
Godnie i na wesoło

Moc atrakcji czekała na dzieci, ich 
rodziców i opiekunów, przyjaciół 
oraz społeczność Niepublicznego 
Specjalnego Przedszkola i Szkoły 
„Promyk”. Podczas pikniku rodzin-
nego świętowano Dzień Godności 
Osób z Niepełnosprawnością.

 str. 3

Nie ma sytuacji 
bez wyjścia

Od lutego 2019 r. Agencja Rozwoju 
Lokalnego w Ostrowcu Św. konty-
nuuje działania związane z pro� -
laktyką uzależnień oraz wsparcie 
informacyjno-edukacyjne skiero-
wane do mieszkańców, a doty-
czące problematyki uzależnień. 
O formach pomocy świadczonej 
w Punkcie Konsultacyjnym z Ka-
tarzyną Sobczyk rozmawia Paulina 
Kopeć.

 str. 4

Jak walczyć 
z trądzikiem?

Metody leczenia trądziku są róż-
ne – dobór najlepszej z nich jest 
zależny od rodzaju choroby. Warto 
pamiętać, aby nie dotykać twarzy 
brudnymi rękami i nie drapać jej 
oraz nie używać tłustych kremów 
i kosmetyków z alkoholem.

 str. 7

Dziewczyny spisały 
się na siódemkę

Zwycięstwem 7:1 nad Bucovią 
Bukowa zakończyły spotkanie 
12 kolejki Świętokrzyskiej III Ligi 
kobiet piłkarki KSZO 1929 Ostro-
wiec Św.

 str. 11

TOKRZYSKIE

o bow  o e  a u

NR 46    PIĄTEK – CZWARTEK  10-16 MAJA 2019 NAKŁAD 5 000

B E Z P Ł A T N Y  T Y G O D N I K

owie na owe e

o o  e s  w osłabieniu

Gorycz porażki musieli przełknąć piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski po środowym spo-
tkaniu z trzecim w tabeli Motorem Lublin. Pomimo gry w osłabieniu, Motor zdobył dwie bramki.

 str. 11

Fot. Piotr Kowalski
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Pi ek   ma a
  P r z e b o j e 
wszech czasów.
Utwory z reper-
tuaru Kabaretu 
S t a r s z yc h  Pa -
nów – niezapo-
mniane teksty Je-
remiego Przybory 

z muzyką Jerzego Wasowskiego zabrzmią 
w Biurze Wystaw Artystycznych. Wykona 
je Artur Gotz w towarzystwie Dawida 
Ludkiewicza (instrumenty klawiszowe) 
i Łukasza Jerzykowskiego (gitara baso-
wa). Artysta, odnosząc się z szacunkiem 
do pierwotnych wykonań, dzięki wyko-
rzystaniu instrumentów elektronicznych, 
zaskoczy aranżacjami i porywającą inter-
pretacją. Dawne piosenki w jego wydaniu 
łączą bowiem to, co sentymentalne, z tym, 
co bliskie i aktualne człowiekowi XXI 
wieku. Koncert rozpocznie się o godz. 
17.30. Wstęp jest bezpłatny.

  Świętokrzyskiego za free. Mnó-
stwo atrakcji czeka na mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwar-
te Funduszy Europejskich”. W dniach 
10 – 12 maja będzie okazja, by bezpłatnie 
zwiedzić np. Wzgórze Zamkowe w Kiel-
cach, skorzystać ze zniżek na bilety i zo-
baczyć Osadę Średniowieczną w Hucie 
Szklanej czy Regionalne Centrum Na-
ukowo – Technologicznym w Podzam-
czu. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Kielcach, Kielecki Park Technologicz-
ny czy Targi Kielce zapraszają na ciekawe 
i atrakcyjne spacery po swoich obiektach. 
Zakład Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi w Rzędowie pokaże miejsca 
niedostępne na co dzień. Nie zabraknie 
także bezpłatnych badań, konsultacji 
lekarskich, biegów, turniejów, pikników 
czy ciekawych i atrakcyjnych warsztatów. 
W Europejskim Centrum Bajki w Paca-

nowie odbędą się warsztaty cukiernicze, 
w Kieleckim Parku Technologicznym 
druku 3D, a w Europejskim Centrum 
Edukacji Geologicznej Uniwersytetu 
Warszawskiego warsztaty geologiczne. 
Ciekawą ofertę z okazji Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich przygotował rów-
nież Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach.

