
Promesy na drogi

Kolejne rządowe środki z prze-
znaczeniem na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych tra� ły do 
powiatu ostrowieckiego i gminy 
Ćmielów. W sumie obydwa samo-
rządy otrzymały ponad 1,5 mln 
złotych.  

 str. 3

Gombrowicz
wciąż modny

W tym roku mija 50 lat od śmierci 
Witolda Gombrowicza. Z tej oka-
zji, w całym kraju organizowane 
są różne imprezy popularyzujące 
jego życie i twórczość. W obcho-
dy rocznicy włącza się również 
Ostrowiec.

 str. 4

Z pasji 
do motocykli

Rozmowa z Marcinem „Martinem” 
Rejmerem, prezydentem ostro-
wieckiego oddziału Klubu Gre-
mium MC Poland, o motocyklo-
wej pasji, planach na tegoroczny 
sezon i kolejnej odsłonie Moto 
Zauro Music.

 str. 5

Jeden punkt z Avią

Remisem dwa do dwóch zakoń-
czyło się wyjazdowe spotkanie 
piłkarzy KSZO 1929. Zespół Mar-
cina Wróbla, po bramkach Michała 
Grunta i Damiana Mężyka podzie-
lił się punktami z Avią Świdnik.

 str. 11

TOKRZYSKIE

Wiosenna odnowa
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Padwa Zamość a od Z

a  d  a ować

W poniedziałek, 8 kwietnia ma się rozpocząć ogólnopolski strajk nauczycieli. Rozmowa z Ewą Malec 
przewodniczącą ostrowieckiego oddziału ZNP, o proteście belfrów.

 str. 3

Fot. ZNP Ostrowiec Św.

+ 1
UWAGA ZMIANA CZASU

w nocy z 30 na 31  marca 
przestawiamy zegarki 

z godz. 2 na 3
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iątek   ar a
 Tomasz Żółtko life. Na scenie Klu-
bu Muzycznego „Perspektywy” wystąpi 
znany polski muzyk, pieśniarz, gitarzy-
sta, kompozytor, poeta i publicysta. To-
masz Żółtko, bo o nim mowa to twórca 
współczesnej piosenki autorskiej. Arty-
sta w swoim dorobku zgromadził tomi-
ki poezji, kasety i płyty CD, z których 
największy rozgłos przyniósł mu album 
„Klatka skandalu”. Pochodząca z niego 
piosenka „Kochaj mnie i dotykaj” przez 
blisko trzydzieści tygodni gościła w go-
rącej dziesiątce Muzycznej Jedynki, sta-
jąc się ogólnopolskim przebojem, emi-
towanym na antenie większości polsk    ich 
stacji radiowych. Koncert rozpocznie się 
o godz. 20. Wstęp wolny!

 Najw ięk sze 
hity Łobaszew-
skiej. Jedna z naj-
wybitniejszych pol-
skich piosenkarek, 
p o r ó w n y w a n a 
pr z ez  k r y t yków 
z  A ret h ą  Fra n-
k l i n ,  c z y  B i l l ie 
Holiday – Grażyna 

Łobaszewska zaprezentuje w klimatycz-
nych wnętrzach Pałacu Tarnowskich 
materiał, składający się z największych 
przebojów, z którymi kojarzona jest od 

lat. W repertuarze nie zabraknie ponad-
czasowych hitów, jak: „Czas nas uczy po-
gody”, „Brzydcy”, „Gdybyś”, „Za szybą”, 
przepięknych utworów z wcześniejszych 
płyt: „Prowincja jest piękna”, „Przepły-
wamy”, „Dziwny jest” oraz kawałków 
z najnowszego wydawnictwa „Sklejam 
się…”. Grażynie na scenie towarzyszyć 
będzie supergrupa AJAGORE. Począ-
tek o godz. 19.

ta   ar a 
 Ostrowiec gra dla Oskarka. Oskar 
Kubicki ma pięć lat. Na początku roku, 
w jego małej główce zdiagnozowano 
nowotwór złośliwy pnia mózgu - DIPG. 
Jedyną szansą na powrót chłopca do 
zdrowia jest kosztowne leczenie w szwaj-
carskiej klinice. We wsparcie rodziców 
pięciolatka w zbiórkę niebagatelnej kwo-
ty włącza się wiele środowisk. Kolejną 
okazją do pomocy będzie impreza cha-
rytatywna w ostrowieckim Rynku i to-
warzyszące jej kiermasze oraz licytacje, 
z których całkowity dochód zasili konto 
Fundacji „Bo w nas jest moc”. W pro-
gramie: prezentacje wozów bojowych 
jednostek OSP z Jędrzejowic, Chmielo-
wa i ostrowieckich strażaków, zlot chop-
perów, występy Viktorii Pongowskiej, 
zespołów Ibis Band, Sukces Band, Ran-
Devu, Champion, Master Team, loteria 
fantowa pluszaków, kiermasz stroików 

świątecznych, wyrobów rękodzielniczych 
i kosmetyków. Wydarzenie poprowadzą 
Dawid Skoczylas i Piotr Wójtowicz. Start 
o godz. 15.30.

 O bezpieczeństwie międzyna-
rodowym na WSBiP. Dlaczego nie 
powstanie Fort Trump? Czy amery-
kańskie wojska nas obronią? Czym jest 
międzynarodowa gra wywiadów? Na te 
i wiele innych pytań odpowie gen. bryg. 
dr Jarosław Stróżyk podczas wykładu 
otwartego w Wyższej Szkole Biznesu 
i Przedsiębiorczości (Blok B, Aula II). 
Początek o godz. 15.

ta  niedzie a  
 ar a

 Weekend z ciałem. Akademia Na-
uki zaprasza na wyjątkowe, dwudniowe 
spotkanie, podczas którego będzie moż-
na odprężyć się i wejść w bliższy kontakt 
ze swoim ciałem i duchem. W programie 
m.in.: joga, nauka medytacji, sesja od-
dechu i uważności oraz wegańskie sma-
kołyki. Całość poprowadzi Katarzyna 
Wojtas-Michalska (coach oddechu, tre-
ner wszechstronnego rozwoju). Rezer-
wacji można dokonywać pod nr tel. 795 
544 220. Zajęcia przeznaczone dla osób 
powyżej piętnastego roku życia. Począ-
tek o godz. 14.

BEZPŁATNY TYGODNIK ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 12; tel. 41 260 59 99
Reklama „7 Dni”, Radio Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM,
CoZaDzień.pl
reklama@radiorekord.pl

Redaktor naczelny: Mira Marecka
Kierownik redakcji: Klaudia Fałdrowicz
Redaguje: Zespół
Projekt gra� czny: 7 Dni

Nakład: 5 tys. egzemplarzy

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
Wydawca: Świętokrzyska Grupa Mediowa Sp. z o.o., ul. Siennieńska 12, 27–400 Ostrowiec Św.

Druk: ODDI Poland Spółka z o.o.; Kamień, ul. Radomska 2, 26-800 Białobrzegi

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
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KI A OWAK

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

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

W poniedziałek, 8 kwietnia ma 
się rozpocząć ogólnopolski strajk 

nauczycieli. O proteście belfrów 
z Ewą Malec, przewodniczącą 
ostrowieckiego oddziału ZNP 

rozmawia Mira Marecka.

 t e nasze  r z w  est p niedziałek  
 ar a  z i ne a e w arszawie  

kt re ednak nie prz ni sł  sat s ak nu ą
 d a as r związa

– Tak. Strona rządowa, ministerialna 
przyszła na spotkanie zupełnie nieprzy-
gotowana. Powtórzone zostało to, co 
dotychczas, nie usłyszeliśmy nic nowego, 
nie padły jakiekolwiek deklaracje, po-
krywające się z naszymi postulatami, czy 
mające rozwiązać dotychczasowy prob-
lem. Strona rządowa ciągle powtarza, że 
jest nam dobrze, że pracujemy krótko, 
że mamy długi czas wypoczynku, że za-
rabiamy przyzwoicie. Niestety, nie zara-
biamy przyzwoicie. Tak, jak powtarzam 
wielokrotnie – misją, wizją, pasją jesz-
cze nikt rodziny nie nakarmił. Przyszedł 
czas, aby nauczyciele upomnieli się o to, 
co po prostu im się należy.

