 

garnek. Wlej do niego 2-3 łyżki oleju, 

a kiedy olej się rozgrzeje, wrzuć 

pokrojone w piórka cebule. Przez 

chwilę podsmażaj cebule, następnie 

dodaj pokrojony na kawałki koper 

włoski, listki laurowe i ziele angielskie. 

Podsmażaj wszystkie składniki, aż 

się lekko zrumienią. Dodaj kiełbasę 

i wszystko zalej cydrem. Przykryj 

garnek i wstaw go do piekarnika 

nagrzanego do temp. 180 stopni C. 

Po ok. 15 minutach do kiełbasy dodaj 

pokrojone w ćwiartki jabłka. Ostrożnie 

wszystko wymieszaj i wstaw do 

piekarnika na kolejne 15 minut. Po tym 

czasie wyjmij danie z piekarnika i od 

razu podawaj.

Szorstkość, suchość, napięcie, a tak-
że podrażnienia skóry twarzy to częste 
problemy w okresie obniżonych tem-
peratur. Naszej cerze szkodzi nie tylko 
chłodna, wietrzna aura za oknem, smog 
czy też promieniowanie UVA, ale i ciepło 
wnętrz – suchość powietrza, wynikająca 
ze stosowania ogrzewania bądź klima-
tyzacji, dodatkowo utrudnia właściwą 
pielęgnację. Najbardziej narażona na 
te czynniki jest skóra sucha, która po-
trzebuje wyjątkowo troskliwej opieki.

CZEMU SKÓRA NIE LUBI ZIMY?

– Ten wymagający okres niskich 
temperatur wpły wa na kondycję 
płaszcza hydrolipidowego, pełnią-
cego funkcję tarczy ochronnej dla 
naszej skóry. Gdy jego powłoka zo-
stanie naruszona, cera szybko traci 
nawilżenie i łatwiej o jej podrażnie-
nie i wysuszenie. Wtedy też możemy 
zmagać się z odwodnieniem, często 
mylonym z suchością naskórka – wy-
jaśnia Olga Kamińska, kosmetolog.

Aby zapobiec podobnym proble-
mom, musimy dopasować pielęgna-
cję do warunków panujących na ze-
wnątrz, ale i wewnątrz pomieszczeń. 
Dieta także jest ważna – szczególnie 
w okresie zimowym powinniśmy 
dostarczać naszemu organizmowi 
takich witamin, jak A, B7, C czy też 
E, które dodatkowo wpływają pozy-
tywnie na kondycję naszej cery. War-
to jednak pamiętać, że bez właściwej 
pielęgnacji kosmetycznej nasza skóra, 
szczególnie sucha, nie ma szans wygrać 
z siłą mroźnej zimy.

RYZYKO PRZEMROŻENIA

Gdy jesteśmy narażone zarówno na 
niskie temperatury, wiatr, jak i dużą wil-

gotność, może dojść do trudno odwra-
calnego przemrożenia. W konsekwencji 
nasza skóra wygląda na starszą niż jest 
w rzeczywistości, a wartości odżywcze, 
których dostarczamy wraz z kremami, są 
zdecydowanie gorzej wchłaniane. Kolej-
nymi nieprzyjemnymi konsekwencjami 

tej dolegliwości są bolące zaczerwienie-
nia i pęknięcia skóry, które wpływają na 
nasz komfort i samopoczucie. Jeśli więc 
dojdzie do takiej sytuacji, najlepiej od 
razu udać się do dermatologa lub kos-
metologa, którzy doradzą nam, jak po-
radzić sobie ze skutkami mrozów. Lepiej 

jednak zapobiegać, niż leczyć, w czym 
pomoże nam codzienna pielęgnacja.

W OBRONIE ZDROWEJ CERY

Twarz jest najbardziej narażona na 
zgubne działanie mrozów, wymaga więc 

specjalnej opieki w tym okresie. Warto 
wybierać kremy, które zawierają takie 
składniki, jak kwas hialuronowy czy gli-
ceryna. Odpowiadają one za głębokie 
nawilżenie, będące niezwykle istotne 
ze względu na suchość powietrza w po-
mieszczeniach, a także często smagają-

cy wiatr na zewnątrz. Bardzo ważne są 
również oleje – takie, jak olej macada-
mia – odpowiadające za natłuszczenie 
i właściwą ochronę, szczególnie cery 
suchej i wrażliwej. Silną rewitalizację 
odnajdziemy zaś w preparatach zawiera-
jących m.in. wyciąg z mimozy. Zapewnia 

ona dodatkową ochronę przed 
fotostarzeniem się, ma działanie 
przeciwrodnikowe oraz ochronne 
przed promieniowaniem UVA. 
Pamiętajmy jednak, żeby wybra-
ne preparaty nie obciążały cery.