o o a   ma a
  Hufcowe śpiewanki. Komenda os-
trowieckiego hufca ZHP, w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Rozśpiewaj drużynę!” 
zaprasza wszystkie drużyny i gromady 
na hufcowe śpiewanki. Zainteresowani 
powinni zabrać ze sobą śpiewniki, gitary 
i dużo dobrego humoru. Zbiórka o godz. 
14 przed wejściem do ODS „Malwa” na 
os. Stawki. 

iedziela   ma a
  Wytopki ołowiu. Najstarsza impre-
za plenerowa organizowana przez Mu-
zeum Wsi Kieleckiej, która nawiązuje 
do tradycji górnictwa kruszcowego Gór 
Świętokrzyskich – Wytopki Ołowiu – od-
będzie na terenie Parku Etnograficznego 
w Tokarni. Wydarzenie rozpocznie msza 
św. plenerowa przed kościołem z Rogo-
wa (godz. 11.00). Następnie uczestnicy 
zwiedzą zrekonstruowany piec hutniczy, 
w którym odbywać się będzie wytapianie 
ołowiu (metodami stosowanymi w żup-
nictwie chęcińsko-olkuskim od XIV do 
XVII wieku) oraz bicie pamiątkowych 
„talarów chęcińskich”, wezmą też udział 
w pokazie pozyskiwania miedzi metodą 
elektrolizy, według patentu dr Stanisła-
wa Ignacego Łaszczyńskiego – znakomi-
tego naukowca, pochodzącego z naszego 
regionu. W trakcie imprezy Grażyna 
Czerwińska opowie o dziegciu i jego za-
stosowaniu na dawnej wsi oraz zrealizuje 
pokaz jego pozyskiwania metodą „garnek 

na garnku”. Grzegorz Kończyk z Cen-
trum Kulturowo – Archeologicznego 
w Nowej Słupi zrealizuje „Pokaz wyto-
pu miedzi starożytną metodą stosowaną 
w epoce brązu. Eksperymenty z pierwot-
ną metalurgią miedzi”. Podczas impre-
zy zostanie zbudowany model mielerza 
do wypału węgla drzewnego, w którym 
odbędzie się jego wypał. Ponadto zwie-
dzający będą mogli spróbować swoich 
sił w rżnięciu drewna w „koźle”, odwie-
dzić stoisko Muzealnej Izby Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance oraz obej-
rzeć wystawę sztuki ludowej połączonej 
z pokazami rzemieślników (rzeźba lu-
dowa, ceramika, garncarstwo, plecion-
karstwo, zabawka ludowa). Na scenie 
wystąpią Bolechowiczanie, Kapela Świę-
tokrzyska, Kapela Heńka z Małogoszczy 
i Zespół Ludowy Niedźwiadki z Kierza 
Niedźwiedziego. 

zwa ek   ma a
  Miły Pan w Malwie. Miły Pan 
to pseudonim artystyczny Piotra Ko-
łaczyńskiego, wokalisty urodzonego 
w 1996 roku w Warszawie. Przygodę 
z muzyką rozpoczął w wieku 17 lat, po-
czątkowo tworząc wyłącznie dla siebie 
i grona najbliższych znajomych. Przełom 
nastąpił podczas występu w Disco Star, 
gdzie po raz pierwszy publicznie za-
prezentował swój utwór „Królowa”. Co 
prawda w programie nie odniósł żadnego 
sukcesu, ale efekt był lepszy niż gdyby go 
wygrał. We wrześniu 2018 roku podpisał 
kontrakt z wytwórnią Lemon Records, 
a kiedy teledysk do utworu „Królowa” 
osiągnął 4 000 000 odsłon na YouTu-
be, w Internecie wywołała się prawdzi-
wa burza. Fani Piotra Kołaczyńskiego 
usłyszą na żywo jego największe prze-
boje – „Królowa” i „Małolatka” w ODS 
„Malwa”. Początek koncertu, nad którym 
patronat medialny objęła Świętokrzyska 
Grupa Mediowa o godz. 19.

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
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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

Matura – to bzdura?
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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

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



3PIĄTEK – CZWARTEK 10-16 MAJA 2019 AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

TARGOWISKO W OSTROWCU ŚW.

NAJWIĘKSZY RYNEK W REGIONIE
POLECA SIĘ NA RODZINNE ZAKUPY!