Jednak str na rząd wa a d a as pewne 
pr p z e

– Te propozycje, które powtarza już 
od wielu miesięcy, tj. około 15% wzro-
stu wynagrodzenia w ciągu trzech lat, 
co dla nauczyciela dyplomowanego daje 
niespełna 500 zł brutto na przestrzeni 
tych trzech lat, a dla nauczyciela sta-
żysty niecałe 300 zł. Uważamy, że są to 
żenująco niskie kwoty, dlatego naszym 
żądaniem są podwyżki dla nauczyciela 

o każdym stopniu awansu zawodowego 
w wysokości tysiąc złotych do podstawy 
wynagrodzenia. 

ze  Z  ław ir r niarz i a nie wi 
 stra ku  Jak dzie n w ądał w str

w u
– Uważam, że strajk w Ostrowcu od-

będzie się. Na 34 placówki oświatowe, 
w których odbyły się referenda 30 opo-
wiedziało się za strajkiem – sześć przed-
szkoli, osiem szkół podstawowych, osiem 
szkół średnich, szkoły specjalne, Mło-
dzieżowy Ośrodek Socjoterapii i Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna. Straj-
kować nie będą tylko dwa przedszkola, 
Bursa Szkolna i Zakład Poprawczy. Mu-
szę podkreślić, że w tej chwili nie jest 
to tylko strajk nauczycieli zrzeszonych 
w ZNP. To strajk wszystkich, bez wzglę-
du na przynależność związkową. Świad-
czą o tym wyniki referendum, w którym 
ponad 90% zatrudnionych w większości 
placówek opowiedziało się za strajkiem. 
Musieli to być nauczyciele z innych 
związków i ci niezrzeszeni.

idarn  ednak d ina si  d te
– Nie do końca. „Solidarność” na gó-

rze, władze związkowe odcinają się, ale 
tu na dole nauczyciele coraz częściej za-
czynają mówić jednym głosem.

rawie  ak w nie p piera stra ku 
w kresie e za in w  z  nie zu e ie si  

sa tnieni na p u wa ki
– Coraz częściej czujemy się zaszczu-

ci, ale nie przez obywateli, rodziców, ale 
przez rząd, który poprzez spoty rekla-
mowe i reportaże w telewizji publicznej 

stara się całkowicie zdyskredytować 
zawód nauczyciela w oczach społeczeń-
stwa. Myślę, że większość rodziców nas 
rozumie, pomimo tych sondaży. Jedyny 
sprzeciw budzi zagrożenie egzaminów 
gimnazjalnych i ośmioklasisty, ale tutaj 
wszyscy muszą wiedzieć, że – tak jak już 
wielokrotnie wspominałam – piłka leży 
po stronie Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. My chcemy rozmawiać, jesteśmy 
do rozmów gotowi, ale jak można pro-
wadzić dialog z kimś, kto jest w ogóle 
nieprzygotowany i stale powtarza to 
samo? Jeżeli ktoś nie daje nic od siebie, 
nie ma mowy o jakichkolwiek negocja-
cjach. My cały czas czekamy na konkret-
ne propozycje ze strony rządu.

z  ade  rak wa a ie za iar si ną  
p  state zn  z i ł d wk

– Głodówka to sposób „Solidarności” 
oświatowej i z tego, co wiem na razie 
głoduje jeden członek związku. Nie chcę 
nikogo oceniać, ale nie wiem, czy ma to 
w ogóle jakikolwiek sens. Na pewno my 
nie zejdziemy z naszej własnej drogi, 
czyli wszelkich procedur zmierzających 
do strajku. 

A wi  stra k est prawie pewn
– Uważam, że poniedziałkowe rozmo-

wy, określane, jako rozmowy ostatniej 
szansy takimi jednak nie były. Dajemy 
jeszcze stronie rządowej i ministerstwu 
pole do popisu i czekamy do 1 kwietnia, 
chociaż jesteśmy już bardzo zniecierp-
liwieni i zdeterminowani. Na tą chwilę 
strajk jest prawie pewny. 

zi ku  za r z w

Nauczyciele 
d  a ować

Wicestarosta Andrzej Jabłoński ode-
brał z rąk wicewojewody Bartłomieja 
Dorywalskiego promesę w wysokości 
750 tys. zł. Środki te mają być wykorzy-
stane na poprawę stanu technicznego 
dróg powiatowych w gminach: Kunów, 
Ćmielów i Bodzechów. W gminie Ku-
nów dofinansowany będzie remont drogi 
relacji Doły Biskupie-Kunów. W gminie 
Ćmielów, z udziałem rządowych środ-
ków wyremontowany zostanie odcinek 
drogi Opatów-Ćmielów w Jastkowie 
i Buszkowicach. Natomiast w gminie 
Bodzechów promesa ma być przezna-
czone na przebudowę drogi relacji Pod-
szkodzie-Gromadzice w Gromadzicach, 
która jest jednocześnie granicą powia-
tów ostrowieckiego i opatowskiego.

Wartość dotacji nie będzie mo-
gła przekroczyć 80% całej warto-
ści konkretnego zadania.

W ramach kolejnego podzia-
łu środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych na 2019 r., dofi-
nansowanie z budżetu państwa na 
przebudowę drogi relacji Kolonia 
Przeuszyn – Kolonia Rosochy i od-
cinka drogi gminnej w Łysowodach 
otrzymała również gmina Ćmielów.

Wysokość dotacji finansowej 
wynosić będzie 825 tys. zł, nie 
więcej jednak niż 80% wartości 
zadania po udzieleniu zamówienia 
publicznego.

Z udziałem tych środków, w so-
łectwie Przeuszyn 680-metrowy 
odcinek drogi zyska nową na-
wierzchnię mineralno-bitumiczną 
wraz z obustronnymi poboczami. 

Natomiast w sołectwie Łysowody wy-
konana zostanie przebudowa drogi na 
odcinku o długości 433 metry (szerokość 
jezdni będzie mieć 4 metry), utwardzone 
zostaną również pobocza.

– Wykonanie tych przedsięwzięć 
zahamuje postępującą degradację na-
wierzchni tych dróg oraz przyczyni się 
do usprawnienia sieci połączeń komuni-
kacyjnych regionu – podkreśla burmistrz 
Ćmielowa Joanna Suska. – Każda po-
prawa stanu technicznego lokalnej infra-
struktury drogowej znacząco wpływa na 
poziom bezpieczeństwa użytkowników 
dróg i stanowi  poprawę  jakości funk-
cjonowania mieszkańców naszej gminy.

K

r es  na dr i
Kolejne rządowe środki z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych trafiły do powiatu ostrowieckiego i gminy Ćmielów. 
W sumie obydwa samorządy otrzymały ponad 1,5 mln złotych. 

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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 K  

Literatura, erotyka, zdrowie i finanse. 
Często mówi się, że to właśnie intereso-
wało go przede wszystkim. Zresztą mówi 
się o nim wiele – że prorok niedojrzałości, 
wieczny debiutant, analityk tożsamości jed-
nostki, filozof, cynik, mistrz nonsensu, ale 
od połowy lat 80. ubiegłego wieku w Pol-
sce moda na Gombrowicza nie ustaje. No, 
może ostatnio nieco osłabła, ale Marian 
Witold Gombrowicz herbu Kościesza jest 
ciągle czołowym polskim powieściopisa-
rzem, nowelistą i dramaturgiem. Z pew-
nością o Gombrowiczu pamięta się w Os-
trowcu. Z okazji 50. rocznicy jego śmierci, 
trzy ostrowczanki: Jolanta Wiśniewska 
z MCK, Aneta Pierścińska-Maruszewska 
z CKU i Barbara Bakalarz-Kowalska 
z WSBiP przygotowały, w ramach tego-
rocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
projekt dla mieszkańców miasta, by przy-
pomnieć autora „Ferdydurke”.

– Swego czasu w Ostrowcu odbywały 
się w Pikniki Gombrowiczowskie. Chce-
my powrócić do tej idei i zorganizować 

8 czerwca, w Rynku spotkanie oparte 
w dużej mierze na happeningu. Będą 
rozmaite występy, flash mob, insceniza-
cje, „żywe” szachy, degustacje potraw ko-
jarzących się z dzieciństwem, pokaz retro 
rowerów – wymienia Aneta Pierścińska-
-Maruszewska.

– Żeby przygotować się do tego wy-
darzenia jak najlepiej, potrzebne nam 
poparcie mieszkańców. Projekt wpisały-
śmy w Budżet Obywatelski pn „Ostrowie-
cki Piknik Rozmaitości”, na który złoży 
się również Turniej Tańca Towarzyskiego 
dla Dorosłych – informuje Barbara Ba-
kalarz-Kowalska.