PRZEDE WSZYSTKIM OCHRONA

W zależności od rodzaju cery, 
każda z nas powinna znaleźć naj-
lepszą metodę ochrony, a także 
zachowania równowagi hydroli-
pidowej. Jednym ze skutecznych 
rozwiązań dla skóry suchej jest 
„Eor Visage” od Biologique Re-
cherche. Ta lekka emulsja nawilża 
i wygładza cerę dzięki zawartości 
kwasu hialuronowego, skwalanu 
i gliceryny. Olej macadamia i ze 
stulisza gładkiego odpowiada zaś 
za właściwe natłuszczenie oraz 
regenerację. Dodatkowe skład-
niki – takie, jak wyciąg z mimozy 
oraz tripeptyd-33 – odpowiada-
ją kolejno za rewitalizację oraz 
ochronę przesuszonej skóry. Jest 
to więc najlepszy sprzymierzeniec 
cery suchej do walki z niesprzyja-
jącymi warunkami.

Zima to czas, w którym nasza 
skóra potrzebuje wyjątkowej opieki i tro-
ski. Dzięki właściwej pielęgnacji zacho-
wasz nie tylko promienny wygląd, ale 
i komfort, który sprawi, że również o tej 
porze roku będziesz czuła się piękna!

FIT.PL

Zimowa ochrona
Niekorzystne działanie mrozu, chłodny wiatr z naprzemiennym suchym powietrzem w pomieszczeniach 

– zima nie rozpieszcza skóry, szczególnie twarzy. Takie okoliczności wymagają zastosowania skutecznych 

rozwiązań. W jaki sposób zadbać o cerę, aby właściwie ją nawilżyć i nadać jej zdrowy wygląd nawet w tak 

trudnych warunkach?

Fo
t. 

fit
.p

l

A R T Y K UŁ  S P O N S O R O W A N Y

Odrzuć wszystkie wymówki. Pierw-
szy i najważniejszy krok ku byciu fit, 
to wyrzucenie z głowy wszystkich wy-
mówek! Nie masz czasu? Na wszystko 
jest sposób! Lepsza organizacja dnia 
pozwoli ci na wygospodarowanie 30 
minut na odrobinę aktywności. Masz 
daleko do siłowni? A może nie masz 
odpowiedniego sprzętu? Do ćwiczeń 
nie potrzebujesz profesjonalnego sprzę-
tu. Wystarczą sportowe buty, ulubiona 
muzyka, domowe zacisze i kawałek 
podłogi.

Wyznacz sobie cel i uwierz w sie-
bie. Rozpocznij od określenia tego, co 
chcesz osiągnąć. Płaski brzuch, jędrne 
uda, umięśnione ręce? Wszystko jest 
możliwe. Podziel swój plan przemiany 
na kilka etapów, które z łatwością osiąg-
niesz. Dzięki temu krok po kroku zbli-
żysz się do wymarzonej sylwetki, a małe 
cele, które zrealizujesz po drodze, będą 
motywowały cię do dalszej pracy.

Nie zniechęcaj się. Początki zawsze 
są trudne. Jednak pamiętaj o tym, że 
nic nie przychodzi od razu. Perfekcyj-
nie wyrzeźbiona sylwetka to efekt cięż-
kiej, systematycznej pracy. Aby osiąg-
nąć wymarzony cel, musisz uzbroić się 
w cierpliwość i zagryźć zęby. Stosuj 
metodę małych kroczków i dopasuj sto-
pień intensywności ćwiczeń do swoich 
możliwości.

Oglądaj motywujące zdjęcia i mo-
nitoruj swoją sylwetkę. Nic tak bardzo 
nie motywuje do ćwiczeń, jak widok wy-
sportowanych, szczupłych osób, które 
w każdej stylizacji wyglądają idealnie. 
Ty też możesz tak wyglądać! Wybierz 
zdjęcia sylwetek, które najbardziej ci 
się podobają. Ustaw je w na pulpicie czy 
jako tapetę w telefonie. Za każdym ra-
zem, kiedy je zobaczysz, twoja motywa-
cja stanie się silniejsza.

FIT.PL

Zmotywuj się
do ćwiczeń

Ile razy obiecywaliście sobie, że od jutra zaczniecie ćwiczyć? Jednak mijały 
kolejne dni, a wy nadal leżeliście przed telewizorem z paczką chipsów w ręce. 
Koniec z tym!

TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

PSYCHOSPRAWA

Rodzic to człowiek, błędy popełnia...
Rodzic… Brzmi dumnie, zwłaszcza od chwili gdy w naszym życiu po-
jawiają się dzieci. To przecież osoby, które nasze postawy, przekazy-
wane im wzorce będą powielać i przekazywać kolejnym pokoleniom. 
Staramy się więc wychować je jak najlepiej, ale bywa, że popełniamy 
poważne błędy wychowawcze. Często dzieje się to zupełnie nie-
świadomie, a rodzicielskie działania nie mają najmniejszych szans 
na powodzenie. Co więc nazywamy błędem? Po pierwsze wpajanie 
błędnych przekonań. Dziecko nie musi być najlepsze ze wszystkiego 
i wszędzie, ma prawo do negatywnych uczuć i popełniania błędów, 
a miarą jego wartości nie są jego osiągnięcia. Jeśli o tym zapominamy, 
przekazując tym samym dziecku szkodliwe komunikaty, zaniżamy 
jego samoocenę, co z kolei znajdzie konsekwencje w jego funkcjono-
waniu, gdy dorośnie. Kolejnym błędem jest brak konsekwencji. Bywa, 

