
Najlepsi docenieni

Prezydent Jarosław Górczyński 
wyróżnił uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1, którzy 
odnoszą sukcesy w nauce i spo-
rcie. W sumie stypendia i dyplo-
my odebrały 102 młode osoby. 

 str. 3

Jestem... Badam się!

Rozmowa z bohaterkami ko-
lejnej odsłony akcji społecznej 
„Jestem... Badam się!”. Klaudia 
Wnuk-Adamczyk, Anna Frej-
lich, Monika Głodek i Agnieszka 
Chłopek to wyjątkowe kobiety, 
które robią wszystko, aby zachę-
cić inne kobiety do wykonywania 
badań pro� laktycznych.

 str. 4

Gdzie szukać 
witaminy C?

Nie wszyscy wiedzą, że witami-
na C pełni ważne funkcje w or-
ganizmie ludzkim, który sam nie 
potra�  jej gromadzić. Dlatego 
właśnie konieczne jest codzien-
ne dostarczanie sobie witaminy 
C z pożywieniem. Podstawo-
wym jej źródłem w naszej diecie 
powinny być warzywa i owoce 
oraz ich przetwory, np. soki.

 str. 7

Wygrana 
„za sześć punktów”

Szczypiorniści KSZO Odlewnia 
pokonali w wyjazdowym spo-
tkaniu SPR ROKiS Radzymin 
27:28, oddalając się od strefy 
spadkowej o 8 punktów.

 str. 11

TOKRZYSKIE

Kolorowa dieta
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B E Z P Ł A T N Y  T Y G O D N I K

ez a ki na zakończenie

aca o aca

Porozumienia o współpracy, podpisane pomiędzy powiatem a gminą Ostrowiec przynoszą już pierw-
sze efekty. Na drogach powiatowych, które przeszły w zarząd miasta właśnie rozpoczęły się prace po-
rządkowe.

 str. 3

Fot. Monika Jasion
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i tek   arca 
 Mocne riffy w Malwie. Najnowszy 
krążek „Blues, Brawls & Beverages” 
promować będzie na scenie Osied-
lowego Domu Społecznego „Malwa” 
formacja Leash Eye. Swoją muzykę 
nazywają Hard Truckin' Rock, nato-
miast w praktyce jest to mieszanka 
melodyjności hard rocka rodem z lat 
70. minionego wieku oraz elementów 
stoner-metalu, czy też southern rocka. 
Brzmienie zespołu to osadzona sek-
cja rytmiczna, wzbogacona o mięsi-
ste gitary oraz przesterowane organy 
Hammonda. To wszystko okraszone 
niebanalnym, typowo hard-rockowym 
wokalem daje mieszankę klasyfikującą 
muzykę Leash Eye w kategoriach hard 
rocka na miarę XXI wieku. Obok go-
ście ze stolicy na scenie pojawią się 
też lokalni artyści: The Devil's Swing 
(Ostrowiec/Starachowice), Goat For-
ce One ze Starachowic i ostrowiecka 
grupa Arsenał. Start o godz. 18. Bilety 
w cenie 20 zł. 

 Gatunkowa mieszanka wybu-
chowa. Klub Perspektywy zaprasza na 
nietypowy koncert Tam Tam Projeckt 
w wykonaniu Piotra Jackson Wolskie-
go. Nietypowy, bo będący połącze-
niem różnych gatunków: fusion, world 
music, jazz, house, reggae. Artysta 

poeksperymentuje nie tylko z muzyką, 
ale również z materią obrazu i słowa. 
Tłem do jazzowej improwizacji będą 
afrykańskie rytmy, a także arabska, 
czy romska melodyka. Pojawią się też 
współczesne gatunki – house, funky, 
rock, elektronic z klasycznymi moty-
wami. A wszystko to okraszone wizua-
lizacjami obrazów Tomasza Sętowskie-
go. Start o godz. 20. Wstęp – 10 zł. 

 Malarstwo Tyburskiego w BWA. 
Od młodzieńczych fascynacji soczy-
stym kolorem i uproszczonych form, 
poprzez melancholijne martwe natury 
i pełne wrażliwości obrazy o tematyce 
religijnej, aż do „okresu dojrzałego” 
czerpiącego inspiracje z poetyki sur-
realistycznej. Tak w skrócie można 
opisać twórczość Jerzego Tyburskie-
go, który wszystkie życiowe lekcje 
dźwiga dostojnie z pomocą swoich 
dwóch bliskich „Przyjaciółek”: Pamię-
ci i Wyobraźni. Jego obrazy, powsta-
jące w pracowni przy Rynku Wielkim 
w Zamościu będzie można podziwiać 
w ostrowieckim Biurze Wystaw Ar-
tystycznych na wystawie pt. „Dawno 
temu w Kinie Gwiazda”. Wernisaż 
ekspozycji rozpocznie się o godz. 18. .

o ota   arca
 Szwedes i Polk w Etiudzie. Prze-

syconą czarnym humorem komedię, 
opowiadającą o dwóch przyrodnich 
braciach, walczących o spadek po mat-
ce, która jeszcze żyje, czyli spektakl 
„Pół na pół” w reżyserii Wojciecha 
Malajkata, w wykonaniu Piotra Polka 
i Piotra Szwedesa będzie można obej-
rzeć na deskach kina „Etiuda”. Pra-
premiera polska sztuki rozpocznie się 
o godz. 17.

 Cała noc z Master Team. Z okazji 
powitania kalendarzowej wiosny, Klub 
Ziemiańska zaprasza na wyjątkową im-
prezę, którą w całości poprowadzi ze-
spół Master Team. Twórcy takich hitów, 
jak „Chłopak z Ostrowca”, czy „Tańcem 
rozpalana” zadbają nie tylko o muzyczne 
wrażenia. Tej nocy czekać będzie wiele 
innych atrakcji – niespodzianek, w tym 
liczne konkursy z nagrodami. Początek 
o godz. 20. Wstęp 15 zł. 

 Topienie Marzanny z Afektem.
Na niezwykłą imprezę rozrywkową, 
której celem głównym będzie ocie-
plenie klimatu i wyrzucenie ze swojej 
percepcji niskich temperatur poprzez 
symboliczne utopienie Marzanny za-
prasza Pałac Tarnowskich. O muzycz-
ną stronę wydarzenia, które skierowa-
ne jest do osób powyżej 25. roku życia 
zadba zespół Afekt. Początek o godz. 
20. Wstęp 10 zł.

BEZPŁATNY TYGODNIK ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
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T Y G O D N I K

 KOPARKO  ŁADOWAREK 
    SPYCHAREK
      WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
        ŻURAWI  PODESTÓW
          KURSY DLA KIEROWCÓW 
           ZAWODOWYCH 
              SZKOLENIA ZAWODOWE

R E K L A M A

Wiosenna pobudka
R         

           
           

    D         
      

W        C       
       R   

     U         
Z            

 W             
       D      

       
W             

    A    W  R
    G   G  T    

A  A   T  K          
     S  

T             
        

Z        I    
           
 K  W    B      

    D  C       
 W        Z  

       S   
  Ś         

       W   
           

    C      D   
  D        
     Ś        

    Z        
       

W            
          

        S   
          

          

A ATA ST PI

MŁODE, czyli Ki ga Nowak i Agata St pie  to tegorocz e maturzystki. 
S  peł e optymizmu, a swoim pozytyw ym my le iem i dobrym hu-
morem zara a  wszystkich wokół. Ma  a ka dy temat swo e włas e 
zda ie, którym prag  podzieli  si  z i ymi.

Młode 
podkręcają

TAXI PLUS
USŁUGI CAŁODOBOWE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

515 516 507
41 266 69 96
41 266 36 32

-20%
za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ KARTĄ

R E K L A M A

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

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

tel. 530 245 825

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

do 15 000 zł w 24 godziny, na okres
od 3 do 24 miesi cy, bez sprawdzania w BIK

ul. Ostrowiecka 21a, Ćmielów
tel. 511 278 064

facebook: Kwiaciarnia-Magia-Kwiatów
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R E K L A M A

TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

 KLA IA A ROWI

    

Prace porządkowe na drogach po-
wiatowych ruszyły na całego. Ich wy-
konawcą są pracownicy Zakładu Usług 
Miejskich. 

– Cieszę się, że porozumienie, jakie 
zawarliśmy z prezydentem Jarosławem 
Górczyńskim jest tak szybko realizowa-
ne – przyznaje starosta Marzena Dęb-
niak. – Obiecywaliśmy, że mieszkańcy 
odczują zmianę i już po kilku dniach 
widać, że chodniki odzyskują swoje nor-
malne rozmiary. Każdy dzień prac będzie 
poprawiał wizerunek dróg powiatowych.