W rocznicowe obchody wpisze się 
również konkurs filmowy pod hasłem 
„Nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko 
w inną gębę”. Jest on skierowany jest 
do uczniów klas VII-VIII podstawó-
wek oraz młodzieży ze szkół ponad-
gimnazjalnych i polega na nagraniu 
krótkiego amatorskiego filmiku (mak-
simum 5 minut), będącego wolną inter-
pretacją wybranej sceny pochodzącej 
z twórczości Witolda Gombrowicza. 

Film należy nagrać za pomocą telefonu 
komórkowego, smartfona lub innego 
amatorskiego urządzenia nagrywają-
cego. W konkursie mogą uczestniczyć 
zespoły złożone maksymalnie z trzech 
osób. Tematyka i forma filmu oraz inter-
pretacja scen jest całkowicie dowolna. 
Podobnie, jak język filmu – z wyłącze-
niem wulgaryzmów i mowy nienawiści. 
Jury w składzie wyłonionym przez or-
ganizatorów wybierze trzy filmy, które 
zostaną nagrodzone – oceniana będzie 
przede wszystkim pomysłowość, krea-
tywność i sposób interpretacji. Nagro-
dzone filmy zostaną wyświetlone właś-
nie podczas Soboty z Gombrowiczem, 
8 czerwca 2019 r. Wtedy też ogłoszona 
będzie lista laureatów. Nagrodą w kon-
kursie jest wycieczka do PWSF w Łodzi.
Prace należy przesyłać w programie Win-
dows Media Player lub innym programie 
kompatybilnym z systemem operacyjnym 
Windows 7 lub Windows Vista, na adres 
biglowna@wsbip.edu.pl do 30 kwietnia 
2019 r. Dodatkowe informacje pod nr 
tel.: 41 260 40 47.

Gombrowicz
w  mod

W tym roku mija 50 lat od śmierci Witolda Gombrowicza. Z tej okazji, 
w całym kraju organizowane są różne imprezy popularyzujące jego życie 
i twórczość. W obchody rocznicy włącza się również Ostrowiec.

R E K L A M A

Celem przedsięwzięcia, organizowanego 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 
jest ułatwienie osobom zainteresowanym 
kontaktu z pracodawcami oraz przybliże-
nie im oferty rynku edukacyjnego, a także 
wsparcie informacyjne w zakresie zakła-
dania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Adresatami są osoby bezro-
botne i poszukujące pracy, młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych, studenci i absolwen-
ci. Ze względu na szeroko nakreślone cele 
część wystawiennicza targów będzie obej-
mowała trzy strefy: edukacyjną, zatrudnie-
nia oraz przedsiębiorczości.

Firmy, które zgłoszą się do organiza-
torów Regionalnych Targów Pracy będą 
miały zapewnione bezpłatne stoisko. Wy-
starczy jak najszybciej wypełnić stosowny 

druk zgłoszenia i przesłać na adres pa-
welg@pup.ostrowiec.pl. Liczba wystaw-
ców jest ograniczona. Ostateczny termin 
zgłoszeń mija 5 kwietnia 2019 roku.

Targi Pracy to idealne miejsce do: 
znalezienia pracowników; dotarcia do 
grona studentów i absolwentów różnych 
uczelni; zgromadzenia dokumentów 
aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych 
procesów rekrutacyjnych; skutecznego 
dotarcia z ofertą wystawcy do zwiedza-
jących; wzmocnienia marki firmy wśród 
potencjalnych pracowników; okazja do 
promocji misji i strategii firmy.

Patronat nad targami objęli marszałek 
Andrzej Bętkowski oraz starosta Marze-
na Dębniak.

K

a tar i p  pra
W piątek, 12 kwietnia w hali przy ostrowieckim LO nr III im. Wł. Bro-
niewskiego odbędą się Regionalne Targi Pracy.
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O motocyklowej pasji, planach 
na tegoroczny sezon i kolejnej 

odsłonie Moto Zauro Music 
z Marcinem „Martinem” Rejme-

rem, prezydentem ostrowieckie-
go oddziału Klubu Gremium MC 

Poland rozmawia Paulina Kopeć.

W minionym tygodniu oficjalnie przywi-
ta i  wi sn  da za z ła sprz a  

t k w  w praw  Jak  w ąda 
u as p zątek sez nu

– My tak naprawdę nigdy do końca 
nie zamykamy sezonu. W tyk roku już 
w styczniu i w lutym zdarzały się dni, 
że można było pojeździć na motocyklu. 
Osobiście miałem okazję uczestniczyć 
w paru grillach i ogniskach motocyklo-
wych, przez co udało mi wykręcić ład-
nych kilka setek kilometrów. 

z i nie t pi ie arzann
– Kiedyś topiliśmy, ale ileż można 

(śmiech). Pora z tego wyrosnąć, szkoda 
Marzanny, trzeba jeździć motocyklem. 

str wie ki ddział re iu   działa ar
dz  pr nie  u aktua nie zł nk w zrzesza

– Nie mogę tego zdradzić, bo nie po-
zwalają mi na to zasady klubowe. Na 
pewno jest nas ponad dziesięć osób.

t k  sta e si  raz ardzie  p pu arn  
 u  nie t k  r dek transp rtu  a e 
– Przede wszystkim coraz więcej 

osób stać na motocykle, one są coraz 
bardziej dostępne, w bardzo szerokiej 
gamie i stosunkowo przystępnej cenie. 
Dawniej motocykli, zwłaszcza tych ja-
pońskich było w kraju bardzo niewiele. 
Ja i moi koledzy zaczynaliśmy od em-
zetek, etezetek, jaw, junaków. Teraz, 
dysponując gotówką można iść do sa-
lonu i kupić nową maszynę taką, jaką 
się chce.

Jak r zp z ła si  tw a prz da z t
k e

– Zawsze opowiadam to, jako aneg-
dotę, że najpierw nauczyłem się jeździć 
na dziadka Simsonie Suhlu – to był taki 
motorower na pedały z silnikiem – a do-
piero później na rowerze. Tak właśnie 
rozpoczęła się moja miłość do motocy-
kli, która trwa do tej pory.

z  e dzisz dzisia
– Przerobiłem już motocykle sporto-

we, stuntowe, szosowo-drogowe, Hay-
abusę, obecnie jeżdżę turystycznym 
BMW GS 1200, chociaż z Hayabusą 
nie rozwiodłem się (śmiech). Czekam, 
aż Suzuki wypuści nowy model i je-
śli to nastąpi, na pewno kupię. GS to 
inna przygoda, inne zwiedzanie świa-
ta. Wcześniej dużo podróżowaliśmy 
po szybkich drogach, autostradach po 
Europie. W tej chwili trochę „zwolni-
liśmy”. W ubiegłym roku na przykład 
udało nam się zwiedzić Gruzję na mo-
tocyklach. Przejechaliśmy całą Hiszpa-
nię drogami, których czasem nie było 
nawet na GPS-ie.

A akie a ie p an  na ten r k
– Na przełomie maja i czerwca orga-

nizujemy podróż na wschód. Chcemy 

zaliczyć Prypiat, zwiedzić Czarnobyl, 
przejechać dalej do kraju, którego 
oficjalnie nie ma, czyli Naddniestrza 
i potem kierować się w stronę Albanii. 
Wrócimy przez Bułgarię, Rumunię 
i obowiązkowo spędzimy kilka dni na 
węgierskiej Ibizie. Kolejna wyprawa to 
Maroko.

kazu e si  wi  e w str w u nie raku e 
udzi z t k wą pas ą i zapałe  d  te  

 rea iz wa  sw e arzenia
– Z pewnością jest ich trochę i z każ-

dym rokiem przybywa.

Jeste ie r anizat ra i i prez  kt ra na 
stałe wpisała si  w ka endarz t k
w  w darze  w kra u  na kt rą z e d a ą 
r wnie  k i i z za rani  wa  t  

Zaur  usi  Jak zap wiada si  te r zna  
dwunasta u  ed a te  w darzenia

– Na pewno będziemy się bawić i to 
bardzo dobrze bawić w sierpniu, w Bał-
towie, ale nie w pierwszy weekend, jak 
to bywało do tej pory, tylko tydzień 
później. Chcemy, żeby zagrało wiele faj-
nych kapel, a ponieważ od lat zgrywa-
my się datą z innym dużym festiwalem, 
trudno jest je ściągnąć. Wiele zespołów 
wybiera konkurencyjną do naszej im-
prezę, która jest stricte muzyczna. Stąd 
ukłon w ich stronę, ale i duża korzyść 
dla naszych zlotowiczów.