że z tzw. dobrego serca odpuszczamy dzieciom ich przewinienia, rozpierani dumą zapominamy nagra-
dzać sukcesy, a to wszystko wbrew zasadom, które sami wyznaczamy. A przecież konsekwentne zasady 
są dla dziecka źródłem struktury, która zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli. 
Odpowiednio wyważone (nie surowe i nie liberalne) pozwolą nam wychować dziecko pewne siebie, to-
lerancyjne i wytrwałe. Innym częstym błędem jest wyręczanie. Z pośpiechu, czy też niewiary w umiejęt-
ności swoich dzieci odbieramy im szanse na samodzielność. Oczekujemy jej, ale swoim działaniem, nie 
pozwalamy, by zaistniała, a w konsekwencji wypracowujemy u dziecka tzw. wyuczoną bezradność – nie 
będzie odczuwało potrzeby samodzielnego działania wiedząc, że jest rodzic, który to działanie wykona za 
nie. Denerwujemy się na dziecko, ale to nie ono ponosi tu winę… To zaledwie trzy błędy z szerokiej gamy 
wszystkich, o których warto mówić. W zasadzie te, do których większość rodziców przyznaje się najczęś-
ciej. Tak naprawdę to temat rzeka i jeszcze do niego wrócimy… 

psycholog Magdalena Majewska 
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AU T O P R O M O C J A

05:00  Telezakupy
05:35  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka
09:35  Komisarz Alex 5
10:35  Ojciec Mateusz 2
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:30  Agropogoda
12:35  Rok w zagrodzie: Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa 

- dziś i jutro
12:50  Natura w Jedynce: Antarktyda - opowieści z końca świata
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie
17:05  Teleexpress
17:20  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie 

- 2. seria
18:30  Korona królów - taka historia...
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:35  The Wall. Wygraj marzenia
21:30  Wiktoria
22:30  Strategia mistrza

Film biograficzny
00:25  El Príncipe - dzielnica zła
01:20  El Príncipe - dzielnica zła
02:15  Wiktoria
03:55  Ocaleni
04:50  Notacje

Teofil Bojeś. Wesoły chłopak Karol Wojtyła
05:00  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje

kulinaria
07:50  Doradca smaku: Wegetariańska potrawka z czerwoną 

fasolą
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  Zakochani po uszy
14:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Mauritiana, Nowy Targ

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  Szpital
17:30  Ukryta prawda
18:30  Zakochani po uszy
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:00  Kowboje i obcy

Film fantastyczny
22:20  Red 2

Film sensacyjny
00:40  Życie bez wstydu
01:40  Kuba Wojewódzki: Daria Zawiałow i Borys Budka
02:45  Uwaga!
03:05  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  Egzamin z życia
06:45  Podróże z historią
07:20  Na sygnale
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama   11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:10  Miłosne potyczki
14:05  Coś dla ciebie
14:35  Operacja zdrowie!
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
18:00  Panorama   18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Estetycznie i higienicznie
19:05  Na sygnale

Deklaracja woli
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Randka w ciemno
22:25  La La Poland
22:55  Maigret i jego nieboszczyk

Film kryminalny
00:40  Faceci przy nadziei

Film komediowy
02:40  Zgadnij, kim jestem?
04:30  Zakończenie programu

06:00  Nowy dzień
09:00  SuperPies
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  Nie ma mocnych

Film komediowy
22:05  Braveheart - Waleczne serce

Film dramat
02:00  Wieczny student 2

Film komediowy
04:05  Tajemnice losu

SOBOTA, 2 LUTEGO

PIĄTEK, 1 LUTEGO

05:35  Klan
06:25  Sprawa dla reportera
07:20  Rok w ogrodzie
07:45  Rok w ogrodzie extra
08:00  Pełnosprawni
08:20  Wojownicy Maryi
08:55  Studio Raban
09:25  Rodzinny ekspres
09:55  Korona królów - taka historia...
10:25  Korona królów
12:30  Podmuch energii
12:45  Jak to działa?: Ogień
13:15  Spis treści: Ferdynand Goetel
13:25  Okrasa łamie przepisy: Mięsne przysmaki... z warzyw
13:55  Blondynka 7

Bracia mniejsi
14:55  Sanatorium miłości
15:50  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie 

- studio
17:00  Teleexpress
17:05  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie 

- 2. seria
18:35  Jaka to melodia?
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:30  Komisarz Alex 12

Krwawe złoto
21:30  Echo serca
22:30  Hit na sobotę: Błękitna głębia

Film sensacyjny
00:25  Testament Nobla

Film thriller
02:00  Jaka to melodia?
02:50  Strategia mistrza

Film biograficzny
04:35  Spis treści: Ferdynand Goetel
04:40  Zakończenie programu

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  Domowe rewolucje

lifestyle
13:50  Ameryka Express
15:25  Zakochani po uszy
15:55  Zakochani po uszy
16:25  Zakochani po uszy
17:00  Zakochani po uszy
17:30  Zakochani po uszy
18:00  Kuchenne rewolucje: Szklarska Poręba, Kanion

kulinaria
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:40  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Życie od kuchni

Film komediowy
22:15  Pod słońcem Toskanii

Film komediowy
00:45  Nawiedzona znaleziona

Film horror
02:30  Uwaga!
02:50  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
11:05  Pogoda
11:15  Pytanie na śniadanie
11:40  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:15  Piżama party

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Kabaret w samo południe

kabaret
16:15  Słowo na niedzielę: O wyrzucaniu Jezusa
16:25  Kevin sam w Irlandii
17:00  Alternatywy 4

Spisek
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:35  Postaw na milion
19:25  Kulisy "Postaw na milion"

Film dokumentalny
19:35  Lajk!
20:05  The Voice Kids 2. Bitwa
21:30  The Voice Kids 2. Sing Off
22:10  Zgadnij, kim jestem?