W środę roboty koncentrowały się na 
ul. Sienkiewicza. To właśnie przy tej arte-
rii odbyła się konferencja prasowa z udzia-
łem prezydenta Jarosława Górczyńskie-
go, Łukasza Dybca – dyrektora ZUM, 
kierownik sekcji zieleni w spółce Moniki 
Pawlik-Kałuży i Mileny Gawąd z Referatu 
Zieleni i Ochrony Środowiska UM.

– Jest nad czym pracować i co porząd-
kować, bo otoczenie dróg powiatowych 
pozostawia wiele do życzenia. Cieszę 
się, że roboty idą tak sprawnie i że widać 
już pierwsze efekty. Dołożymy wszelkich 
starań, żeby na wszystkich ulicach miasta 
był ten sam standard – podkreśla prezy-
dent Jarosław Górczyński. – Sienkiewicza 
jest jedną z centralnych arterii. Chciał-
bym przywrócić jej dawną świetność.

Codziennie na drogach powiatowych 
pracuje kilkadziesiąt osób, uzbrojonych 
w łopaty, szczotki i sekatory oraz opera-
torzy ciężkiego sprzętu.

– Jesteśmy po wstępnym porządko-
waniu ulic Żabiej, Mickiewicza i Polnej. 
Z Sienkiewicza przeniesiemy się w stro-
nę Kolonii Robotniczej – informuje 
Łukasz Dybiec. – Na początku oczysz-
czamy mechanicznie chodniki i pasy zie-
leni, zbieramy urobek, zamiatamy, przy-
cinamy żywopłoty. Skala zaniedbań jest 
ogromna. Żeby dojść do takiego stan-
dardu, jaki jest na chodnikach gminnych 
musi trochę czasu upłynąć. Niestety lata 
zaniedbań zrobiły swoje.

Jak podkreśla Milena Gawąd, miasto 
do sezonu wiosennego przygotowuje 
się już od jesieni. Na drogach, rondach 
i skwerach wkrótce ma być nie tylko czy-
sto, ale też kolorowo i bardzo kwieciście.

– Nasadziliśmy ponad 20 tys. cebul tu-
lipanów, hiacyntów i narcyzów, wkrótce 
będziemy sadzić bratki, także miasto 
dosłownie rozkwitnie tej wiosny – za-
pewnia M. Gawąd. – Opracowaliśmy też 
koncepcję zieleni dla rond powiatowych. 
Niebawem i one zmienią swoje oblicze.

Z   Z Z 

Kolejny krok po przejęciu dróg po-
wiatowych w zarząd gminy to podpisa-
nie przez obydwa samorządy specjalnej 
umowy o partnerstwie, dotyczącej rea-
lizacji II etapu projektu „Ekologiczny 
transport miejski w Ostrowcu”. Doku-

ment sygnowano w poniedziałek, po tym 
jak radni miejscy i powiatowi podjęli 
stosowne uchwały w tej sprawie. 

Projekt ma być realizowany z udziałem 
środków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go i obejmie przebudowę dróg powiato-
wych, budowę ciągów pieszo-rowerowych, 
modernizację i budowę oświetlenia ener-
gooszczędnego, montaż tablic informacji 
przystankowej, a nawet zakup autobusów.

– Porozumieliśmy się wspólnie ze sta-
rostwem, że rozbudowa ul. 11 listopada 
i Samsonowicza wraz z budową ścieżki 
rowerowej na odcinku od ul. 11 listo-
pada do skrętu do głównej bramy huty 
będzie realizowana przez starostwo. 
Jako miasto dofinansujemy to zada-
nie, przekazując na rzecz powiatu 851 
tys. zł – wyjaśnia prezydent Jarosław 
Górczyński. – Pozostały zakres prac, 
czyli przeniesienie bazy MPK na ulicę 
Samsonowicza, budowa tam nowego 
biurowca, parkingów, myjni i budynków 
administracyjnych oraz zakup nowych 
autobusów leży już po naszej stronie.

Na realizację projektu Gmina Ostro-
wiec planuje pozyskać dofinansowanie 
w wysokości 85 % kosztów kwalifikowa-
nych. Wkład własny w wysokości 15% 
będzie dzielony po połowie z powiatem, 
gdy inwestycja będzie dotyczyć tego sa-
morządu.

aca 
o aca

Porozumienia o współpracy, podpisane pomiędzy powiatem a gminą Ostro-
wiec przynoszą już pierwsze efekty. Na drogach powiatowych, które prze-
szły w zarząd miasta właśnie rozpoczęły się prace porządkowe. 

Warunkiem, aby otrzymać stypen-
dium w wysokości 200 zł na jedno pół-
rocze jest średnia ocen 5,2 i więcej oraz 
wzorowe zachowanie lub wyjątkowe 
osiągnięcia w dziedzinie sportu. Ucz-
niów, którzy spełniają i jeden i drugi 
warunek nie brakuje w ostrowieckiej 
„jedynce”.

– Wiadomo, że nie uczymy dla pie-
niędzy, ale gratyfikacja finansowa jest 
ważna, daje dodatkową motywację do 
zdobywania wiedzy i nowych umiejętno-
ści – mówi Jadwiga Dadia, dyrektor PSP 
nr 1. – Jestem dumna z naszych uczniów.

Dumy ze stypendystów nie kryli rów-
nież ich najbliżsi, którzy bardzo licznie 
wzięli udział w poniedziałkowej gali 
z udziałem  prezydenta Jarosława Gór-
czyńskiego. Włodarz miasta podkreśli, 
że inwestowanie w edukację to jeden 
z priorytetów gminy. 

– Nauka musi zaprocentować w doro-
słym życiu i to jest najważniejsze – przy-
znał J. Górczyński. – W Ostrowcu mamy 
bardzo zdolne dzieci i młodzież, którzy 
w oparciu o pracę z dobrymi pedagoga-
mi osiągają sukcesy.  Zwiększamy ilość 
godzin nauki języków obcych, finansuje-
my certyfikaty z języków obcych, szkoły 
czynne są w piątki po południu i w so-
boty do południa. W tym czasie organi-
zowane są dodatkowe zajęcia. Od tego 
roku chcemy wyjść z nową inicjatywą 
związaną z rozwojem uczniów w kierun-
ku matematyki, logiki i analityki. Będą 
też nowe programy w przedszkolach, 
uczące kreatywności i aktywności.

W całym mieście stypendia przyznano 
352 uczniom szkół podstawowych. Ich 
łączna wartość to 85 tys. zł.

K

a epsi ocenieni
Prezydent Jarosław Górczyński wyróżnił uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1, którzy odnoszą sukcesy w nauce i sporcie. W sumie 
stypendia i dyplomy odebrały 102 młode osoby. 

R E K L A M A

Zakład Usług Pogrzebowych
Spółka z o.o.

Ostrowiec Św., ul. Długa 8
CMENTARZ KOMUNALNY

Całodobowy przewóz zwłok
tel. 41 247-84-84

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

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

* NEKROLOGI* NAGROBKI *KRYPTY
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Klaudia Wnuk-Adamczyk, Anna 
Frejlich, Monika Głodek i Ag-

nieszka Chłopek to wyjątkowe 
kobiety, które robią wszystko, 

aby zachęcić inne kobiety do 
wykonywania badań profilak-

tycznych. Z bohaterkami kolejnej 
odsłony akcji społecznej „Je-

stem... Badam się!” rozmawia 
Karolina Kamińska-Nowak.

Wasze prze sięwzięcie w u iegły  roku 
spotkało się z uży  uznanie   słusznie  

o to ar zo potrze na i ważna inic atywa  
eraz startu ecie z ko e n  o słon  akc i

Klaudia Wnuk-Adamczyk: Dokład-
nie. W miniony weekend akcja ruszyła 
w Ostrowcu. Wspólnie z kobietami, które 
udało nam się „zwerbować” rozwieszały-
śmy plakaty w placówkach publicznych, 
w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich 
i szkołach.

k  w ogó e zro ził się po ysł na takie 
ziałania
KWA: Wszystko zaczęło się w ubiegłym 

roku. Przebywałam na urlopie macierzyń-
skim i postanowiłam, że muszę zrobić coś 
z wolnym czasem, dobrze go spożytkować. 
Wymyśliłam więc akcję „Jestem... Badam 
się”. Tegoroczna jest tak naprawdę po-
dobna do tej sprzed roku, a że pierwsza 
cieszyła się dużym powodzeniem, stwier-
dziłam, że trzeba jeszcze bardziej zmobi-
lizować kobiety w Ostrowcu. 