Jak u  wsp nie i  w str w u prz wa 
t k i i t k ist w   z t i  kt rz  
ą si  z wa i zrzesz

– Nie jesteśmy klubem zamkniętym, 

natomiast mamy gros swoich zasad, 
którymi się kierujemy i które niestety 
nie każdy spełnia. Wszystkich nato-
miast chętnie gościmy. W każdy piątek 
można nas odwiedzić w Klub Housie 
przy ul. Górzystej. Organizujemy też 
dni otwarte. Można przyjść, porozma-
wiać, wymienić się doświadczeniami, 
pobawić się. Nikomu nie odmawiamy 
wspólnej podróży. Tak naprawdę do-
piero życie weryfikuje, czy dana osoba 
chce dalej z nami spędzać czas i od-
wrotnie.

re iu   str wie  t  z  wi ksze  
t k we  r dzin
– Tak, Gremium MC to obecnie je-

den z największych klubów w Euro-
pie, liczący ponad 10 tys. członków. 
W tej chwili powstały też nowe chapte-
ry w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, 
w Meksyku, istnieją takie w Tajlandii, 
na Filipinach, Wenezueli, czy Caracaz.

ze  wa  z  na ten sez n
– Tyle samo wyjazdów, co powrotów 

i odwrotnie. Przede wszystkim – roz-
sądku i rozsądnych użytkowników dróg. 
Motocyklistów praktycznie pół roku nie 
ma drogach, kierowcy o nas zapomina-
ją, dlatego właśnie na początku sezonu 
jest najwięcej wypadków, często gęsto 
z winy kierujących autami. Trzeba po 
prostu bardzo uważać.

A wi  d  kier w w ape u e   t   
patrz i w t ne usterka   t k i i 
w e a i u  na dr i  A a z  setek  t
si  ezpie znie prze e an  ki etr w 
i rea iza i wsz stki  arze

zi ku  za r z w

Z pasji do motocykli

R E K L A M A
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20 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty. 
Najważniejszych w tym dniu gości – przyszłych uczniów i ich 

rodziców zgromadzonych w sali sportowej przywitała pani Iza-
bela Praga, dyrektor naszej szkoły i pani Aneta Szczygieł w-ce 
dyrektor szkoły. Miło nam było również gościć panią Ewę Cieś-
niewską dyrektor Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie.

Następnie pokazaliśmy to, co mamy najlepszego – naszych 
uczniów i ich umiejętności zdobyte po pierwszym etapie 
kształcenia. Trzecioklasiści zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorsko – wokalne w programie pt. „Kalejdoskop wyda-
rzeń z życia szkoły w czterech porach roku” przygotowanym 
pod kierunkiem nauczycielek pani Teresy Wiktorowicz i pani 
Ewy Karwackiej.

Zaprezentowane zostały również prace plastyczne uczniów. 
Potem nasi goście brali udział w grach i zabawach zorganizo-
wanych na sali sportowej pod kierunkiem Samorządu Szkol-
nego.

Kolejna część Dnia Otwartego to zwiedzanie szkoły. Prze-
wodnikami byli uczniowie klas III. Dzieci i ich rodzice obej-
rzeli: salę komputerową, salę lekcyjną z tablicą multimedialną, 
czytelnię z bibliotekę oraz halę sportową.

Na koniec nasi mali goście otrzymali drobne słodkości.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy gościć przyszłych 

uczniów.
Serdeczne podziękowania dla pani Agnieszki Wójcik za wy-

konanie plakatów i folderów promujących naszą szkołę.

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 

Jak uczniowie promują swoją szkołę
czyli Dzień Otwarty w SP Nr 1 w Ćmielowie.

Zielona Irlandia 
w PSP im. Legionów Polskich w Okole

W hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Ćmielowie został roze-
grany Turniej  Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Ćmielowa Joanny Suski. 
W pierwszym dniu turnieju rywalizowa-
ły zespoły z klas VI oraz klas VII, VIII 
i gimnazjum dziewcząt. W kategorii 
klas VI dziewczęta z SP Ćmielów poko-
nały SP Brzóstowa natomiast w katego-
rii chłopców lepszym zespołem okazała 
się Brzóstowa. 

Wśród dziewcząt z klas VII,VIII 
i gimnazjum do rywalizacji przystąpiło 
6 zespołów. Po rozegraniu 10 meczów 
kolejność była następująca:

1 miejsce – Gimnazjum Ćmielów I
2 miejsce – SP Ćmielów I
3 miejsce – Gimnazjum Brzóstowa 
4 miejsce – Gimnazjum Ćmielów II
5 miejsce – SP Brzóstowa
6 miejsce – SP Ćmielów II

Natomiast wśród chłopców z klas 
VII,VIII i gimnazjum do rywalizacji 
przystąpiło także  6 zespołów. Po roze-
graniu 10 meczów kolejność była nastę-
pująca:

1 miejsce – Gimnazjum Ćmielów I
2 miejsce – Gimnazjum Brzóstowa
3 miejsce – Gimnazjum Ćmielów II 
4 miejsce – SP Brzóstowa
5 miejsce – SP Ćmielów I
6 miejsce – SP Ćmielów II
Opiekunowie zespołów: Wójcik Re-

nata, Krąg Renata, Bilska Iwona, Bzo-
rek Radosław, Piętka Dariusz i Piętka 
Anna.

Podczas uroczystości zakończenia 
zawodów nagrody i puchary wręczyła 
Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska, 
Dyrektor COO w Ćmielowie Tomasz 
Neyman, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Ćmielowie Izabela Praga, Za-
stępca Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Ćmielowie Aneta Szczygieł, Dyrek-
tor Gimnazjum w Ćmielowie Dariusz 
Kapsiak oraz Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Brzóstowej Zbigniew Czuba-
la. 

Puchary, dyplomy oraz piłki dla 
wszystkich zespołów ufundował Urząd 
Miasta i Gminy w Ćmielowie. Zawody 
sędziowali: Dariusz Piętka i Radosław 
Bzorek.  

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
O PUCHAR BURMISTRZA ĆMIELOWA

JOANNY SUSKI

Dzień 26 marca, w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Legionów Polskich 
w Okole odbył się pod hasłem irlandz-
kiego życzenia: „Niech kochają nas ci, co 
nas kochają, a tym, co nas nie kochają, 
niech Bóg odmieni serce”.

Wszyscy tego dnia ubrani w kolor 
nadziei, poznawali fakty nie tylko hi-
storyczne na temat Irlandii. Ta Szma-
ragdowa Wyspa ma wiele wspólnego 
z Polską. Nie tylko piękne krajobrazy, 

buntowniczy charakter, ale również 
wiarę w Boga i ludzi. Klasy IV- VIII 
wzięły udział w Drużynowym Turnieju 
Wiedzy o Zielonej Wyspie i świętych 
patronach tego kraju. Największą wie-
dzą wykazała się klasa V: Ania Wę-
grzyn, Julia Kocjan, Sandra Gąsior, 
drugie miejsce przypadło klasie VIII: 
Oliwia Lasota, Kacper Jadczak, Jakub 
Sobaszek, a trzecie klasie VII: Michał 
Maziarski, Wiktor Stańczyk, Oskar 

Siepietowski. Młodsze dzieci wykonały 
piękne plakaty. Przygotowano również 
wyzwanie dla odważnych: wypicie miks-
tury św. Patryka lub zjedzenie rośliny 
św. Brygidy.

Wszystkie dzieci otrzymały zielone 
słodkości i koniczynkę na szczęście. Nad 
całością czuwały organizatorki pani Ane-
ta Kocjan i pani Zuzanna Kacała, które 
dołożyły wszelkich starań, aby ten dzień 
był wyjątkowy.