Film komediowy
00:05  The Good Doctor 2
00:50  La La Poland

kabaret
01:30  Randka w ciemno

Film komediowy
03:10  Maigret i jego nieboszczyk

Film kryminalny
04:45  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:45  Królowa Śniegu

Film animowany
10:15  Ewa gotuje
10:50  Vice Versa

Film fantastyczny
12:55  Zakochana złośnica

Film komediowy
15:05  Jaś Fasola
15:45  Kabaret na żywo

kabaret
17:50  Chłopaki do wzięcia
18:20  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Karate Kid

Film przygodowy
23:00  Wschodzące słońce

Film thriller
01:55  K-9: Pies, który uratował święta

Film obyczajowy
03:50  Tajemnice losu
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05:15  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:40  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: Jezioro Śniardwy
09:05  Ziarno: Wzajemna miłość
09:35  Śniadanie u Tiffany'ego
11:45  Między ziemią a niebem   12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Misja w Afryce: O powołaniu misjonarza
13:00  Spis treści: Ferdynand Goetel
13:05  Natura w Jedynce
13:45  Komisarz Alex 12
14:45  Kuloodporne serce
15:50  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie 

- studio
17:00  Teleexpress
17:05  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie 

- 2. seria
18:35  Jaka to melodia?
19:30  Wiadomości   20:00  Pogoda   20:10  Sport
20:15  Blondynka 7
21:15  Sanatorium miłości
22:10  Zakochana Jedynka: Miłość od kuchni
23:45  Błękitna głębia
01:40  Jaka to melodia?
02:35  Testament Nobla
04:10  Spis treści: Ferdynand Goetel
04:15  Zakończenie programu

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Domowe rewolucje

lifestyle
12:00  Co za tydzień
12:45  Drzewo marzeń
13:50  Martyna na krańcu świata
14:50  To magia!

Film animowany
16:55  Lego przygoda

Film animowany
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:40  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Tu się gotuje!
20:05  Wierna

Film fantastyczny
22:35  Raport mniejszości

Film fantastyczny
01:35  MasterChef

kulinaria
03:10  Uwaga!
03:30  Moc magii

05:15  Słowo na niedzielę: O wyrzucaniu Jezusa
05:20  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
08:45  Pogoda   08:50  Panorama
08:55  Pytanie na śniadanie
11:05  Rodzinne oglądanie: David Attenborough i dinozaur 

olbrzymi
Film dokumentalny

12:10  Gwiazdy w południe: Odstrzał
Film

14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Bake off - Ale ciacho! 5
16:30  The Voice Kids 2. Bitwa
17:35  The Voice Kids 2. Sing Off
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Na dobre i na złe

Wszystkie szczęśliwe rodziny
19:30  Kevin sam w Irlandii
20:05  Ja, Frankenstein

Film horror
21:45  Kino bez granic: Batalion

Film dramat
00:00  Fale

Film obyczajowy
01:30  Ja, Frankenstein

Film horror
03:05  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:50  Szeregowiec Dolot

Film animowany
10:40  Garfield 2

Film obyczajowy
12:35  Karate Kid

Film przygodowy
15:25  X-Men

Film fantastyczny
17:50  Nasz nowy dom

lifestyle
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:05  12. Płocka Noc Kabaretowa

kabaret
23:00  Gliniarz z Beverly Hills

Film komediowy
01:25  Apocalypto

Film dramat
04:05  Kabaretowa Ekstraklasa

PONIEDZIAŁEK, 4 LUTEGO

NIEDZIELA, 3 LUTEGO

05:50  Uwaga!
06:20  Mango
07:25  Nowa Maja w ogrodzie
07:55  Akademia ogrodnika
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Tu się gotuje!
11:05  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  Zakochani po uszy
14:30  Kuchenne rewolucje: Zajazd Parada, Kościerzyna

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  Szpital
17:30  Ukryta prawda
18:30  Zakochani po uszy
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Awokado zapiekane z jajkiem
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Życie bez wstydu
22:30  Martyna na krańcu świata
23:35  Wierna

Film fantastyczny
02:00  Co za tydzień
02:45  Uwaga!
03:05  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Coś dla ciebie
07:20  Na sygnale