W zeszły  roku ko iety z p akatu pro u
cego akc ę  trzy a c w rękac  kartkę  
ówiły troc ę o swoic  c arakterac  

i pełnionyc  unkc ac  o czego o nosicie 
się w  ty  roku

KWA: Odnosimy się do hobby, wyko-
nywanego zawodu i do wykształcenia. 

akie ro e pełnicie w życiu
Anna Frejlich: Ja jestem fizjotera-

peutką i na co dzień właśnie zajmuję się 
zdrowiem. Dbam o dobrą kondycję mo-
ich pacjentów, ale też najbliższych, stąd 
mój udział w akcji. Sama wiem po so-

bie, że nam kobietom łatwiej przycho-
dzi troska o innych niż o siebie, prościej 
jest doradzać, mówić „badaj się”, „zrób 
coś ze swoim zdrowiem”. Samej niestety 
trudniej się do tego zmobilizować. 

Monika Głodek: Prowadzę własną 
działalność gospodarczą, zajmuję się 
grawerowaniem. W swojej firmie jestem 
menedżerem, pracownikiem, sekretar-
ką. Ze względu na natłok obowiązków, 
często umyka mi ta myśl o konieczności 
regularnego badania się. Tą akcję trak-
tuję, jako przypominajkę. Brałam w niej 
udział w zeszłym roku, w tym również 
zostałam zaproszona, z czego bardzo się 
cieszę. Uważam, że profilaktyka ma bar-
dzo duży wpływ na nas i w myśl zasady 
„lepiej zapobiegać, niż leczyć” podobne 

przedsięwzięcia muszą być organizowa-
ne. To wymaga jednak dużej determina-
cji, odwagi i siły przebicia. 

Agnieszka Chłopek: Jestem nauczy-
cielką, a więc kształtuję młode pokolenia. 
Prywatnie jestem mamą, żoną i przede 
wszystkim chcę być. Dużo w życiu prze-
szłam, jeśli chodzi o problemy ze zdro-
wiem, tym bardziej uważam, że my ko-
biety powinnyśmy więcej o sobie myśleć. 
Zawsze pamiętamy o mężu, dzieciach, ro-
dzicach, teściach, znajomych, pracy, a za-
pominany o nas samych. Nie zastanawia-
my się, kto nas zastąpi, jak nas zabraknie.

ozu ie  że eś i zac ęcacie inne ko iety 
o pro i aktyki  sa e też się regu arnie 
a acie

MG: Szczerze przyznam, że długo się 
nie badałam. Zachęciła mnie do tego 
ubiegłoroczna akcja. Trochę to trwało, 
ale przebadałam się. Jestem spokojna, 
bo wiem, że na ten moment wszystko 
jest w porządku. 

Wsparcie otrzy u ecie z różnyc  stron  
również o  y arpi skie  prezes ogó no
po skie  un ac i „ wiat o iecości”

KWA: Tak. Pani Ida w zeszłym roku 
wsparła naszą akcję, w tym roku objęła 
nad nią honorowy patronat. Ona sama 
twierdzi, że takie inicjatywy w mniej-
szych miejscowościach, w których biorą 
udział kobiety z lokalnego środowiska, te 
które znamy, z którymi w jakimś stopniu 
utożsamiamy się są bardziej wiarygodne 

i przynoszą zdecydowanie lepsze efekty.

zy i  g y y yły to znane aktorki  piosenkar
ki o zew ył y nie szy

KWA: To też działa, ale jesteśmy ta-
kim społeczeństwem, którym może się 
wydawać, że celebrytki stać na droższe 
badania, wykonane w prywatnych gabi-
netach, że mają do nich lepszy dostęp, 
żyjąc w większych miastach. Natomiast 
myślę, że jeśli kobieta zobaczy na pla-
kacie znajomą twarz ze sklepu, salonu 
kosmetycznego, fryzjerskiego to wzbu-
dzi w niej większą chęć do tego, żeby 
pójść do lekarza. 

ak yło z zaangażowanie  pa  o tego
rocznego pro ektu

KWA: Wszystkie podeszłyśmy do 
tego zadaniowo. Była przesympatyczna 
atmosfera. Nie musiałam nikogo spe-
cjalnie namawiać. Wszystkie dziewczy-
ny, które zaprosiłam od razu wyraziły 
chęć i wolę działania, z czego jestem 
bardzo zadowolona.

zie ę zie ożna zo aczyć p akat
K WA : Pla kat y pojaw i ł y  s ię ju ż 

w szkołach, przychodniach lekarskich, 
na tablicach ogłoszeniowych w różnych 
dzielnicach miasta, zostaną wywieszo-
ne w kinie „Etiuda” i najprawdopodob-
niej w Urzędzie Miasta.

Wszystkie esteście piękne  a e na p akacie 
wyg acie z awiskowo  i e o  Was niesa

owita energia
KWA: O nasz image zadbała pani Ag-

nieszka Iwan, która wykonała nam wszyst-
kim makijaże, czułyśmy się niezwykle do-
pieszczone. Za aparatem stanęła z kolei 
tak jak poprzednio Daria Jary-Bartkie-
wicz. Plakat wykonał mój mąż, a jego druk 
zasponsorowała Magda Głodek.

W ta ty  roku poruszyłyście nie ty ko 
oka n  społeczność  a e też ar zo ocno 

e ia społecznościowe  zy w ty  roku 
w ten sa  sposó  za ierzacie pro ować 
akc ę

KWA: Tak. Rok temu było dużo udo-
stępnień na Facebooku, teraz mocniej 
chcemy zaistnieć na Instagramie.

To ta k na za kończen ie apel  do 
wszystkich naszych Czytelniczek, do 
wszystkich kobiet – dbajmy o siebie 
i badajmy się!

zięku ę za roz owę

e e  a a  i
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– Misją naszej firmy jest pomoc oddzia-
łom dziecięcym w polskich szpitalach, stąd 
dziś jestem w Ostrowcu i przekazuję inha-
latory i termometry – najwyższej jakości 
sprzęt z wieczystą gwarancją – mówi Rafał 
Staniszewski reprezentant firmy medycz-
nej z Łodzi, który w poniedziałek gościł 
w ostrowieckiej lecznicy.

Podobne sprzęty zasiliły już oddzia-
ły pediatrii w Ostrowie Mazowieckim, 
Makowie Mazowieckim, Ciechanowie, 
Ostrołęce, czy Sochaczewie.

Sprzęt medyczny, który będzie służył 
w leczeniu najmłodszych mieszkańców 
miasta przekazany został w obecności po-
sła RP Andrzeja Kryja. To właśnie parla-
mentarzysta zasugerował przedstawicielom 
firmy wsparcie ostrowieckiego szpitala.

– Z panem Rafałem poznałem się na 
Marszu Niepodległości. Jestem zbudo-

wany, że wydarzenie to miało nie tylko 
wymiar patriotyczny, ale także praktycz-
ny. Cieszę się, że nasza znajomość prze-
rodziła się w korzyść dla ostrowieckiego 
szpitala – przyznaje poseł Andrzej Kryj.

– Ten sprzęt jest dla nas bardzo ważny, 
bo wiadomo, że oddziały nie są doinwe-
stowane, zwłaszcza te dziecięce, które 
wymagają specjalistycznego sprzętu. 
Wszelkie inhalatory są potrzebne, szcze-
gólnie teraz przy dzisiejszych infekcjach 
i przy tej ilości maluchów, które choru-
ją – mówi Iwona Kucharska, lekarz me-
dycyny.

To był pierwszy, ale nie ostatni gest 
firmy z Łodzi. Jak zapowiedział Rafał 
Staniszewski współpraca będzie konty-
nuowana.

KK

ro es ona ny sprzęt 
a pe iatrii

Oddział pediatrii w ostrowieckim szpitalu powiatowym wzbogacił się 
o pięć inhalatorów oraz dwa najwyższej klasy termometry. 

Priorytetem władz Wyższej Szko-
ły Biznesu i Przedsiębiorczości 
w Ostrowcu Świętokrzyskim jest nie 
tylko utrzymanie istniejących kie-
runków, ale też tworzenie nowych. 
Dlatego poszerzając swoją ofertę, 
uczelnia proponuje przyszłym stu-
dentom od nowego roku akademi-
ckiego studia na kierunku logistyka 
oraz na kierunku zarządzanie.

Niezbędne jednak do utworze-
nia nowych kierunków studiów 
jest spełnienie odpowiednich wa-
runków, m.in. stworzenie wniosku, 
którego elementami są podpisane 
porozumienia w sprawie praktyk zawo-
dowych.