Jak co roku, uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Bałtów brali 
udział w IX Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym dla Dzieci pt. „ Bezpiecz-
nie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko 
obserwuje” organizowanym przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
W dniu 20 marca 2019 r., w siedzibie 
Urzędu Gminy w Bałtowie odbyło się 
posiedzenie Komisji Gminnej. W wyni-
ku przeprowadzonych eliminacji, wśród 
13 uczniów laureatami etapu gminnego 
zostali: 
w I grupie wiekowej klas 0-III: 

I miejsce Dawid Moroń klasa I, 
II miejsce Julia Nowak klasa I, 
III miejsce Lena Skoczylas klasa 
0 – wszyscy ze Szkoły Podstawowej 
w Bałtowie; 
w II grupie wiekowej klasy IV-VIII:
I miejsce Oliwia Kisiel klasa VIII SP 
Bałtów, 
II miejsce Julia Kocjan klasa V PSP im. 
Legionów Polskich w Okole, 
III miejsce Maja Czarnecka klasa V SP 
w Bałtowie.
Nagrodzone prace konkursowe będą 
brały udział w etapie wyższego szczebla.

Dzieci o bezpieczeństwie na wsi
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Zmiany pór roku znacząco wpływają na 
nasz organizm. Wraz z przyjściem wiosny 
i większą ilością światła w naszym organi-
zmie przybywa „pobudzającej" serotoni-
ny i ubywa „usypiającej" melatoniny. Nie 
wszyscy jednak dobrze znoszą te zmiany. 
Efekt? Przesilenie wiosenne, które do-
tyczy wielu pacjentów odwiedzających 
o tej porze roku lekarza. – Nie można 
go lekceważyć. Syndrom zmę-
czenia wiosennego powoduje 
spadek nastroju, a nawet de-
presję. Obniża też system od-
pornościowy – mówi lek. med. 
Renata Jóskowiak, specjalista 
medycyny rodzinnej i pediatrii 
w NZOZ ,Twój Lekarz. – Jeśli 
odpowiednio o siebie zadbamy, 
będziemy mniej narażeni na 
choroby. Uzupełnijmy naszą 
dietę o świeże warzywa, za-
pewnijmy organizmowi zdro-
wą dawkę ruchu, ubierajmy się 
adekwatnie do pogody i wietrz-
my pomieszczenia. W razie 
wątpliwości skonsultujmy się 
z lekarzem rodzinnym.

ZAJ 
Ruch, aktywność, sport – ich 

wspólny mianownik to zdro-
wie. – Warto zastanowić się, 
co tak naprawdę sprawia nam 
przyjemność. Spacerowanie z przyjaciół-
ką, bieganie, a może jazda na rowerze? 
Robiąc to, co lubimy, zwiększymy szan-
sę na wyrobienie w sobie cennej syste-
matyczności. Poza tym sport pomaga 
uwalniać endorfiny, czyli tzw. hormony 
szczęścia – mówi lek. med. Tomasz Gó-
ral, specjalista ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu w NZOZ Twój Lekarz.

Co ciekawe, zgodnie z zaleceniami 
WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) 
u podstawy najnowszej piramidy żywienia 
znalazła się właśnie aktywność fizyczna. 
Zalecenia mówią o 30 minutach ruchu 
dziennie przynajmniej trzy razy w tygodniu.

AJ 
Zbyt krótki wypoczynek negatywnie 

wpływa na samopoczucie i zdrowie. Ile 

czasu poświęcać na sen? To kwestia in-
dywidualna, ale uznaje się, że optymalnie 
osiem, dziewięć godzin dziennie. Ważna 
jest nie tylko ilość, ale również jakość. 
Dlatego niedosypianie w tygodniu i nad-
rabianie zaległości w weekendy nie jest 
rozwiązaniem. Sypialnia musi być ciemna 
i cicha, a temperatura w niej powinna wy-
nosić ok. 20 st. C.

Z A AJ  A
Lekarze apelują do mężczyzn, by bez 

względu na porę roku pamiętali o nowo-
tworach prostaty i jąder – we wczesnych 
stadiach można je wyleczyć. – Raz w mie-
siącu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce 
i wykonać samobadanie jąder. Po 45. 
roku życia należy skorzystać z badania 
poziomu PSA we krwi. Poza tym ważne, 
by znać historię zachorowań w rodzinie 
i w razie potrzeby interweniować jesz-
cze wcześniej – mówi lek. med. Walde-
mar Bonczar, specjalista urologii FEBU 
w NZOZ Twój Lekarz.

JEDZ ZDROWO
Po zimowej diecie, często ubogiej w wi-

taminy i mikroelementy, organizm potrze-

buje solidnego zastrzyku energii. Dobrym 
pomysłem jest jedzenie nowalijek, ale 
uwaga – powinny pochodzić z rodzimych 
upraw. Jeżeli nie mamy dostępu do świe-
żych rzodkiewek czy kiełków, wybierzmy, 
bogate w witaminy i naturalne probiotyki, 
kiszonki. Dodatkowo warto postawić na 
bogate w witaminę D ryby, a słodkie i sło-
ne przekąski zastąpić owocami. Poza tym 

pijmy dużo wody – nawet 
2 litry dziennie.

ZADBAJ O OCZY
Ból głowy, szczypa-

nie, odczucie swędzenia 
czy piasku pod powie-
kami – to sygnały,  że 
nasze oczy „męczą się" 
od patrzenia na wszech-
obecne monitory. Jak 
je  chronić? –  Róbmy 
przerwy – wykorzystuj-
my pogodę i wychodźmy 
na zewnątrz. Jeżeli nie 
mamy takiej możliwości, 
podchodźmy do okna 
i patrzmy na zieleń. Czę-
sto mrugajmy, w ten spo-
sób ochronimy oczy przed 
zmęczeniem. W przypadku 
pieczenia kupmy krople 
nawilżające – mówi lek. 
med. Barbara Blitek, spe-

cjalista okulistyki w NZOZ Twój Lekarz.

A AJ A Z Z
Te małe pajęczaki przenoszą drob-

noustroje, które powodują poważne 
schorzenia. Skuteczną ochronę dają 
szczepienia. – Warto z nich skorzystać 
właśnie teraz, zwłaszcza jeśli planujemy 
pracę w ogrodzie, spacery w parku czy 
na łące – mówi lek. med. Małgorzata Ka-
stelli, specjalista chorób wewnętrznych 
w NZOZ Twój Lekarz.

Takiej profilaktyce powinno się poddać 
również dzieci, które są szczególnie na-
rażone na schorzenia wywołane ukąsze-
niem kleszczy. Ochrona zaczyna działać 
już po dwóch z zalecanych trzech dawek.

IT PL

Wiosenna
odnowa

Spacer z przyjaciółką, wysypianie się, szczepienia przeciwko kleszczom, 
szybka samokontrola po prysznicu – wykorzystaj wiosenną motywację i za-
dbaj kompleksowo o zdrowie. Lekarze zdradzają sześć prostych sposobów.

SMACZNEGO 

SPAGHETTI (PRAWIE) 
PO BOLOŃSKU

SKŁADNIKI
– makaron spaghetti
– puszka pomidorów krojonych
– cebula czerwona
– 2 ząbki czosnki
– 0,5 puszki ciecierzycy
– łyżka pestek słonecznika
– listki bazylii
– sól, pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE
Na patelni podsmażamy drobno 
posiekaną cebulę i czosnek. Do 
pomidorów dodajemy ciecierzycę, 
słonecznik i podsmażoną cebulę 
z czosnkiem. Blendujemy wszystko, 
pozostawiając grudki ciecierzycy, 
aby sos nie był jednolity. Gotujemy 
makaron według przepisu na 
opakowaniu. Sos podgrzewamy 
i doprawiamy do smaku solą 
i pieprzem. Gotowy makaron 
polewamy sosem i zdobimy bazylią.

MEKSYKAŃSKA 
QUESADILLA

SKŁADNIKI
– tortille
– kawałek piersi kurczaka
– puszka kukurydzy
– tarta mozzarella
– czerwona papryka
– słodka papryka
– płatki chili
– 2 ząbki czosnku
– kolendra
– olej, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE
Kurczaka kroimy w kostkę. Obtaczamy 

w przyprawach i przeciśniętym przez 
praskę czosnku, doprawiamy solą 
i pieprzem. Podsmażamy na patelni. 
Na tortillę kładziemy usmażonego 
kurczaka, pokrojoną w kostkę paprykę, 
kukurydzę i posypujemy mozzarellą. 
Przykrywamy drugą tortillą i zapiekamy 
(na elektrycznym grillu lub patelni) 
ogrzewając quesadille z obu stron. 
Kiedy ser się rozpuści kroimy potrawę 
w trójkąty. Zdobimy kolendrą. Możemy 
podawać z salsą pomidorową lub 
śmietaną.