Bieg Patrioty
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama   11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Wiek mentalny kontra wiek fizyczny
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:10  Dążyć do sprawiedliwości - nabożeństwo
14:05  Bake off - Ale ciacho! 5
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Lekkoatletyka: Orlen Cup Łódź 2019 - studio
18:45  Lekkoatletyka: Orlen Cup Łódź 2019
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:55  M jak miłość
21:45  Kulisy serialu "M jak miłość"
21:55  Rozbite marzenia. 1918-1939
23:05  Godziny grozy
23:55  Sfora
01:00  Batalion

Film dramat
03:15  Fale

Film obyczajowy
04:35  Zakończenie programu

WTOREK, 5 LUTEGO

05:00  Telezakupy
05:35  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość
07:05  Elif
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka
09:35  Komisarz Alex 5
10:35  Ojciec Mateusz 2
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
13:00  Natura w Jedynce

U wybrzeży Nowej Zelandii 2, Fiordland
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość   17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:30  Leśniczówka
21:00  Głębia ostrości
21:40  Echo serca
22:35  Kompania X 3
23:25  Weterani. Wyrwani śmierci 2
23:55  Żyje się tylko dwa razy
02:00  Uwięzieni w raju
03:45  W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem
04:40  Notacje

Józef Węgrzyn. Co lubią tygrysy
04:50  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Ostróda, Fang Youn

kulinaria
07:50  Doradca smaku: Awokado zapiekane z jajkiem
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  Zakochani po uszy
14:30  Kuchenne rewolucje: Imperium Smaku, Łódź

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  Szpital
17:30  Ukryta prawda
18:30  Zakochani po uszy
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Sałatka z boczniaków z serem halloumi
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Zielona strefa

Film dramat
23:55  Superwizjer
00:30  Tu się gotuje!
00:35  Kuba Wojewódzki: Jacek Fedorowicz i Stanisław Tym
01:35  Drzewo marzeń
02:35  Strzelec
03:35  Uwaga!
03:55  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Dobra wola
07:20  Na sygnale

Pojedynek
07:55  Pytanie na śniadanie   08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie   08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie   11:00  Panorama   11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl   11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
16:00  Koło fortuny   16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
18:00  Panorama   18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Kalejdoskop
19:05  Na sygnale

Prosto w serce
19:35  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:55  M jak miłość
21:45  Kulisy serialu "M jak miłość"
23:00  Świat bez fikcji: Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham

Film dokumentalny
00:35  Rodzinka.pl

Kobita mi zwariowała
01:05  Rozbite marzenia. 1918-1939
02:05  Godziny grozy
04:00  Saudyjska wiosna

socjologia
04:55  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
20:05  Geneza planety małp

Film fantastyczny
22:25  Ślad
23:35  Ulice we krwi

Film sensacyjny
01:35  Drużyna A

Film komediowy
04:15  Tajemnice losu

04:50  Telezakupy
05:20  Młodzi rajdowcy
07:05  Elif
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka
09:35  Komisarz Alex 5
10:35  Ojciec Mateusz 2
11:30  Korona królów - taka historia...
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
13:00  BBC w Jedynce

U wybrzeży Nowej Zelandii 2, Wyspy Kermadec
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Mięsne przysmaki... z warzyw
16:05  Wieczna miłość
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda   20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:30  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: Ekspedycja
22:35  Sława i chwała

Gospodarstwo i ogrody
23:45  Kocham życie

Film dokumentalny
00:45  Sanatorium miłości
01:40  Miłość od kuchni

Film komediowy
03:20  W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem

Apokalipsa
04:15  Notacje

Roman Maniak "Maniuś"
04:30  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
20:10  Megahit: Apocalypto

Film dramat
23:00  Ślad
00:00  12 godzin

Film sensacyjny
02:05  Geneza planety małp

Film fantastyczny
04:15  Kabaretowa Ekstraklasa
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05:00  Telezakupy
05:35  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość
07:00  Elif
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka
09:35  Komisarz Alex 5
10:35  Ojciec Mateusz 2
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
13:00  Natura w Jedynce

U wybrzeży Nowej Zelandii 2, Wyspy Chatham
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan   18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości   20:05  Pogoda   20:10  Alarm!   20:25  Sport
20:30  Leśniczówka
21:00  Uwięzieni w raju

Film przygodowy
22:40  Na własne oczy: Nasza królowa Elżbieta

Film dokumentalny
23:45  Bez tożsamości 2
00:35  Warto rozmawiać
01:35  Weterani. Wyrwani śmierci 2
02:05  wojsko-polskie.pl
02:35  Żyje się tylko dwa razy

Film sensacyjny
04:35  Warszawa 1935. Wola

Film kultura/sztuka
04:50  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Dziki Młyn, Warszawa

kulinaria
07:50  Doradca smaku: Sałatka z boczniaków z serem halloumi
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  Zakochani po uszy
14:30  Kuchenne rewolucje: Paradis, Puck

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  Szpital
17:30  Ukryta prawda
18:30  Zakochani po uszy
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Dorsz w kruszonce z tagliatelle z ogórka
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:35  Szeregowiec Ryan