Takie porozumienia pomiędzy wła-
dzami uczelni, a prezydentem Jarosła-
wem Górczyńskim reprezentującym 
Urząd Miasta w Ostrowcu, a także ko-
mendantem Andrzejem Kaniewskim, 
reprezentującym Straż Miejską zostały 
oficjalnie podpisane w poniedziałek.

– Nasi studenci na kierunku zarzą-
dzanie będą poznawać właśnie tajniki 
zarządzania, będą poznawać też funk-
cjonowanie poszczególnych wydziałów, 
to dzięki współpracy z Urzędem Mia-
sta. Natomiast porozumienie ze Strażą 
Miejską pozwoli studentom kierunku lo-
gistyka poznać trud tej pracy – podkre-
śla Izabela Zaborowska, rektor WSBiP 

w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Specjalności na nowych kierun-

kach oferowanych przez Wyższą 
Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości 
będą uwarunkowane potrzebami 
przyszłych studentów.

– Pracodawcy, z którymi rozma-
wiamy zwracają uwagę na to, że 
brakuje pracownika wykwalifiko-
wanego, pracownika gotowego do 
pracy. Stąd my, jako miasto i nasza 
jednostka Straż Miejska w pierwszej 
kolejności wyszliśmy z taką inicjaty-
wą, żeby te praktyki odbywać właś-
nie u nas – mówi prezydent Jarosław 

Górczyński.
Teraz Wyższa Szkoła Biznesu i Przed-

siębiorczości jest zobligowana przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego do złożenia wniosku celem utwo-
rzenia nowych kierunków kształcenia.

KK

owe kierunki na W i
Ostrowiecka WSBiP nawiązała współpracę z Urzędem Miasta i Strażą Miejską. Podpisane porozumienia to 
krok zmierzający do utworzeniu dwóch nowych kierunków studiów – logistyki i zarządzania.
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W piątek 15 marca 2019r. dobiegły końca rozgrywki Gmin-
nej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Ćmielowa. 
W turnieju wystartowało 6 drużyn, które grały systemem 
„każdy z każdym”. Rozegrano 15 meczów. Najlepszą drużyną 
okazał się zespół Lutuj Ćmielów. Kolejne miejsca zajęli: Old 
Boys, Wybrzeże Klatki Schodowej, Sztywny Patyk, Buszkowice 
i Gromada Zadyma.

Podczas uroczystości zakończenia zawodów przyznano na-
grody i puchary indywidualne oraz drużynowe, które wręczy-
ła Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska, Przewodniczący Rady 
Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak oraz Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ćmielowie Izabela Praga. Najlepszym 
zawodnikiem został Paweł Szymula z Old Boys , który odebrał 
z rąk Pani Burmistrz pamiątkową statuetkę. Nagrodę dla wy-
różniającego się zawodnika ufundowaną przez Mariusza Pa-
sternaka otrzymał Maciej Ziółkowski. Drugą nagrodę również 
dla wyróżniającego się zawodnika otrzymał Michał Parka z ze-

społu Lutuj Ćmielów ufundowaną prze Stowarzyszenie Sport 
Live Style for All. Puchary, dyplomy oraz piłki dla wszystkich 
zespołów ufundował Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie. Za-
wody przeprowadzili i sędziowali: Piętka Dariusz, Bzorek Ra-
dosław i Piotr Paszyński. Sędziami technicznymi były Emilia 
Czarnecka i Maria Cieśniewska. 

Zwycięska drużyna wystąpiła w następującym składzie: 
Parka Michał, Starzomski Ariel, Starzomska Paulina, Jeż To-

masz, Bedla Karol, Jurys Krystian, Góra Paweł, Religa Jakub.

Tabela Końcowa:
1. Lutuj Ćmielów 5 10 10:0
2. Old Boys 5 9 8:2
3. Wybrzeże Klatki Schodowej 5 8 6:4
4. Sztywny Patyk 5 6 3:9
5. Buszkowice 5 5 4:6
6. Gromada Zadyma 5 5 1:10

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 

GMINNA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA ĆMIELOWA 2019

W dniu 17 marca 2019 r. pani Dorota Przygoda Sołtys Sołectwa Rudka Bałtowska uczestniczyła w uroczystości 
Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Łowiczu.

Pani Dorota z rąk Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego odebrała okolicznościowy Medal 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, wręczany zasłużonym sołtysom. 

Serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia!

Wyróżnienie dla pani Sołtys 
Sołectwa Rudka Bałtowska

Jak co roku, uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Ćmielów brali 
udział w organizowanym przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go konkursie plastycznym dla dzieci. 
IX już konkurs odbywał się pod hasłem 
„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, 
a dziecko obserwuje”. Do siedziby Cen-
trum Obsługi Oświaty w Ćmielowie, 
który organizował gminne eliminacje 
konkursu wpłynęło 24 prace, wykona-
ne w różnych technikach, najczęściej 
rysunkowe i malarskie, ale również 
collage. Komisja wyłoniła laureatów 
w następujących kategoriach: klasy 
0-III szkoły podstawowej – I miejsce 
Blanka Szymczyk, klasa I, II miejsce 
Roksana Sosnowska, klasa III, III miej-
sce Jakub Religa – klasa II, wszyscy ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K. Szyd-
łowieckiego w Ćmielowie, w kategorii 

klasy IV-VIII I miejsce zajęła Martyna 
Wdowczyk, klasa IV SP Nr 1, II miej-
sce Mateusz Kuca, klasa VI PSP im. 
prof. M. Raciborskiego w Brzóstowej, 
III miejsce Arkadiusz Kotur – klasa 
IV SP nr 1 w Ćmielowie. Nagrodzone 
prace będą brały udział etapach wyższe-
go szczebla. Mamy nadzieję, że udział 
w konkursie będzie nie tylko przeży-
ciem artystycznym, ale również wpłynie 
korzystnie na bezpieczeństwo dzieci.

Gminne eliminacje konkursu 
„Bezpiecznie na wsi: 

maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

Ks. Proboszczowi Parafii
pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Okole

Hubertowi Szrytowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

ŻONY
składają

Wójt Gminy Bałtów wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy w Bałtowie

Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie oraz
Radni Rady Gminy w Bałtowie

Dnia 15 marca 2019 r. w Ostrowcu Św. 
odbyły się powiatowe eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, w któ-
rym dzieci i młodzież szkolna sprawdzali 
swoją wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie 
ze sobą jeden z najbardziej niszczyciel-
skich żywiołów. Celem tego turnieju jest 

szerzenie wiedzy ogólnej o bezpieczeń-
stwie. 

Mateusz Bartnik uczeń VI klasy Pub-
licznej Szkoły Podstawowej im. Legionów 
Polskich w Okole zajął III miejsce.

Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy 
i nagrody. 

Gratulujemy Mateuszowi sukcesu!!!

Sukces Mateusza Bartnika w konkursie pożarniczym 
„Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym

W piątek, 15 marca 2019r, w sali 
kominkowej Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach odbyła się gala 
literacka Świętokrzyskie "Gustawy" , 
zorganizowana przez Fundację Lite-
racką "Radostowa" Główną nagrodę 
w kategorii proza zdobyła pochodząca 
z Ćmielowa, a mieszkająca w Ostrowcu 
Świętokrzyskim Pani Małgorzata Spy-
chaj. Nagrodę Pani Małgorzacie wręczył 
Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzy-
skiego Piotr Dasios oraz p.o. Dyrektora 
Domu Kultury w Ćmielowie Wioletta 
Rogala-Mazur.

„Gustaw” dla Małgorzaty Spychaj
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SMACZNEGO 

BURACZANE KOTLETY

SKŁADNIKI
– ugotowany burak
– 0,5 puszki czerwonej fasoli
– cebula
– ząbek czosnku
– 2 łyżki mąki pszennej
– 2 łyżki oleju
– sos sojowy
– cynamon, chili, pieprz, ziarna sezamu

PRZYGOTOWANIE
Buraka ścieramy na tarce, fasolę 
rozgniatamy widelcem i łączymy 
z burakami. Dodajemy posiekaną 
drobno cebulkę i czosnek oraz 
ziarna sezamu i olej. Doprawiamy 
do smaku cynamonem, chili, sosem 
sojowym i pieprzem. Kiedy masa 
będzie już odpowiednio doprawiona, 
dodajemy mąkę. Dokładnie mieszamy 
i formujemy kotlety. Smażymy po kilka 
minut z każdej strony.