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ
sobotę, poniedziałek i czwartek

R E K L A M A

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

 KAROLI A KA I SKA OWAK

Europejski Dzień Walki z Dyskrymi-
nacją Osób Niepełnosprawnych w Przed-
szkolu i Szkole Specjalnej „Promyk” 
obchodzono tradycyjnie w ogrodzie pla-
cówki. Tam od rana uczestnicy wydarze-
nia mieli ciekawie zagospodarowany czas.

– Staramy się wszystkie uroczystości 
obchodzić na wesoło i godnie. W związ-
ku z tym, że dziś świętujemy Dzień 
Godności zaprosiliśmy naszych sąsia-
dów, dzieci z najbliższej okolicy oraz 
całe rodziny naszych przedszkolaków 
i uczniów. Wspólnie chcemy świętować 
ten dzień – informuje Bożena Młynek, 
dyrektor Niepublicznego Specjalnego 
Przedszkola i Szkoły „Promyk” w Os-
trowcu Świętokrzyskim.

Ogród przed placówką zamienił się 
w salę zabaw. Dzieci na nudę nie mogły 
narzekać.

– Przygotowali-
śmy pokaz karate, 
pokaz wędkarski, 
robimy biżuterię, 
j e s t  m a l o w a n i e 
twarzy, dmuchań-
c e ,  g r y,  z a baw y 
i  tańce. A skoro 
piknik, to nie może 
zabraknąć jedze-
nia. Na wszystkich 
czekały pyszności 
z grilla oraz liczne 
słodkość – wylicza 
Sandra Bogusz, wi-
cedyrektor Niepub-
licznego Specjal-
nego Przedszkola 
i Szkoły „Promyk”.

D z i e c i  t a k i c h 
atrakcji za każdym 
razem w yczekują 
z niecierpliwością. 
Uśmiech na ich twarzach to największa 
nagroda dla organizatorów pikniku.

– Takie spotkania są bardzo potrzeb-
ne. Poznajemy się z innymi rodzicami 
oraz z kadrą placówki, a nasze dzieci 
cudownie spędzają czas. Jest to wspa-
niała odskocznia od niełatwej codzien-
ności – przyznaje pan Piotr, tata sied-
mioletniej Marysi uczęszczającej do 
placówki.

Rodzice z opieki w przedszkolu i szko-
le „Promyk” są bardzo zadowoleni. Te-
rapia, rehabilitacja, opieka specjalistów, 

dojazdy do i z powrotem, a to wszystko 
na najwyższym poziomie i bez jakichkol-
wiek opłat.

Dzień Godności to idealna okazja do 
przybliżenia społeczności lokalnej wie-
dzy na temat niepełnosprawności. Jak 
podkreśla dyrektor „Promyka”, Bożena 
Młynek w dzisiejszych czasach dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych jest co-
raz mniej, częściej zaś można spotkać się 
z empatią i sympatią ludzką w stosunku 
do dzieci i dorosłych z różnymi niepeł-
nosprawnościami.

o nie i na wesoło
Moc atrakcji czekała na dzieci, ich rodziców i opiekunów, przyjaciół oraz spo-
łeczność Niepublicznego Specjalnego Przedszkola i Szkoły „Promyk”, podczas 
pikniku rodzinnego z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością.
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Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe 
przewiduje, że od 1 września 2019 r. warun-
kiem ukończenia szkoły zawodowej będzie 
przystąpienie do egzaminu zawodowego. 
Obecnie wielu pracodawców zauważa, iż 
uczniowie kończący „zawodówki” nie posia-
dają wymaganych uprawnień zawodowych 
do pracy w konkretnym fachu. Powoduje to 
sytuację, w której uczeń kończący szkołę 
zawodową bez przystąpienia do egzaminu 
zawodowego będzie musiał nabyć upraw-
nienia już w czasie trwania kariery zawo-
dowej, często na koszt pracodawcy. 

Reforma ma pomóc absolwentom szkół 
branżowych w znalezieniu zatrudnienia za-
raz po ukończeniu szkoły. Zyskają na tym 
również pracodawcy, zatrudniając pracow-

nika ocenionego według jasnych kryteriów. 
Na certyfikacie kwalifikacji zawodowej 
znajdzie się jeden łączny wynik z części pi-
semnej i praktycznej. Jednocześnie część 
praktyczna będzie miała większą wagę.