Film dramat
01:00  American Horror Story
02:10  Uwaga!
02:35  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Pożyteczni.pl
07:20  Na sygnale
07:55  Pytanie na śniadanie   08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie   08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie   11:00  Panorama   11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Nareszcie sami
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  M jak miłość
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Z oddaniem
16:00  Koło fortuny   16:35  Familiada
17:10  Łzy Cennet
18:00  Panorama   18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Lekkoatletyka: Orlen Copernicus Cup Toruń 2019 - studio
18:45  Lekkoatletyka: Orlen Copernicus Cup Toruń 2019
19:55  Lekkoatletyka: Orlen Copernicus Cup Toruń 2019 - studio
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:55  Na dobre i na złe
21:55  Na sygnale

Pomóżcie jej
22:35  Kino relaks: Wymarzona dziewczyna

Film komediowy
00:05  Za marzenia
00:55  Za marzenia
01:55  Świat bez tajemnic: Erdogan, studium żądzy władzy

Film dokumentalny
03:00  Codzienna 2 m. 3
03:30  Codzienna 2 m. 3
04:00  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  Świat według Kiepskich
20:40  Drużyna A

Film komediowy
23:05  Ślad
00:05  Wykapany ojciec

Film komediowy
02:15  Slumdog, milioner z ulicy

CZWARTEK, 31 STYCZNIA

ŚRODA, 30 STYCZNIA

05:00  Telezakupy
05:35  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość
07:05  Elif
08:00  Wiadomości   08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka

Przyjaciółki są jak bimber
09:40  Komisarz Alex 5

Lincz
10:35  Ojciec Mateusz 2

Spowiedź
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości   12:15  Agrobiznes   12:35  Agropogoda
12:40  Bo ja wybieram zdrowie
13:00  Natura w Jedynce

U wybrzeży Nowej Zelandii 2, Wyspa White
14:00  Elif
15:00  Wiadomości   15:10  Pogoda   15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość
17:00  Teleexpress   17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:25  Sport
20:35  Ojciec Mateusz 17

Wybór
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni
00:55  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat
01:35  Bez tożsamości 2
02:25  Kompania X 3
03:20  Sprawa dla reportera
04:45  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Panorama, Gdańsk

kulinaria
07:50  Doradca smaku: Dorsz w kruszonce z tagliatelle z ogórka
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  Zakochani po uszy
14:30  Kuchenne rewolucje: Restauracja Feniks, Kobiór

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  Szpital
17:30  Ukryta prawda
18:30  Zakochani po uszy
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku: Ciasto kokosowe z orzechami
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Esencja i Smak, Pszów

kulinaria
22:30  Nieoczekiwana zmiana miejsc

Film komediowy
01:00  MasterChef

kulinaria
02:30  Uwaga!
02:50  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Na dobre i na złe

Męski problem
06:50  Operacja zdrowie!
07:20  Na sygnale

Trauma
07:55  Pytanie na śniadanie   08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie   08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie   11:00  Panorama   11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

Wyścigi
11:55  Barwy szczęścia   12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  Na dobre i na złe

Męski problem
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Nowe porządki
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:15  Łzy Cennet
18:00  Panorama   18:25  Pogoda   18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Ferie w domu
19:05  Na sygnale

Pozory mylą
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  The Good Doctor 2
21:40  Księżyc i Valentino

Film obyczajowy
23:25  Na sygnale

Pomóżcie jej
23:55  Wasza wysokość

Film komediowy
01:50  Szpieg D'83
02:50  Art Noc: Znamy się (nie) tylko z widzenia - jubileusz 

zespołu Trubadurzy
04:10  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
20:10  Slumdog, milioner z ulicy

Film dramat
22:35  Ślad
23:45  Panaceum

Film thriller
02:00  Chirurdzy
03:00  Chirurdzy
04:00  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

Paulina Kopeć
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord

portalu CoZaDzien.pl

paulina.kopec@radiorekord.pl

+48 507-127-967

ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

Ostrowczanki w trzecim secie solidnie 
postraszyły ekipę przyjezdnych, nieste-
ty brakło doświadczenia, opanowania 
i siły – biorąc pod uwagę bardzo wąską 
kadrę naszego zespołu.

W początkowej fazie pierwszego seta 
drużyny badały się nawzajem, na prowa-
dzenie 3:2 wyprowadziła ostrowczanki 
Koleta Łyszkiewicz. Chwilę później, po 
atakach Jovany Brakocevic i Olivii Ur-
ban było już 3:7 dla łodzianek. Ostro-
wczanki goniły, okazja do wyrównania 
była przy stanie 12:13, jednak zagrywkę 
popsuła Svietlana Dorsman i zamiast 
remisu mieliśmy dwupunktową przewa-
gę Grot Budowlanych. Łodzianki roz-
pędzały się coraz bardziej, kilkanaście 
minut później – po atakach Brakoce-
vic i asach serwisowych Anny Baczyń-
skiej – zakończyły set wynikiem 16:25. 

Drugi set to całkowita dominacja 
drużyny z Łodzi. Po atakach Gabrieli 
Polańskiej i dwóch asach serwisowych 
Femke Stoltenberg, KSZO przegrywał 
1:7. Później nie było lepiej, w tej partii 
ostrowczanki zdobyły tylko jedenaście 

punktów. Drugiego seta, podobnie jak 
pierwszego zakończył atak punktowy re-
prezentantki Serbii Jovany Brakocevic. 