CIECIERZYCA W SOSIE 
POMIDOROWYM

SKŁADNIKI
– puszka ciecierzycy
– puszka pomidorów krojonych
– papryka czerwona
– cebula
– 2 ząbki czosnku
– papryka wędzona
– papryka słodka
– kolorowy pieprz
– szczypiorek
– różowa sól (himalajska), chili, oregano

PRZYGOTOWANIE
Posiekaną cebulkę i czosnek 
szklimy na patelni. Ciecierzycę 
i pomidory łączymy w garnku. Powoli 
podgrzewając potrawę dodajemy 
do niej pokrojoną w kostkę paprykę 
i podsmażoną cebulę z czosnkiem. 
Doprawiamy do smaku przyprawami. 
Przed podaniem posypujemy 
posiekanym szczypiorkiem. 
Potrawę możemy jeść samodzielnie, 
z dodatkiem kaszy lub z pieczywem.

– Upraszczając – superfoods to pro-
dukty spożywcze będące bogatym źród-
łem substancji biologicznie aktywnych, 
które powodują wielokierunkowy, ko-
rzystny wpływ na organizm – wyjaśnia 
dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska, 
doradca żywieniowy z NZOZ Twój Le-
karz. – Korzystny i wielokierunkowy, 
ponieważ określony produkt spożywczy 
może działać prewencyjnie i wspomagać 
dietoterapię wielu schorzeń. Ze względu 
na bogaty skład, ich działanie jest różno-
rodne – potrafią np. jednocześnie wspo-
magać funkcjonowanie układu krwio-
nośnego i działać antybakteryjnie. Lista 
superfoods jest długa i każdy, niezależ-
nie od wieku, znajdzie coś dla siebie.

Na tej liście znajdują się nie tylko pro-
dukty egzotyczne, jak np. nasiona chia lub 
jagody goi, ale również nasze rodzime.

NATURALNY ANTYBIOTYK
Czosnek to naturalny antybiotyk 

o działaniu przeciwbakteryjnym dzię-
ki zawartej w nim allicynie. – Oprócz 
tego korzystnie wpływa na pracę serca 
i zmniejsza ryzyko tworzenia się zakrze-
pów w tętnicach, a także wykazuje ak-
tywność prowadzącą do obniżenia stęże-
nia cholesterolu i glukozy – wymienia dr 
Joanna Pieczyńska, doradca żywieniowy 
z NZOZ Twój Lekarz.

Wśród zdrowotnych właściwości 
czosnku warto docenić zwłaszcza jedną 
supermoc: dzięki flawonoidom i sele-
nowi ma działanie przeciwnowotworo-
we. – Badania naukowe wykazały, że 
wysokie spożycie czosnku ma działanie 
prewencyjne w rozwoju nowotworów 
żołądka i okrężnicy – twierdzi doradca 
żywieniowy.

Z W   Z
Drugim bohaterem diety jest żu-

rawina – bomba przeciwutleniaczy, 
bogate źródło witaminy C i kwasów 
organicznych, m.in. jabłkowego i cytryno-

wego. – Ze względu na właściwości bak-
teriostatyczne, przeciwzapalne i zmniej-
szające przyczepność bakterii do komórek 
układowych najczęściej kojarzona jest 
z leczeniem układu moczowego – tłuma-
czy dr Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Dzięki superwłaściwościom zmniej-
szającym adherencję (przyczepianie) 
bakterii do komórek, żurawinę można 
wykorzystywać również w zwalczaniu 
Helicobacter pylori – najczęstszej przy-
czyny wrzodów żołądka. Jedzenie żu-
rawiny w jak najmniej przetworzonej 
formie to również dobre żywieniowe 
wspomaganie profilaktyki chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego.

W Z  Z
Trzeci superfood to soczewica, bardzo 

dobre źródło białka roślinnego, z tego 
powodu często goszcząca w diecie wegan 
i wegetarian. Soczewica jest też bogatym 
źródłem potasu, zatem wykorzystywana 

jest w profilaktyce chorób sercowo-na-
czyniowych i nadciśnienia tętniczego. 
Zawarty w niej kwas foliowy jest ważny 
dla kobiet w okresie rozrodczym, ponie-
waż zapobiega powstawaniu wad rozwo-
jowych płodu. Z kolei obecny w soczewi-
cy błonnik reguluje poziom cholesterolu, 
zmniejsza ryzyko występowania miaż-
dżycy i spowalnia uwalnianie glukozy 
do krwi po posiłku, co ma znaczenie dla 
diabetyków. I na koniec, ale nie najmniej 
istotne – soczewica, podobnie jak inne 
produkty superfoods, ma właściwości 
przeciwnowotworowe.

MAGICZNA PRZYPRAWA
Czas na magiczną przyprawę – cyna-

mon. – Tak jak soczewica, normalizuje 
poziom glukozy we krwi po posiłku. War-
to nim zatem przyprawiać potrawy. Do-
prowadza też do normalizacji frakcji LDL 
cholesterolu i trójglicerydów – tłumaczy 
doradca żywieniowy Joanna Pieczyńska.

W działanie cynamonu powinni 
uwierzyć seniorzy. Ta superprzyprawa 
wzmaga bowiem apetyt, ma właściwości 
przeciwbakteryjne i zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób otępiennych, m.in. 
choroby Alzheimera.

Z   
Piątkę superfoods zamyka brokuł, bę-

dący bogatym źródłem kwasu foliowego 
i związków o działaniu antyoksydacyjnym, 
w tym witaminy C, flawonoidów i gluko-
zynolanów. Biologicznie aktywne związki 
występujące w brokułach wykazują działa-
nie przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzy-
cowe i przeciwnowotworowe.

Im więcej superfoods pojawi się w die-
cie, tym lepsza żywieniowa profilaktyka 
chorób przewlekłych. Dlatego tak ważne 
jest urozmaicanie posiłków.

– Zróżnicowana, „kolorowa” dieta 
pozwoli nam dostarczyć do organizmu 
związków o różnorodnej aktywności 
biologicznej – wyjaśnia doradca żywie-
niowy Katarzyna Zabłocka-Słowińska.

Na dobry początek warto wykluczyć 
z diety cukier, fast foody, słodkie napoje 
i żywność wysoko przetworzoną, w tym 
szczególnie typu instant. – Słodycze war-
to zastąpić suszonymi owocami, domo-
wymi wypiekami lub gorzką czekoladą, 
która też znajduje się na liście superfo-
ods. Zamiast wędliny ze sklepu, zawie-
rającej w składzie dodatki do żywności, 
w tym m.in. wzmacniacze smaku, fosfo-
rany i konserwanty, upieczmy schab lub 
szynkę w domu – doradza dr Katarzyna 
Zabłocka-Słowińska.

Pamiętajmy, że dieta powinna być do-
stosowywana do wieku, stanu fizjologicz-
nego, aktywności fizycznej i oczywiście 
indywidualnych preferencji. Lista super-
foods jest naprawdę długa, warto konsul-
tować z dietetykiem, które z nich są wska-
zane akurat w przypadku naszej osoby.

IT PL

Kolorowa dieta
Superfoods działają profilaktycznie i wspomagająco w dietoterapiach. Wiele popularnych produktów 
spożywczych pomaga zapobiegać różnym schorzeniom i wspomaga ich leczenie. Oto superwłaściwo-
ści czosnku, żurawiny, soczewicy, cynamonu i brokułów.
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Zdrowa osoba dorosła powinna do-
starczać sobie ok. 80 mg witaminy C 
dziennie. Więcej potrzebują jej karmią-
ce mamy, osoby starsze, ale też osoby 
aktywne fizyczne, uprawiające sport czy 
narażone na długotrwały stres. Oprócz 
znanej wszystkim funkcji wzmacniania 

układu odpornościowe-
go witamina C zmniej-
sza uczucie zmęczenia 
i pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu ukła-
du nerwowego – dlatego 
warto po nią sięgnąć, gdy 
czeka nas zwiększony 
wysiłek umysłowy, np. 
ważna prezentacja czy 
egzamin. Jest cennym 
antyoksydantem, który 
walcząc z wolnymi rodni-
kami m.in. opóźnia pro-
cesy starzenia komórek. 
Docenią ją także kobiety 
chcące mieć zdrową i za-
dbaną skórę, ponieważ 
witamina C wspomaga 
produkcję kolagenu. 