– Kryteria oceny pracownika muszą być 
jasne i czytelne dla potencjalnego praco-
dawcy bo przecież aby system szkół bran-
żowych wydajnie funkcjonował konieczna 
jest sprawna współpraca z prywatnymi 
przedsiębiorcami i ustawa na taką współpra-
cę kładzie nacisk. Profile kształcenia muszą 
odpowiadać na zapotrzebowania, które niesie 
rynek pracy w danym regionie – mówi poseł 
Andrzej Kryj, który na posiedzeniach Sejmu 
jako poseł prowadzący prezentował stanowi-
sko klubu PiS wobec ustawy. 

Dzięki nowelizacji nauczyciele ze szkół 
zawodowych otrzymają możliwość sta-
łego dokształcania się. Kolejnym ważnym 
usprawnieniem będzie możliwość gro-
madzenia przez szkoły dochodów z dzia-
łalności usługowej z tytułu kształcenia 
w konkretnym zawodzie. Szkoły otrzymają 
również zwiększoną subwencję oświatową 
na tych uczniów, którzy kształcić się będą 
w zawodach, których zapotrzebowanie na 
rynku pracy jest największe. Działania te są 
elementem szerokiego planu przywracania 
znaczenia szkół zawodowych na edukacyj-
nej mapie Polski. 

Poseł Andrzej Kryj, który jest wice-
przewodniczącym sejmowej podkomisji 
do spraw kształcenia zawodowego miał 
wpływ na ostateczny kształt nowelizacji 
ustawy poprzez poprawki zgłoszone na 
etapie prac Komisji Edukacji, a następnie 
w trakcie obrad sejmowych, podkreśla wagę 
nowych przepisów – Te przepisy wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom uczniów, szkół 
oraz przedsiębiorców. Poprzednie rządy nie 
miały pomysłu na wykorzystanie potencja-
łu szkół zawodowych. Tymczasem dobrze 
funkcjonujące szkoły branżowe powinny 
być kluczowym elementem w przygotowa-
niu kadr dla zmieniającej się gospodarki.

ART  SPO SOROWA

Szkoły zawodowe 
mają potencjał

Początek nowego roku szkolnego 2019/2020 przyniesie duże zmiany w funkcjonowaniu szkół 
zawodowych. Największą z nich będzie obowiązek przystępowania uczniów do egzaminów 
zawodowych. Ma to ułatwić start młodym ludziom na rynku pracy bez konieczności odbywa-
nia dodatkowych szkoleń. Planowane jest także większe dostosowanie systemu oceniania do 
wymogów rynku pracy.

Poseł Andrzej Kryj spotkał się z dru-
hami OSP miedzy innymi w Czekarze-
wicach, Rudkach, Kunowie, Miłkowie 
i Ożarowie. W swoich wystąpieniach 
podkreślał ogromną rolę i zasługi dru-
hów OSP i szacunek oraz zaufanie, jakim 
strażaków obdarza społeczeństwo. Poseł 
składał gratulacje odznaczonym i wyróż-
nionym oraz życzył wszystkim strażakom 
„tylu powrotów ile wyjazdów”. Brał udział 

w przekazywaniu nowoczesnego sprzętu 
strażackiego: samochodów ratowniczo-
-gaśniczych i łodzi. Zostały one zaku-
pione dzięki środkom z budżetu państwa 
oraz z zasobów samorządów lokalnych. 
Tak duże wsparcie możliwe jest dzięki 
przyjętemu przez Sejm programowi mo-
dernizacji służb mundurowych.

ART  SPO SOROWA

Majowe święto strażaków
Przez cały maj w wielu miejscowościach w województwie 
świętokrzyskim obchodzony jest Międzynarodowy Dzień 
Strażaka oraz uroczystości związane z dniem św. Floria-
na, który jest patronem strażaków oraz hutników. Dzień ten 
jest dobrą okazją do złożenia najserdeczniejszych życzeń 
wszystkim strażakom w podziękowaniu za ich służbę.
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R E K L A M A

Od lutego 2019 r. Agencja Rozwoju 

Lokalnego w Ostrowcu Św. kontynu-

uje działania związane z profilaktyką 

uzależnień oraz wsparcie informacyjno-

-edukacyjne skierowane do mieszkań-

ców, a dotyczące problematyki uzależ-

nień. O formach pomocy, świadczonej 

w Punkcie Konsultacyjnym z Katarzyną 

Sobczyk rozmawia Paulina Kopeć.