Trzeci set to istna huśtawka. Na po-
czątku dwa ataki Kolety Łyszkiewicz 
i KSZO prowadzi 2:0. Łodzianki go-
nią, Brakocevic i Polańska i już 3:4, 
potem atak Zuzanny Kucińskiej i as 
serwisowy Kolety Łyszkiewicz i już 6:4 
dla KSZO. Łodzianki zdołały wyjść na 
prowadzenie 6:7, jednak kilka chwil 
później, po asie serwisowym Olgi Gey-
ko mieliśmy remis 13:13. Doping na 
hali przy Świętokrzyskiej się wzmagał, 
nasze siatkarki po atakach Emilii Ok-
taby i asie serwisowym Justyny Wojto-
wicz prowadziły już 21:16. Niestety ło-
dzinki zdobyły cztery punkty z rzędu, 
ale w Ostrowcu atakowała Svietlana 
Dorsman i zrobiło się 23:21. W koń-
cówce więcej zimnej krwi zachowały 
przyjezdne i zakończyły mecz zwycię-
stwem za trzy punkty. 

– Trzeci set to było trochę takie fa-
tum, po dwóch pier wszych gładko 
wygranych w drużynę wkradła się de-
koncentracja – mówiła tuż po meczu 
Ewelina Tobiasz rozgrywająca Grot Bu-

dowlanych Łódź, która w latach 2013-15 
była zawodniczką AZS KSZO Ostro-
wiec. – Dziewczyny z Ostrowca zaczęły 
się nakręcać, troszeczkę nam odjechały. 
ale na szczęście nasze doświadczenie 
i ogranie się na kilku boiskach wyszło na 
wierzch i zdążyłysmy wygrać tego seta. 

– Po drugim secie było nam bardzo 
wstyd, ja chciałam zakopać się już pod 
ziemię – przyznała siatkarka KSZO Ko-
leta Łyszkiewicz. – Straciłyśmy w jednym 
ustawieniu dziesięć punktów. W trzecim 
secie się odbudowałyśmy, jak widać po 
wyniku. 

– Dla nas to ważne z w ycięstwo, 
okupione jak najmniejszym czasem 
spędzonym na boisku – stwierdził Bła-
żej Krzyształowicz, trener Budowla-
nych. – Dla nas to jest priorytet, że trze-
ba grać jeśli można szybko, krótko i jak 
najmniejszym nakładem sił. W trzecim 
secie było nerwowo, w końcówce mie-
liśmy cztery punkty straty do KSZO 
i musieliśmy dużo skupienia wykazać. 
Szkoda że tego nie było wcześniej. 

– Przez miesiąc nie graliśmy me-
czu na naszej hal i – dodał trener 
pomarańczowo-czarnych Frantisek 
Bockay. – W trzecim secie zaczęliśmy 
biegać po boisku, walczyć. Kibicom się 
to podobało. Wierzę, że w kolejnym 
meczu będą miał w kadrze nową zawod-
niczkę.

Jak zapowiadał prezes KSZO S.A. 
Mirosław Buszkiewicz, do rozgrywek 
w barwach KSZO została zatwierdzo-
na 22-letnia rozgrywająca Natalia Cza-
pla. Zawodniczka ma za sobą występy 
w Młodej Lidze Kobiet w barwach Im-
pelu Wrocław, ostatnio reprezentowała 
pierwszoligowy zespół uniwersytecki 
UNI Opole oraz MGLKS Sobieski Oła-
wa.

KSZO Ostrowiec – Grot Budowlani 
Łódź 0:3 (16:25, 11:25, 23:25) 

K SZ O : Wojtow icz  7,  G eyko 1 , 
Dorsman 7, Oktaba 3, Łyszkiewicz 10, 
Kucińska 3, Pauliukouskaya (libero) 
oraz Trach i Rdzanek (libero) 

Grot: Brakocevic 25, Stoltenborg 3, 
Polańska 13, Śmieszek 6, Bączyńska 5, 
Urban 6, Stenzel (libero) oraz Babicz 2, 
Tobiasz. MVP: Jovana Brakocevic.

Postraszyły
Budowlanych

Bez niespodzianki zakończyło się spotkanie Ligi Siatkówki Kobiet pomiędzy 

KSZO Ostrowiec a Grot Budowlanymi Łódź. Uczestniczki siatkarskiej Ligi Mi-

strzyń z Łodzi wygrały 3:0 (16:25 11:25 23:25), ale wynik mógł być inny.

Po odejściu Konrada Zacharskiego 
trener Marcin Wróbel zmuszony był do 
poszukiwań nowego bramkarza, z tego 
powodu w bramce KSZO mogliśmy zo-
baczyć na zmianę z Damianem Pietra-
sikiem 28-letniego bramkarza Sokoła 
Sieniawa – Pawła Pawlusa. Wielce praw-
dopodobne jest, że ten zawodnik pojawi 
się również na kolejnym spotkaniu kon-
trolnym w Ostrowcu. W ostrowieckim 
zespole z różnych powodów nie mogło 
zagrać kilku podstawowych zawodni-
ków, zabrakło m.in. Michała i Marcina 
Gruntów, Kamila Dziadowicza i Piotra 
Jedlikowskiego. W zastępstwie nieobec-
nych trener Wróbel postanowił skorzy-
stać z juniorów: Jakuba Osowskiego, 
Huberta Sobczyka oraz własnego syna 
Mateusza Wróbla. Wszyscy ci chłopcy 
mają po 15-16 lat i aktualnie trenują 
z pierwszym zespołem.