CHIŃSKI STIR FRY

SKŁADNIKI
– cebula
– por
– groszek cukrowy
– pieczarki
– marchewka
– garść orzeszków ziemnych
– łyżka sosu sojowego
– min kolby kukurydzy
– makaron chow mein
– łyżka pokrojonego świeżego imbiru
– ząbek czosnku
– polędwiczki z kurczaka
– chili
– olej

PRZYGOTOWANIE
Makaron gotujemy według przepisu 
na opakowaniu. Warzywa kroimy: 
marchewkę i kolbę w słupki, pieczarki 
przekrawamy na pół, cebulę w kostkę, 
pora w grube plastry. Na patelni lub 
woku rozgrzewamy olej i dodajemy 
warzywa, przeciśnięty przez praskę 
czosnek, orzeszki, imbir i kurczaka. 
Smażymy wszystko przez kilka 
minut. Dodajemy sos sojowy i chili. 
Podsmażamy jeszcze przez chwilę. 
Dodajemy makaron. Mieszamy 
i smażymy przez 3-4 minuty. Podajemy 
od razu po przyrządzeniu.

Fo
t. f

it.p
l

TEKSTY POWSTAJĄ WE 
WSPÓŁPRACY Z PORTALEM
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AU T O P R O M O C J A

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
09:40  Komisarz Alex 8
10:35  Ojciec Mateusz 5
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:25  Agropogoda
12:30  Bo ja wybieram zdrowie
12:50  Natura w Jedynce: Nurkowanie wśród rekinów
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
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  The Wall. Wygraj marzenia
21:30  Wstrząs
23:40  Wiktoria 2

Zielonooki potwór
00:30  El Príncipe - dzielnica zła
01:25  El Príncipe - dzielnica zła

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Magdalenka, Open Air

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: Zakopane, restauracja Obrochtówka

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  Szybcy i wściekli 6

Film sensacyjny
22:40  Wzgórze krwi

Film horror
01:05  Kuba Wojewódzki: Małgorzata Foremniak i Szymon 

Majewski
02:10  Uwaga!
02:30  Moc magii

05:25  Koło fortuny
06:00  Egzamin z życia
06:55  Nabożeństwo Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chełmie
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
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:05  Coś dla ciebie
14:30  Operacja zdrowie!: Neurochirurgia
15:05  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział
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

Pierwsza praca Tomka
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Piosenka jest dobra na wszyst-

ko" - Kabaret Starszych Panów
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Niech żyje bal" - Maryla 

Rodowicz
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  O mnie się nie martw 10
21:45  Rodzinka.pl
22:15  La La Poland 2

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  U Pana Boga w ogródku

Film komediowy
00:45  Cienka czerwona linia

Film historia/archeologia
04:30  Kabaretowa Ekstraklasa

SOBOTA, 30 MARCA

PIĄTEK, 29 MARCA

05:10  Klan
05:35  Klan
05:55  Klan
06:25  Sprawa dla reportera
07:20  Rok w ogrodzie
07:45  Rok w ogrodzie extra
08:00  Pełnosprawni
08:30  wojsko-polskie.pl
08:55  Studio Raban
09:25  Rodzinny ekspres
09:55  Korona królów - taka historia...
10:25  Korona królów
11:00  Korona królów
11:30  Korona królów
12:00  Korona królów
12:35  Fascynujący świat: Niewidzialne miasta starożytności
13:35  Z pamięci: Leopold Tyrmand
13:45  Okrasa łamie przepisy: Pieczarki na trzy sposoby
14:20  Mistrzowie

Władysław Kozakiewicz
14:55  Wiktoria 2

Zielonooki potwór
16:00  Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata - podsumowa-

nie sezonu 2018/19
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Jaka to melodia?
18:30  Stulecie Winnych
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:10  Alarm!
20:30  Hit na sobotę: Herkules
22:20  Echo serca
23:20  W przebraniu mordercy
01:05  Jaka to melodia?
01:55  Wstrząs
04:55  Z pamięci: Leopold Tyrmand
05:00  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  MasterChef Junior
14:25  Agent - Gwiazdy
15:25  Efekt Domina
16:00  Kuchenne rewolucje: Kawice, Paradiso

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  Chyłka - zaginięcie
21:00  Raj dla par

Film komediowy
23:20  Szybcy i wściekli 6

Film sensacyjny
01:55  Kuchenne rewolucje: Kawice, Paradiso

kulinaria
03:00  Uwaga!
03:20  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  Barwy szczęścia
06:25  Barwy szczęścia
07:00  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
11:20  Pogoda
11:25  Pytanie na śniadanie
11:55  To je Borowicz. Podróże ze smakiem
12:30  Bake off - Ale ciacho! 5
13:25  Na sygnale

Wszyscy kłamią
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  O mnie się nie martw 10
16:15  Rodzinka.pl

Właściwe relacje
16:40  Słowo na niedzielę: Synowie marnotrawni
16:55  Zmiennicy

Safari
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:25  Sport telegram
18:30  Kronika F1
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
22:15  Sierocki na sobotę
23:15  Legend

Film biograficzny
01:30  Bestia

Film sensacyjny
04:05  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:45  Piotruś Pan: Wielki powrót

Film animowany
10:15  Ewa gotuje
10:45  Sekrety rodziny
11:45  Sekrety rodziny
12:45  Sekrety rodziny
13:45  Świat według Kiepskich
14:25  Świat według Kiepskich
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
20:10  Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Film animowany
22:00  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11

rock/pop
00:05  Gliniarze z Brooklynu

Film dramat
03:05  Tajemnice losu
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05:15  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: Kielce
09:05  Ziarno: Zdrowie to podstawa
09:35  Weterynarze z sercem
10:15  Kowboj
11:55  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
12:40  Misja w Afryce: Edukacja
13:00  Z pamięci: Leopold Tyrmand
13:10  Gala wręczenia nagród im. Jana Rodowicza "Anody"
14:05  Natura w Jedynce
15:00  Pensjonat nad rozlewiskiem
16:00  The Wall. Wygraj marzenia
17:00  Teleexpress
17:20  Pogoda
17:30  Ojciec Mateusz 21
18:30  Jaka to melodia?
19:25  Sport
19:30  Wiadomości
20:05  Pogoda
20:15  Stulecie Winnych
21:15  Sanatorium miłości
22:15  Zakochana Jedynka: Każdy chce być Włochem
00:05  Herkules
01:55  Jaka to melodia?

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Efekt Domina
11:30  Co za tydzień
12:00  Diagnoza
13:00  Lotnisko
14:00  Agencie, podaj łapę

Film komediowy
16:00  Odlot

Film animowany
18:00  Big Brother Tydzień
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:44  Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:45  Uwaga!
20:00  MasterChef Junior
21:30  Szóstka
22:30  Tożsamość

Film thriller
00:55  Big Brother Tydzień
01:55  Amok

Film kryminalny
04:00  Uwaga!
04:20  Moc magii

05:15  Słowo na niedzielę: Synowie marnotrawni
05:25  Barwy szczęścia
05:50  Barwy szczęścia
06:20  Barwy szczęścia
06:55  M jak miłość
07:55  Pytanie na śniadanie
11:00  Rodzinne oglądanie: Wydry i ich sekrety

Film dokumentalny
12:10  Gwiazdy w południe: Szlachetna rasa

Film
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:15  Herbatka z kabaretem

kabaret
16:05  Na dobre i na złe

Co było, a nie jest
17:05  Rodzinka.pl

Właściwe relacje
17:30  Zainwestuj w marzenia
17:40  Piłka nożna: LOTTO Ekstraklasa - studio
17:50  Piłka nożna: LOTTO Ekstraklasa - mecz: Wisła Kraków - 

Legia Warszawa
20:15  Kronika F1
20:20  Poltergeist

Film horror
22:05  Kino bez granic: Kincsem. Miłość i hazard

Film przygodowy
00:15  Mustang

Film dramat
02:00  Poltergeist
03:35  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
08:50  Jeźdźcy smoków na końcu świata
09:20  Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości

Film komediowy
11:45  Samoloty

Film animowany
13:45  Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

Film animowany
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  Ladykillers, czyli zabójczy kwintet

Film komediowy
01:20  2012

Film sensacyjny
04:40  Kabaretowa Ekstraklasa

PONIEDZIAŁEK, 1 KWIETNIA

NIEDZIELA, 31 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: Tychy, restauracja Colloseum