Owoce. Wbrew utartemu przekona-
niu, to wcale nie cytryna zawiera naj-
więcej witaminy C. W 100 g tego owocu 
kryje się jej ok. 50 mg. Dla porównania 
w 100 g czarnych porzeczek jest aż ok. 
180 mg witaminy C! Także nektar z tych 
owoców jest bardzo dobrym źródłem 

witaminy C. Natomiast w 100 g truska-
wek jest jej średnio 66 mg. Znajduje się 
także w owocach mrożonych. Z kolei np. 
dostępne cały rok kiwi zawiera jej ok. 60 
mg w 100 g. Oprócz jedzenia świeżych 
i mrożonych owoców pijmy też powstałe 
z nich soki, np. szklanka pasteryzowa-
nego soku pomarańczowego zabezpieczy 
dzienne zapotrzebowanie na witaminę 
C aż w 50-60 proc. Warto także wspo-
mnieć, że szklanka soku, także tego 
pasteryzowanego z kartonu, zgodnie 
z zaleceniami IŻŻ, może zastąpić jed-
ną z pięciu porcji warzyw lub owoców 
w ciągu dnia; taka porcja poza witaminą 
C dostarcza antyoksydantów roślinnych, 
które wzmacniają działanie witaminy C, 
jest to znacząco lepszy sposób jej dostar-
czania niż w postaci pastylek

Warzywa. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z faktu, że bogactwo witaminy C 
kryje się też w warzywach. Np. niepozor-
na natka pietruszki to prawdziwa witami-
nowa bomba – niemal 180 mg witaminy 
C w 100 g! Niewiele ustępuje jej czerwo-
na papryka, która ma jej przeciętnie aż 
144 mg w 100 g. Warto jeść także bruk-

selkę (ok. 94 mg wit. C w 100g), brokuły 
(ok. 83 mg wit. C w 100g), kalafiora (ok. 
70 mg wit. C w 100g), a także warzywa 
kapustne (w 100 g białej kapusty jest 
ponad 50 mg wit. C).4 Sięgajmy także 
po soki warzywne i warzywno-owocowe 
z udziałem wspomnianych produktów. 
To także dobry sposób, by przyzwyczaić 
najmłodszych do smaku warzyw czy owo-
ców, za którymi nie przepadają i urozma-
icając ich dietę, zapewnić codzienną daw-
kę pochodzącej z nich witaminy C.

Poza tym, że warzywa i owoce, a tak-
że przetwory z nich pochodzące, takie 
jak soki, mogą być źródłem witaminy 
C, to zawierają inne witaminy, substan-
cje odżywcze i prozdrowotne, które po-
zytywnie wpływają na funkcjonowanie 
organizmu, a nawet przyczyniają się do 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób 
dietozależnych. Dodatkowo soki mętne 
i przecierowe oraz musy zawierają cenny 
dla organizmu błonnik. Dlatego należy 
pamiętać o włączaniu warzyw i owoców 
do codziennego menu.

IT PL

zie szukać wita iny 
Nie wszyscy wiedzą, że witamina C pełni ważne funkcje w organizmie ludzkim, który sam nie potrafi jej gromadzić. Dlatego właśnie konieczne 
jest codzienne dostarczanie sobie witaminy C z pożywieniem. Podstawowym jej źródłem w naszej diecie powinny być warzywa i owoce oraz ich 
przetwory, np. soki.
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TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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AU T O P R O M O C J A

06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 3

Każdy ma swój krzyż
09:35  Komisarz Alex 7

Mroczna tajemnica
10:35  Ojciec Mateusz 4

Samotne serca
11:30  Zakochaj się w Polsce: Hel
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki
12:35  Bo ja wybieram zdrowie
12:50  Natura w Jedynce: Bielik zwyczajny - król mórz

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów - taka historia...
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:35  To był rok!

kultura

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Tomaszów Mazowiecki, restauracja 

Alchemik
kulinaria

07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Olsztyn, Pod Żaglami

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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  Po prostu przyjaźń

Film komediowy
22:50  300: Początek imperium

Film dramat
01:00  Kuba Wojewódzki: Kamil Nożyński i Roma Gąsiorowska
02:00  Uwaga!
02:20  Moc magii

05:10  Koło fortuny
05:50  Egzamin z życia
06:45  Podróże z historią

Kaszubskie życie
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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

Ból rozstania
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:00  Coś dla ciebie
14:35  Operacja zdrowie!: Pulmonologia. Astma i POChP
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Ciemne chmury
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl

Powrót do szkoły
19:05  Przepis dnia
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki: "Boskie Buenos" - Maanam

kultura
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "On nie kochał nas" - Krystyna 

Prońko
kultura

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
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  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 9

taniec
22:05  Vabank

Film komediowy
00:35  Sekretne życie Waltera Mitty

Film komediowy
03:15  Tajemnice losu

SOBOTA, 23 MARCA

PIĄTEK, 22 MARCA

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
08:30  wojsko-polskie.pl
08:55  Studio Raban
09:25  Rodzinny ekspres
09:55  Helenka

Film dokumentalny
11:00  Korona królów - taka historia...
11:30  Korona królów
12:00  Korona królów
12:35  Fascynujący świat: Niewidzialne miasta starożytności

Film dokumentalny
13:30  Z pamięci: Paweł Hertz
13:45  Okrasa łamie przepisy: Banany zamiast ziemniaków
14:15  Mistrzowie

Irena Szewińska
14:45  Stulecie Winnych
15:45  Sanatorium miłości
16:40  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund 

- studio
16:55  Teleexpress
17:00  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund - 

konkurs drużynowy
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Hit na sobotę: Zimne światło dnia

Film sensacyjny
22:15  Echo serca
23:15  Więzień Brubaker

Film dramat
01:30  Pokój

Film dramat
03:35  Szczęśliwy brzeg

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  MasterChef Junior
14:25  Agent - Gwiazdy
15:25  Efekt Domina
16:00  Kuchenne rewolucje: Rybnik, Dzika Róża

kulinaria
17:00  Dorota inspiruje
18:00  36,6°C
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  Kac Vegas w Bangkoku

Film komediowy
22:10  Magic Mike XXL

Film komediowy
00:40  Zróbmy sobie wnuka

Film komediowy
02:25  Uwaga!
02:45  Moc magii

05:15  Koło fortuny
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
11:25  Pytanie na śniadanie
11:55  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:30  Bake off - Ale ciacho! 5
13:25  Na sygnale

W co ty się, chłopie, pakujesz?
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  O mnie się nie martw 10
16:15  Rodzinka.pl

Rozliczenia
16:40  Słowo na niedzielę: Dżibuti albo niebo
16:55  Zmiennicy

Dziewczyna do bicia
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  Dance Dance Dance: Część 1

taniec
21:10  Dance Dance Dance: Część 2

taniec
22:10  Sierocki na sobotę
23:10  Ścigani

Film sensacyjny
00:55  Tożsamość

Film thriller
02:35  Karbala

Film dramat
04:25  The Good Doctor 2
05:09  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:15  Tarzan

Film animowany
10:15  Ewa gotuje
10:45  Sekrety rodziny
11:45  Sekrety rodziny
12:45  Sekrety rodziny
13:45  Świat według Kiepskich
14:05  Świat według Kiepskich
14:25  Sekrety rodziny
15:05  Świat według Kiepskich
15:45  Kabaret na żywo

kabaret
17:45  SuperPies
18:15  Chłopaki do wzięcia
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Smerfy

Film obyczajowy
22:15  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11

rock/pop
00:20  Sporty walki: Gala FEN 24 w Warszawie - walka: Arkadiusz 

Wrzosek - Patrick Schmid
01:40  Godziny - wyścig z czasem

Film dramat
03:50  Tajemnice losu
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05:40  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: Piła
09:05  Ziarno: Smutek
09:35  Weterynarze z sercem
10:10  Był tu Willie Boy

Film
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:45  Misja w Afryce: Dzieci Ulicy
13:05  Z pamięci: Paweł Hertz
13:15  BBC w Jedynce: Bardzo małe zwierzątka

Film dokumentalny
14:10  Natura w Jedynce: Fascynująca Patagonia - nieujarzmiona 

dzikość
Film dokumentalny

14:35  To był rok!
kultura

15:50  The Wall. Wygraj marzenia
16:45  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund 

- studio
16:55  Teleexpress
17:00  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata w Vikersund
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Efekt Domina
11:30  Co za tydzień
12:10  Diagnoza
13:10  W głowie się nie mieści

Film animowany
15:10  Kłamca, kłamca

Film komediowy
17:00  Merida Waleczna

Film animowany
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef Junior
21:35  Iron Man

Film fantastyczny
00:05  Ring 2

Film horror
02:20  Uwaga!
02:40  Moc magii

05:10  Słowo na niedzielę: Dżibuti albo niebo
05:20  Barwy szczęścia
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
10:55  Rodzinne oglądanie: Wielkie koty w domu