Siarka Tarnobrzeg – KSZO 1929 
Ostrowiec Świętokrzyski 3:1 (0 :0) 
Bramka dla KSZO Damian Mężyk 
w 68 min.

Pogoń Staszów – KSZO 1929 Ostro-
wiec Świętokrzyski 0:1 (0:1) Bramka 

dla KSZO Jakub Osowski w 10 minu-
cie.

Kolejne spotkanie kontrolne ostro-
wieccy piłkarze rozegrają już w sobotę, 
2 lutego o godz. 11 w Ostrowcu przy ul. 
Kolejowej. Przeciwnikiem będzie gra-
jąca w IV lidze mazowieckiej Energia 
Kozienice. W tym spotkaniu w bar-
wach KSZO pojawi się obrońca Filip 
Rogoziński. Zawodnik został wypoży-
czony ze Zdroju Busko-Zdrój do końca 
czerwca 2019 roku. 

21-letni Filip Rogoziński jest wy-
chowankiem Zorzy Tempo Pacanów, 
następnie grał w Piaście Stopnica, 
a w 2016 roku przeszedł do IV-ligowe-
go Zdroju Busko Zdrój, w którym na 
tym szczeblu rozgrywek zagrał w po-
nad 90 spotkaniach. Jest to już czwarty 
po Marcinie Gruncie, Marcinie Dy-
narku i Macieju Miłku nowy zawodnik 
w zespole Marcina Wróbla. Z drużyną 
pożegnał się jedynie Konrad Zachar-
ski, który wybrał grę w III-ligowej Ko-
twicy Kołobrzeg.

PK

Przegrana i wygrana
Pierwsze spotkania kontrolne przed rozpoczęciem rundy wiosennej 

sezonu 2018/19 rozegrali piłkarze trzecioligowego KSZO 1929 Ostrowiec. 

Nasi przegrali 3:1 z Siarką Tarnobrzeg i wygrali 1:0 z Pogonią Staszów.

Spotkanie rozpoczęło się od celnego 
trafienia Łukasza Telki, chwilę później 
wyrównał Przemysław Matyjasik, ale 
Łukasz Telka ponownie dał ostrowie-
ckiemu zespołowi prowadzenie. Nieste-
ty, w ciągu następnych 27 minut ostro-
wczanie zdobyli tylko pięć bramek, na co 
gospodarze odpowiedzieli trzynastoma 
celnymi strzałami. W drugiej połowie 
gospodarze skutecznie kontrolowali 
wynik, nie dając zbliżyć się KSZO na 
mniej niż pięć bramek. W końcówce 
trener KSSPR-u, mając już "zrobiony" 
wynik dał szansę gry młodszym zawod-
nikom. Tym samym konecczanie udanie 
zrewanżowali się za porażkę z KSZO 
w pierwszej rundzie. W pomarańczowo-
-czarnych barwach zadebiutował 32-letni 
obrotowy Piotr Jankowski. Niestety, po 
kontuzji, nie wrócił jeszcze do gry Da-
mian Falasa. Najskuteczniejszy w na-
szym zespole był zdobywca dziewięciu 
bramek Łukasz Telka. 

KSSPR Końskie – KSZO Odlewnia 
Ostrowiec Świętokrzyski 30:21 (14:7) 

Sk ład K SZO Odlewnia : Michał 
Piątkowski, Kasper Kijewski – Kacper 
Grabowski 1, Mateusz Bysiak, Maciej 
Jeżyna 8, Maciej Cukierski 1, Bartosz 
Kogutowicz 1, Piotr Jankowski, Łukasz 
Telka 9, Sebastian Pawlik, Sebastian 
Włoskiewicz 1, Fil ip Chmielewski. 
Trener Tomasz Radowiecki oraz Jacek 
Wziątek. 

Kary 10 minut. Karne 3/3 (3x Maciej 
Jeżyna) 

Sytuacja w tabeli I ligi grupy C nie 
uległa zmianie. Liderem jest SPR Tar-
nów (33 pkt.) KSZO Odlewnia Ostro-
wiec (9 pkt.) zajmuje dziesiątą pozycję. 
Kolejne spotkanie ostrowczanie zagrają 
dopiero 9 lutego, o godzinie 17 w Ostro-
wcu z szóstym w tabeli KPR Legionowo 
(18 pkt.).

PK

Udany rewanż 
Końskich

Od wysokiej porażki w świętokrzyskich derbach rozpoczęli rundę rewan-

żową pierwszoligowi szczypiorniści KSZO Odlewnia Ostrowiec.
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R E K L A M A



12 PIĄTEK – CZWARTEK 1-7 LUTEGO 2019AUTOPROMOCJA
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