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Odwróceni - ojcowie i córki
22:30  Chyłka - zaginięcie
23:30  Ostrza chwały

Film komediowy
01:25  Co za tydzień
02:05  Uwaga!
02:25  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  O mnie się nie martw 10
06:50  Coś dla ciebie
07:15  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
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
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
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Za dziesięć trzynasta" - Shakin' 

Dudi
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Batumi" - Filipinki
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:55  M jak miłość
21:45  Kulisy serialu "M jak miłość"
21:55  Za marzenia 2
22:50  Zainwestuj w marzenia
23:00  Terror w podziemiach

WTOREK, 2 KWIETNIA

05:05  Jeden z dziesięciu
05:35  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
09:40  Komisarz Alex 8
10:35  Ojciec Mateusz 5
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:55  Natura w Jedynce: Najmłodsi mieszkańcy lasów
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  Leśniczówka
21:00  Głębia ostrości
21:40  Echo serca
22:35  Kompania X 3

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Kwidzyn, restauracja Steak House 

Rodeo
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: Białystok, restauracja Peper's

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Diagnoza
22:30  Kuba Wojewódzki
23:30  Superwizjer
00:05  36,6°C
01:05  Strzelec 2
02:00  Uwaga!
02:20  Moc magii

05:20  Koło fortuny
06:00  M jak miłość
06:50  Prawosławni Grecy w Polsce
07:15  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
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  Więzień miłości
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:40  Rodzinka.pl
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Ściernisko" - Golec uOrkiestra
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Przeżyj to sam" - Lombard
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy serialu "Barwy szczęścia"
20:55  M jak miłość
21:45  Kulisy serialu "M jak miłość"
23:00  Nieznane życie Jana Pawła II

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: 2012

Film sensacyjny
23:20  Uprowadzona 3

Film sensacyjny
02:00  Tajemnice losu

05:10  Jeden z dziesięciu
05:40  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
09:40  Komisarz Alex 8
10:35  Ojciec Mateusz 5
11:30  Korona królów - taka historia...
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
13:00  Natura w Jedynce: Dzika Kostaryka - prawdziwy raj
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Okrasa łamie przepisy: Pieczarki na trzy sposoby
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: Znaki
22:15  Ekstradycja
23:20  Indie - Nowi maharadżowie
00:25  Sanatorium miłości
01:25  Każdy chce być Włochem
03:20  Pieta. Prawo do opłakiwania
04:15  Notacje

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: 2012

Film sensacyjny
23:20  Uprowadzona 3

Film sensacyjny
02:00  Tajemnice losu
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05:05  Jeden z dziesięciu
05:35  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
09:40  Komisarz Alex 8
10:35  Ojciec Mateusz 5
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  Rok w ogrodzie extra
12:55  Natura w Jedynce: Najmłodsi mieszkańcy plaży
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  Piłka nożna: LOTTO Ekstraklasa - studio
20:20  Piłka nożna: LOTTO Ekstraklasa - mecz: Legia Warszawa - 

Jagiellonia Białystok
22:45  Na własne oczy: Mała zagłada
23:55  Bez tożsamości 2
00:45  Warto rozmawiać

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

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: Pszczyna, restauracja Kuchnia i Wino

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Agent - Gwiazdy
22:30  Dziewczyna z tatuażem

Film thriller
01:40  American Horror Story
02:40  Uwaga!
03:00  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  M jak miłość
06:50  Pożyteczni.pl
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
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

Pożegnanie z marzeniami, część 2
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
19:05  Przepis dnia
19:15  Muzeum Polskiej Piosenki: "Papaja" - Urszula Dudziak
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Kocham cię jak Irlandię" - 

Kobranocka
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:40  Kulisy seriali "Na dobre i na złe" i "Na sygnale"
20:55  Na dobre i na złe
21:55  Na sygnale
22:35  Kino relaks: Uziemieni

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
23:25  44 minuty

Film dramat
01:05  Nasz nowy dom
02:05  Nasz nowy dom
03:05  Tajemnice losu

CZWARTEK, 4 KWIETNIA

ŚRODA, 3 KWIETNIA

05:00  Jeden z dziesięciu
05:35  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

Bomba z opóźnionym zapłonem
09:40  Komisarz Alex 8

Witaminy śmierci
10:35  Ojciec Mateusz 5

Sonata
11:30  Korona królów
12:00  Wiadomości
12:15  Agrobiznes
12:35  Agropogoda
12:40  To się opłaca
12:55  Natura w Jedynce: Najmłodsi mieszkańcy afrykańskiej 

sawanny
14:00  Elif
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Alarm!
15:35  Reportaż
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!
20:35  Ojciec Mateusz 21
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Inowrocław, restauracja Penelopa

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: Tomaszów Mazowiecki, restauracja 

Alchemik
kulinaria

15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Lublin, Zapiecek

kulinaria
22:30  Wkręceni

Film komediowy
00:30  Odwróceni - ojcowie i córki
01:40  Uwaga!
02:00  Moc magii

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

Złamane skrzydła
06:45  Operacja zdrowie!: Geriatria
07:15  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
11:55  Barwy szczęścia
12:30  Koło fortuny
13:15  Miłosne potyczki
14:10  Na dobre i na złe

Złamane skrzydła
15:10  Doktor z alpejskiej wioski - nowy rozdział

Cienie przeszłości, część 1
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
19:05  Przepis dnia
19:10  Muzeum Polskiej Piosenki: "Mr Lennon" - Universe

kultura
19:20  Muzeum Polskiej Piosenki: "Kwiat jednej nocy" - Alibabki
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Dance Dance Dance: Część 1
21:55  Dance Dance Dance: Część 2
23:00  Big Music Quiz
00:00  Na sygnale

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

Film komediowy
01:40  Chirurdzy
02:40  Chirurdzy
03:40  Tajemnice losu

AU T O P R O M O C J A

au ina pe
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

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

Z A A A
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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R E K L A M A

 PIOTR KOWALSKI

Fatalnie spotkanie z ligowym be-
niaminkiem rozpoczęli szczypiorniści 
z Ostrowca. Wprawdzie w 7 minucie, po 
trzech bramkach Kacpra Grabowskie-
go na tablicy świetlnej widniał wynik 
3:3, to ilością błędów, jakie popełniali 
nasi zawodnicy można by obdzielić co 
najmniej kilka spotkań. Widząc, co się 
dzieje na boisku goście szybko odsko-
czyli i w 18 minucie mieliśmy już 4:10. 
Ostatnie minuty pierwszej połowy nie-
wiele zmieniły, obydwa zespoły zdoby-
ły jeszcze po pięć bramek i do przerwy 
widniał wynik 9:15 dla gości.

W drugiej połowie szczypiorniści 
Padwy, w barwach której oglądaliśmy 
byłych zawodników KSZO Karola Dra-
bika, Grzegorza Mroczka, Szymona Fu-
giela oraz Radosława Pomiankiewicza 
rozpędzali się coraz bardziej. W 42 mi-
nucie prowadzili już 10 bramkami 13:23. 
Na szczęście w bramce KSZO pojawił 
się Kasper Kijewski, z pokonaniem któ-
rego goście nie radzili sobie zbyt dobrze. 
Z drugiej strony boiska, nieco rozluź-
niona obrona zamojskiej drużyny po-
zwalała na więcej zawodnikom KSZO. 
W 53 minucie ostrowczanie przegrywali 
już tylko trzema bramkami 21:24, zapo-
wiadała się nerwowa końcówka. Niestety 
goście pokazali, kto tego dnia zasługuje 
na komplet punktów i w ostatnich mi-
nutach trafili do naszej bramki jeszcze 
czterokrotnie, na co KSZO odpowie-
dział dwoma celnymi Sebastiana Wło-
skiewicza i Bartosza Kogutowicza.

– Patrząc na protokół pozornie wyda-
wać by się mogło, że ten mecz kontro-
lowaliśmy od początku do końca – mó-
wił Tomasz Czerwonka, trener Padwy 
Zamość. – Spotkanie miało jednak 
dwa oblicza. Jadąc do Ostrowca spo-
dziewaliśmy się, że będzie to ciężkie 
spotkanie i czekać nas będzie walka. 
Wiedzieliśmy, że KSZO, po wygraniu 
meczu za 6 punktów w Radzyminie jest 
na delikatnej fali wznoszącej i postawi 
nam ciężkie warunki. Tak naprawdę te 
ciężkie warunki zafundowaliśmy sobie 
na własne życzenie.