 amac  kampanii ie Pię nu  Pomó  
s a amy się do ze  do osó  uzale nionyc  
i wskaza  im mo liwo ci wy cia z nało u  
ak  da e m in  p o am  ealizowany p zez 

enc ę ozwo u o alne o  
– Agencja Rozwoju Lokalnego już od 

kilku lat zajmuje się wspieraniem zasobów 
ludzkich. Od 2015 r. natomiast weszliśmy 
stricte w obszar szeroko rozumianej pro-
filaktyki uzależnień. Działaniem, które 
chyba już na dobre wrosło w świadomość 
ostrowczan jest Punkt Konsultacyjny, 
dotowany z budżetu gminy, ze środków 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. W ramach Punktu oferuje-
my szeroką gamę bezpłatnego wsparcia 
dla mieszkańców Ostrowca.

o p o am nie ylko dla osó  uzale nionyc  
ale e  dla członków ic  odzin  zy zeczy
wi cie es  ak  e z łasza  się do was nie 
ylko walcz cy z nało iem  ale i ic  liscy

– Przede wszystkim najpierw zgłaszają 
się rodzice, bo jeśli pojawia się problem 
w pierwszej kolejności pomocy poszukuje 
mama, tata lub inny bliski. Sama osoba 
uzależniona, zwłaszcza młoda nie widzi 
jeszcze szkód, negatywnych konsekwencji 
nałogu. Oczywiście zdarza się – i w tym 
roku notujemy takie zjawisko – że trafiają 
do nas dorosłe osoby uzależnione od nar-
kotyków. Wraz z nimi przychodzą członko-
wie rodzin, czyli osoby współuzależnione. 

P o lem z uzale nieniem od alko olu  czy od 
innyc  su s anc i psyc oak ywnyc  zaczyna 
sc odzi  co az ni e  w me yki

– Niestety, działania realizowane w ra-
mach tzw. programów rekomendowanych 
nastawione są głównie na opóźnienie 
wieku inicjacji alkoholowej. Natomiast 
my w punkcie przyjmujemy osoby, które 
mają problem nie tylko z alkoholem, ale 
przede wszystkim z narkotykami i dopa-
laczami. Tutaj rzeczywiście zaczynamy 
zauważać, że dzieci dwunasto- trzyna-
stoletnie mają już za sobą eksperymenty 
z alkoholem, narkotykami i dopalaczami. 
Jeżeli u czternastolatka stwierdzamy we 
wstępnej diagnozie pełnoobjawowe uza-
leżnienie, często mieszane to znaczny, że 
problem zaczął się znacznie wcześniej 
i pozostał on niezauważony.

 zwi zku z ym a dzo is o na es  p o ilak
yka i ak  e  p owadzicie

– Przede wszystkim właśnie prowa-
dzimy działania profilaktyczne, propo-
nujemy też konsultacje z terapeutą. Nie 
leczymy, ale informujemy, edukujemy, 
stawiamy wstępną diagnozę, kierujemy 
do lekarza psychiatry po typową diag-
nozę nozologiczną i jeśli on taką wysta-
wi, osoba wraca do nas, a my kierujemy 

ją do leczenia ambulatoryjnego bądź 
w ośrodku zamkniętym. 

zy w Punkcie onsul acy nym codziennie 
mo na liczy  na wspa cie

– Punkt Konsultacyjny mieści się 
w budynku Centrum Aktywności Oby-
watelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, 
w pokoju nr 20 na drugim piętrze. Ofe-
rujemy trzy typy konsultacji. Konsulta-
cje terapeutyczno-profilaktyczne, które 
odbywają się głównie we wtorki w godz. 
16.15-20.15. Konsultacje psychologicz-
ne są dwa razy w miesiącu – w środy, 
a konsultacje prawnicze w dwa czwartki 
w miesiącu. Szczegółowe dane dostępne 
są na naszej stronie internetowej www.
arl.ostrowiec.pl, w zakładce Punkty 
Konsultacyjne. Można też dzwonić do 
nas codziennie, w godz. od 8 do 16. pod 
nr tel. 533-431-651.