Film dokumentalny
12:00  Gwiazdy w południe: Gwiazda Południa

Film przygodowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Rodzinka.pl

Uroczy poranek
15:45  Dance Dance Dance: Część 1

taniec
16:55  Dance Dance Dance: Część 2

taniec
17:55  Zainwestuj w marzenia
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:35  Na dobre i na złe

Dopóki dzień się nie skończył, jest nadzieja
19:30  Rodzinka.pl

Rozliczenia
20:05  Klucz do wieczności

Film thriller
22:10  Kino bez granic: Whiskey, Tango, Foxtrot

Film dramat
00:10  Syberiada polska

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:35  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:05  Kot w butach: Trzy diabły

Film animowany
09:30  Asterix i wikingowie

Film animowany
11:05  Toy Story 3

Film animowany
13:25  Smerfy

Film obyczajowy
15:45  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11

rock/pop
17:45  Nasz nowy dom
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Państwo w państwie
20:00  W rytmie serca
21:05  Kabaret na żywo

kabaret
23:05  Nice Guys. Równi goście

Film komediowy
01:40  Kingsman - tajne służby

Film komediowy
04:30  Kabarety

PONIEDZIAŁEK, 25 MARCA

NIEDZIELA, 24 MARCA

05:50  Uwaga!
06:20  Mango
07:25  Nowa Maja w ogrodzie
07:55  Akademia ogrodnika
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Racibórz, Cinamon

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Odwróceni - ojcowie i córki
22:35  Po prostu przyjaźń

Film komediowy
01:10  Kuchenne rewolucje: Rybnik, Dzika Róża

kulinaria
02:10  Co za tydzień
02:50  Uwaga!
03:10  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  O mnie się nie martw 10
06:50  Coś dla ciebie
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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

Miłosne manewry
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  O mnie się nie martw 10
15:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Wywalczone szczęście
15:50  Zainwestuj w marzenia
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl

Urocze nastolatki
19:05  Przepis dnia
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki: "Pamelo żegnaj" - Tercet 

Egzotyczny
kultura

19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Daj mi tę noc" - Bolter
kultura

19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"

WTOREK, 26 MARCA

05:15  Jeden z dziesięciu
05:50  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 3

Co my o sobie wiemy?
09:40  Komisarz Alex 7

Wilcze jagody
10:35  Ojciec Mateusz 4

Spływ
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki
12:40  
12:55  Natura w Jedynce: Życie w powietrzu: Wbrew grawitacji

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Poznań, restauracja Indian Ocean

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Mrozy, Incognito Club

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Diagnoza
22:30  Kuba Wojewódzki
23:30  Superwizjer
00:05  36,6°C
01:05  Strzelec
02:05  Uwaga!
02:25  Moc magii
lifestyle

05:25  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Rozkwitający Kościół
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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

Zawsze z rodziną
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

Jeden mały krok
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:15  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl

Dzień Ojca
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Ogrzej mnie" - Michał Bajor

kultura
19:25  Muzeum Polskiej Piosenki: "Człowieczy los" - Anna 

German
kultura

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  Uprowadzona

Film sensacyjny
22:00  Ślad
23:05  Krzyżowy ogień

Film sensacyjny
01:25  Tajemnice losu

05:15  Jeden z dziesięciu
05:45  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość 2
07:00  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 3

Porwanie
09:40  Komisarz Alex 7

Zakochana w mordercy
10:35  Ojciec Mateusz 4

Zaklęty rewir
11:30  Korona królów - taka historia...
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki
12:35  
12:55  BBC w Jedynce: Bardzo małe zwierzątka

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Banany zamiast ziemniaków
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Leśniczówka
21:00  Teatr Telewizji: Paradiso

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

Film komediowy
23:00  Ślad
00:15  Uprowadzona

Film sensacyjny
02:15  Tajemnice losu
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05:15  Jeden z dziesięciu
05:50  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 4

Nowe rozdanie
09:40  Komisarz Alex 8

Policjantów się nie całuje
10:35  Ojciec Mateusz 4

Helena
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:30  Agropogoda
12:35  Wójt roku 2018 - sylwetki
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:55  Natura w Jedynce: Życie w powietrzu: Władcy nieba

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Wieliczka, restauracja Maxim

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Warszawa, Wook and Roll

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Agent - Gwiazdy
22:35  Ziarno prawdy

Film thriller
00:50  American Horror Story
01:45  Uwaga!
02:05  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:55  Kraina żydowskich baśni
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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

Życie jest ciężkie
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

Odrodzenie
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl

Muzykoterapia
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Mydełko Fa" - Marlena Droz-

dowska, Marek Kondrat
kultura

19:25  Muzeum Polskiej Piosenki: "Tyle wdzięku" - Danuta Rinn
kultura

19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia

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
20:30  Śpiewajmy razem. All Together Now
22:05  Ślad
23:05  12 rund

Film sensacyjny
01:20  Ktoś całkiem obcy

Film thriller
03:55  Tajemnice losu

CZWARTEK, 28 MARCA

ŚRODA, 27 MARCA

05:15  Jeden z dziesięciu
05:50  Jaka to melodia?
06:15  Wieczna miłość 2
07:05  Elif
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Kwadrans polityczny
08:40  Blondynka 4

Nocne rozmowy
09:35  Komisarz Alex 8

Klątwa mumii
10:35  Ojciec Mateusz 5

Gwiazdeczka
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Wójt roku 2018 - sylwetki
12:35  To się opłaca
12:55  Natura w Jedynce: Życie w powietrzu: Zatłoczone niebo

Film dokumentalny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Leśniczówka
16:05  Wieczna miłość 2
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Jaka to melodia?
18:00  Klan
18:30  Korona królów
18:55  Jeden z dziesięciu
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw Europy - studio
20:35  Piłka nożna: Eliminacje Mistrzostw Europy - mecz: Austria - Polska

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Warszawa, restauracja Valencia

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Ukryta prawda
12:00  Szpital
13:00  Szkoła
14:00  19+
14:30  Kuchenne rewolucje: Bronisze, Broniszówka

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
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
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Warszawa, Mada

kulinaria
22:30  Chłopaki nie płaczą

Film komediowy
00:30  Odwróceni - ojcowie i córki
01:35  Uwaga!
01:55  Moc magii

05:10  Koło fortuny
05:50  Na dobre i na złe

Moja wina
06:45  Operacja zdrowie!: Okulistyka
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
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

Płoną góry, płoną lasy
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  Na dobre i na złe

Moja wina
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Dramatyczna decyzja
16:00  Koło fortuny
16:35  Familiada
17:10  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl

Urodziny Kacperka
19:10  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Cień wielkiej góry" - Budka 

Suflera
kultura

19:25  Muzeum Polskiej Piosenki: "Ten wasz świat" - Oddział 
Zamknięty
kultura

19:35  Barwy szczęścia

06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Nasz nowy dom
21:10  Przyjaciółki
22:15  Ślad
23:15  Ktoś całkiem obcy

Film thriller
01:30  Zakończenie programu (przerwa techniczna)

AU T O P R O M O C J A

aweł zi kiewicz
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”, 

Radia Rekord, portalu CoZaDzien.pl

paweł.ozimkiewicz@radiorekord.pl
+48 500-651-591

W Z   W
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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 PIOTR KOWALSKI

Już w pierwszym secie gospodynie 
szybko objęły prowadzenie 2:0, 6:1 i 15:6 
i przez cały czas kontrolowały sytuację, 
kończąc tą partię wygraną 25:13. Drugi 
set to już całkowita dominacja zespołu 
z Piły. Równorzędna walka trwała tylko 
przez kilka pierwszych minut, od stanu 
6:5. Później gospodynie zdobyły dziesięć 
punktów z rzędu i wybiły z głowy poma-
rańczowo-czarnym myśli o wygraniu tej 
części. Ostrowczanki zdobyły jeszcze 
zaledwie 3 punkty i przegrały tą część 
w rekordowym stosunku 25:8.

Trzeci set był nieco bardziej wyrów-
nany 2:2, 4:4, 10:8. Zespół z Piły, ma-
jący w swoim składzie tak renomowane 
zawodniczki, jak Azizova czy Strantzali 
nieco się rozluźnił, jednak przez cały 
czas dyktował warunki i systematycznie 
powiększał przewagę 13:9, 17:12, 22:13, 
aby zakończyć wygraną 25:18.