– Dobrze weszliśmy w mecz, za to nasi 
przeciwnicy trochę nerwowo i bojaźli-
wie, ale w drugiej połowie faktycznie 
pokazali, na co stać ten zespół – stwier-
dził po spotkaniu były gracz KSZO, 
a obecnie Padwy Szymon Fugiel. – Od 
45 minuty wdało się w nasze poczynania 
rozprężenie, które chłopaki z Ostrowca 
fajnie wykorzystali. Końcówka była go-
rąca, ale wygraliśmy ten mecz i teraz li-
czą się dla nas tylko te trzy punkty. 

– W piłkę ręczną gra się 60 minut, 
a my można powiedzieć, że zagraliśmy 
tylko pół godziny – przyznał trener 
ekipy KSZO Odlewnia Tomasz Rado-
wiecki. – Podeszliśmy do tego meczu 
ze zbyt lekką głową, o czym świadczyła 
pierwsza połowa. W 20 minucie zerk-
nąłem na zapis i okazało się, że w tym 
okresie popełniliśmy więcej błędów, 
niż w Radzyminie w całym spotkaniu. 
O pierwszej połowie musimy zatem jak 
najszybciej zapomnieć. Optymizmem 
napawa druga odsłona meczu, gdzie 

mimo że przegrywaliśmy już 10 golami, 
to wstaliśmy z kolan. Kasper w bramce 
przytrzymał wynik, chłopaki pobiegli 
do przodu, rzucając szybkie bramki. 
Doskoczyliśmy na trzy gole, mieliśmy 
okazję, by złapać kontakt, ale zabrakło 
zimnej głowy, doświadczenia w decydu-
jących momentach. Padwa odpowiedzia-
ła i trudno było już ją „ugryźć”. Dziękuję 
chłopakom za te drugie 30 minut. Teraz 
pracujemy i przygotowujemy się do me-
czu z Warszawą. Dziękujemy za doping 
kibicom i prosimy o więcej.

W tabeli, po 18 kolejkach prowa-
dzi SPR PWSZ Tarnów, który zdo-
był już 47 punktów. KSZO Odlewnia 
z 15 punktami jest na dziesiątym miej-
scu. W najbliższą sobotę (30 marca) 
nasi „Wojownicy” zagrają bardzo ważne 
spotkanie z sąsiadującym w tabeli AZS 
UW Warszawa. Warszawianie na swo-
im koncie mają jeden punkt więcej od 
KSZO. Początek meczu w Warszawie 
o godz. 17.

Padwa Zamość 
lepsza od KSZO

Z trzema punktami wyjeżdżali z Ostrowca szczypiorniści beniaminka I ligi 
Padwy Zamość. Ostrowczanie przegrali 23:28, choć w pewnym momencie 
spotkania Padwa była Lepsza nawet o dziesięć bramek.

Bardzo pechowo rozpoczęło się to spot-
kanie dla ostrowczan, już w drugiej minu-
cie piłkę niefortunnie do własnej bramki 
skierował Włodzimierz Puton i KSZO 
przegrywał 1:0. Pomarańczowo-czarni 
próbowali szybko odrobić straty. Udało 
się to już w 24 minucie, kiedy to Michał 
Grunt, po zagraniu Jakuba Kapsy poko-
nał bramkarza Avii Adriana Wójcickiego. 
Chwilę później niebezpieczną akcję prze-
prowadzili gospodarze, jednak zawodnik 
Avii Przemysław Dwórzyński nie trafił 
w bramkę Damiana Pietrasika. Pierwsza 
połowa zakończyła się remisem 1:1.

Druga połowa rozpoczęła się bardzo 
podobnie, jak pierwsza. Już w 48 mi-
nucie świdniczanie, po bramce Piotra 
Prędoty ponownie objęli prowadzenie. 
Radość zespołu gospodarzy nie trwała 
jednak zbyt długo, sześć minut później 
piłkarze KSZO wykonywali rzut wolny 
w okolicach bramki Avii, zamieszanie 
w polu karnym wykorzystał Damian 
Mężyk i w Świdniku ponownie mieli-
śmy remis. W 82 minucie drugą żółtą 
i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzy-

mał obrońca KSZO Dominik Cheba. 
Piłkarze Marcina Wróbla, w osłabionym 
składzie obronili wynik i zasłużenie wy-
wieźli ze Świdnika jeden punkt.

W tabeli, po 20 kolejkach prowadzi 
Stal Rzeszów. KSZO 1929 z 28 punkta-
mi jest na siódmym miejscu. W najbliższą 
sobotę (30 marca) pomarańczowo-czarni 
na własnym boisku będą podejmować zaj-
mującą ostatnie miejsce Sołę Oświęcim.

W tym spotkaniu, w drużynie KSZO 
pojawi się nowy zawodnik. Włodarzom 
klubu udało się pozyskać występującego 
w ubiegłej rundzie w II-ligowym Górni-
ku Łęczna 24-letniego napastnika Jaku-
ba Chrzanowskiego.

24-latek jest wychowankiem Broni 
Radom. Ubiegłą rundę spędził w prowa-
dzonym przez Franciszka Smudę II-ligo-
wym Górniku Łęczna, z którym w dzie-
więciu spotkaniach zdobył dwie bramki. 
Chrzanowski ma na swoim koncie wy-
stępy również w Chrobrym Głogów oraz 
w I-ligowej Miedzi Legnica. 

PK

Jeden punkt z Avią
Remisem dwa do dwóch zakończyło się wyjazdowe spotkanie piłkarzy 
KSZO 1929. Zespół Marcina Wróbla, po bramkach Michała Grunta i Da-
miana Mężyka podzielił się punktami z Avią Świdnik.

Mecz rozpoczął się bardzo nerwowo, 
siatkarki obydwu zespołów popełniały 
sporo błędów, ostrowczanki przegrywały 
już 5:0, by kilka chwil później remisować 
7:7. Szybciej otrząsnęły się gospodynie, 
od stanu 10:10, po atakach Natalii Mu-
rek i Natalii Gajewskiej zdobyły pięć ko-
lejnych punktów i na dobre oderwały się 
od ostrowczanek. Pomarańczowo-czar-
ne goniły wynik, po akcjach punktowych 
Kolety Łyszkiewicz, Kingi Kasprzak 
i Svietłany Dorsman doprowadziły do 
stanu 18:17. Końcówka, głównie za spra-
wą skutecznych we wrocławskiej druży-
nie Magdaleny Soter oraz Aleksandry 
Rasińskiej należała do gospodyń, które 
pierwsze starcie wygrały 25:21.

Początek drugiego seta zapowiadał 
wyrównaną walkę i próbę przechylenia 
szali zwycięstwa na stronę KSZO. Os-
trowczanki prowadziły 1:4, 6:8, później 
jednak w ostrowieckim zespole coś się 
zacięło. Wrocławianki wyszły na pro-
wadzenie 9:8. Bardzo skuteczna tego 

dnia była Natalia Murek – zawodniczki 
KSZO nie potrafiły poradzić sobie z ata-
kami córki wielokrotnego reprezentanta 
Polski Dawida Murka. Po meczu, Nata-
lia wybrana została najlepszą siatkar-
ką spotkania. Podopieczne Frantiska 
Bockaya zdołały jeszcze wyrównać do 
stanu 16:16, wrocławianki miały jednak 
imponującą końcówkę i zakończyły dru-
gą partię wynikiem 25:18.

Trzecia część trwała zaledwie 19 mi-
nut i przebiegała pod całkowitą kontrolą 
gospodyń. Wrocławianki zwolniły tem-
po, dopiero w ostatnich minutach, pro-
wadząc 23:12 pozwoliły pomarańczowo-
-czarnym zdobyć dwa kolejne punkty 
i zakończyły seta wynikiem 25:14, po 
ataku oczywiście Natalii Murek.

Rewanż, w którym tylko zwycięstwo 
pozwoli ostrowczanką uniknąć bara-
ży o pozostanie w lidze odbędzie się 
w najbliższą sobotę, 30 marca w hali 
przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu. 
Początek o godz. 17.

Zła passa siatkarek 
trwa

Siatkarki KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przegrały w pierwszym starciu 
rundy play – off Ligi Siatkówki Kobiet z Volley Wrocław 3:0. Fo

t. a
uto

r
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