W spotkaniu nie zagrała narzekająca 
na uraz Kinga Kasprzak, dla odmiany 

mogliśmy zobaczyć powracającą po kon-
tuzji Katarzynę Zackiewicz.

Enea PTPS Piła – KSZO Ostrowiec 
3:0 (25:13, 25:8, 25:18)

PTPS: Strantzali (11), Słonecka (5), 
Stencel (10), Azizova (22), Trojan (7), 
Szpak (3), Lemańczyk (libero) oraz Ko-
bus, Chrzan, Pawłowska (libero). Tre-
ner: Alessandro Chiappini.

KSZO: Wojtowicz (6), Zackiewicz 
(2), Geyko (1), Dorsman (4), Łyszkie-
wicz (12), Oktaba (3), Pauliukouskaya 
(libero) oraz Kucińska (libero), Rdza-
nek, Czapla (1). Trener: Frantisek Bo-
ckay.

MVP: Marharyta Azizova.
Siatkarki KSZO musiały czekać, aby 

poznać swojego rywala w walce o przed-
ostatnie miejsce w tabeli, dające pewne 
utrzymanie w siatkarskiej elicie kobiet. 
Ostatecznie zespół Frantiska Bockaya 
zagra z drużyną Volley Wrocław.

Wrocławianki w spotkaniu ostatniej 
kolejki uległy na hali w Twardogórze 
Developresowi SkyRes Rzeszów 1:3 

i z 17 punktami zajęły przedostatnią 
pozycję w tabeli fazy zasadniczej sezonu 
2018/19. Ekipa z Dolnego Śląska uzbie-
rała w 22 meczach o 9 punktów więcej 
niż KSZO. Wrocławianki wygrały pięć 
spotkań, w 17 schodziły z parkietu po-
konane. Ostrowczanki w 22 spotkaniach 
zgromadziły zaledwie 8 punktów.

W fazie play-off KSZO i Volley zagra-
ją do dwóch zwycięstw, pierwszy mecz 
zostanie rozegrany na boisku drużyny, 
która zajęła wyższe miejsce w tabeli, 
czyli Volley Wrocław i zaplanowany jest 
na sobotę 23 marca o godz. 17. Drugie 
spotkanie w Ostrowcu odbędzie się ty-
dzień później, czyli w sobotę 30 marca, 
również o godzinie 17, a ewentualny 
trzeci mecz miałby odbyć się w sobotę, 
6 kwietnia i gospodarzem byłby Volley, 
który wszystkie swoje mecze „domowe” 
rozgrywa na hali w Twardogórze koło 
Wrocławia.

Przegrany z fazy play-off zagra spot-
kania barażowe o utrzymanie w Lidze 
Siatkówki Kobiet ze zwycięzcą I Ligi.

Bez walki 
na zakończenie

Porażką 3:0 z Enea PTPS Piła zakończyły sezon zasadniczy Ligi Siatkówki Ko-
biet siatkarki KSZO Ostrowiec. Podopieczne Frantiska Bockaya przegrywały 
25:13, 25:8 oraz 25:18, a spotkanie w Pile trwało niespełna 60 minut.

Spotkanie pechowo rozpoczęła druży-
na Orląt. Już w 13 minucie trener gości 
Rafał Borysiuk musiał dokonać zmiany, 
ponieważ obrońca Bartosz Ciborowski 
skręcił kostkę. W tej części zespoły nie 
stworzyły, ani ciekawego widowiska, ani 
wielu sytuacji bramkowych. Najgroźniej-
sze mieli w 24 minucie Kamil Bełczowski 
dla KSZO, który trafił minimalnie obok 
słupka oraz w 34 minucie Maciej Wojczuk 
dla Orląt, który dopadł do wybitej przez 
Damiana Pietrasika piłki i strzelił z około 
16 metrów, na szczęście dla pomarańczo-
wo-czarnych niecelnie.

Druga połowa rozpoczęła się od ataków 
Orląt, jednak wraz z upływem minut to 
piłkarze KSZO stwarzali ciekawsze sytua-
cje podbramkowe. W 60 minucie ambitnie 
walczący Piotr Jedlikowski zdołał odebrać 
piłkę jednemu z obrońców drużyny gości. 
Jedlikowski krótkim podaniem uruchomił 
Bartłomieja Smuczyńskiego, ten z impe-
tem wdarł się w pole karne przyjezdnych 
i płaskim strzałem pokonał Krzysztofa Stę-
żałę. Po stracie bramki, drużyna Orląt nie-
co się odsłoniła dając naszemu zespołowi 
trochę więcej miejsca. Ostrowczanom uda-

ło sie przenieść ciężar gry na połowę prze-
ciwnika i stwarzać kolejne sytuacje. W 78 
minucie, z około 18 metrów na bramkę 
Stężały uderzył Dominik Cheba, niestety 
jego potężny strzał obił jedynie poprzecz-
kę. Trzy minuty później, po zamieszaniu 
w polu karnym Orląt, obrońca Michał 
Panufnik zagrał piłkę ręką, a sędzia Ma-
riusz Myszka ze Stalowej Woli bez wahania 
wskazał na punkt karny. Do piłki podszedł 
Michał Grunt i pewnym strzałem w lewy 
róg bramki po raz drugi w meczu pokonał 
Krzysztofa Stężałę. W ostatnich minutach 
piłkarze   KSZO starali się utrzymywać pił-
kę z dala od własnej bramki. 

Około 700 widzów zgromadzonych 
na stadionie przy ul. Świętokrzyskiej 
obejrzało zasłużone zwycięstwo KSZO, 
gra obydwu drużyn pozostawiała jednak 
wiele do życzenia.

W tabeli, po 19 kolejkach zespół 
KSZO 1929 z 2 7 punktami awansował na 
szóste miejsce. Kolejny mecz ostrowcza-
nie zagrają w sobotę, 23 marca z Avią 
w Świdniku.

PK

Zasłużone zwycięstwo
Piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski pokonali w spotkaniu 19 ko-
lejki III Ligi Orlęta Radzyń Podlaski 2:0. Bramki zdobyli w drugiej połowie 
Smuczyński i Grunt z rzutu karnego. 

Przez większą część pierwszej połowy 
spotkania wynik oscylował w okolicach 
remisu (4:4, 7:7), dopiero w ostatnich 
dziesięciu minutach szczypiorniści 
KSZO zdołali oderwać się na 2-3 bram-
ki. W 22 minucie, za czerwoną kartkę 
parkiet musiał opuścić Bartosz Koguto-
wicz. Osłabienie nie przeszkodziło jed-
nak ostrowieckim zawodnikom w utrzy-
maniu korzystnego wyniku w pierwszej 
części. Do przerwy podopieczni Toma-
sza Radowieckiego prowadzili 11:13.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli ostro-
wczanie (11:15, 13:19, 16:22). Ostatnie 
10 minut to rozpaczliwa gonitwa gospo-
darzy, w 50 minucie było już tylko 22:24. 
Na trzy minuty przed końcem drużyna 
z Radzymina po raz pierwszy od 52 mi-
nut objęła prowadzenie, na tablicy wid-
niał wynik 27:26. Na wysokości zadania 
stanął jednak najskuteczniejszy tego 
dnia w ostrowieckim zespole Sebastian 
Włoskiewicz. Najpierw, w 59 minucie 

doprowadził do remisu, następnie na 50 
sekund przed końcową syreną wyprowa-
dził wojowników na prowadzenie.

SPR ROKiS Radzymin – KSZO Od-
lewnia Ostrowiec Św. 27:28 (11:13)

KSZO Odlewnia: Piatkowski, Baran, 
Kijewski – Włoskiewicz 12, Grabowski 
4, Bysiak 4, Falasa 4, Pawlik 4, Chmie-
lewski 3, Jagiełło 1, Cukierski, Koguto-
wicz, Granat.

W pierwszoligowej tabeli prowadzi 
SPR PWSZ Tarnów (47 punktów). 
KSZO Odlewnia na 10. miejscu (15 
punktów), za nami na jedenastej po-
zycji ROKiS Radzymin (7 punktów) 
i KS Uniwersytet Radom (6 punktów). 
Kolejny mecz pomarańczowo-czarni 
rozegrają w sobotę, 23 marca przy ul. 
Świętokrzyskiej w Ostrowcu. Rywalem 
będzie Padwa Zamość, a początek me-
czu zaplanowany jest na godzinę 17.

PK

Wygrana „za sześć 
punktów”

Szczypiorniści KSZO Odlewnia pokonali w wyjazdowym spotkaniu SPR 
ROKiS Radzymin 27:28, oddalając się od strefy spadkowej o 8 punktów.
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