Punk  z dzi się swoimi p awami
– W punkcie oczywiście obowiązu-

ją zasady poufności i dyskrecji. Wy-
jątkiem są sytuacje zagrożenie życia, 
bądź wyrok sądu. Tylko wtedy możemy 
udzielić informacji o tym, co działo się 
na konsultacji. Druga zasada to zasada 
bezstronności. Nie jest tak, że konsultu-
jemy dziecko, a nagle stajemy po stronie 
rodzica. Dzieci potrzebują być uważnie 
wysłuchane, dostrzeżone w swoich prob-
lemach. Jeśli pozostaną w nich same, nie 
otrzymają konstruktywnego wsparcia od 
dorosłych, poszukają go w grupie ryzy-
ka, gdzie wymogi są niewielkie – trzeba 
być lojalnym i zdobyć pieniądze. Ostat-
nią zasadą jest zasada poszanowania dla 
godności klienta. Bardzo często młodzi 
ludzie nie chcą iść do poradni, do psy-
chiatry. Punkt Konsultacyjny stanowi 
dla nich takie swoiste „stop”, a dla ro-

dziców jest miejscem pierwszego profe-
sjonalnego spotkania, podczas którego 
można się dowiedzieć, że nie ma sytu-
acji bez wyjścia i każdy problem da się 
rozwiązać.

Do  al e na yw  dla u ywek s  wszelkie 
pas e  oz udzaniu ic  w młodyc  ludziac  
słu  o anizowane p zez was aloniki 
Dyskusy ne

– Saloniki prowadzimy już od wielu 
lat. Najpierw były to spotkania w in-
terakcji z mieszkańcami, podczas któ-
rych podejmowane były tematy ważne 
z punktu widzenia lokalnej społeczno-
ści. Z czasem salonikami zaczęło inte-
resować się coraz więcej młodych osób 
i weszliśmy z ofertą do szkół. Saloniki 
z założenia miały pokazywać ludzi z pa-
sją, jako takie pozytywne wzorce i tak 
właśnie się dzieje, dodatkowo połączy-
liśmy to z profilaktyką uzależnień, co 
okazało się strzałem w dziesiątkę. Fre-
kwencja na Salonikach jest naprawdę 
bardzo wysoka, sala zawsze jest pełna. 
One tak naprawdę są uzupełnieniem 
spotkań indywidualnych w punkcie, dają 
młodym ludziom możliwość konfronta-
cji z rówieśnikami, uczą asertywności, 
pracy zespołowej, autoprezentacji.

szys kie e działania s  dowodem na o  
e w s owcu w  wyc odzi się nap zeciw 

p o lemom i poma a się e ozwi za

ie a s ua i be  w ia
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Kampania finansowana z budżetu Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok 
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R E K L A M A

 KLA IA A ROWI

Uczniowie ostatnich k las l iceów 
i techników, a także maturzyści z ubie-
głych lat w poniedziałek sprawdzali 
swoją wiedzą z języka polskiego. We 
wszystkich ostrowieckich szkołach egza-
min rozpoczął się punktualnie o godz. 
9, mimo że w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa Sportowego 
wcześniej ogłoszono alarm bombowy. 
W trakcie matury pisemnej rzekomo 
miało dojść do wybuchu bomby. Maila 
z taką informacją odczytali rano dyrek-
torzy placówek. Na miejsce skierowani 
zostali strażacy i policjanci z ekipy mi-
nersko-saperskiej w celu sprawdzenia 
budynków. Nie wykryli jednak żadnych 
niebezpiecznych urządzeń. 

Arkusz maturalny z języka polskiego 
na poziomie podstawowym składał się 
z dwóch części. Pierwsza sprawdzała sto-
pień rozumienia różnych warstw tekstu 
nieliterackiego, umiejętność przekształ-
cania takiego tekstu, a także świado-
mość językową zdającego. W drugiej 
części trzeba było napisać wypracowa-
nie. Maturzyści mieli do wyboru dwa te-
maty – interpretację wiersza Anny Świr-
szczyńskiej „Samotność” lub rozprawkę 
na temat wolności, w oparciu o dramat 
„Dziady” Adama Mickiewicza i wybrane 
teksty literackie. 

– Mimo, że byłam dobrze przygotowa-
na, stresowałam się egzaminem z języka 
polskiego. „Dziady” nie są łatwą lektu-
rą, ale myślę, że dobrze poradziłam so-
bie z tym tematem. Dużo więcej trudno-
ści sprawiły nam pytania zamknięte, na 
czytanie ze zrozumieniem. Trzeba było 

trochę pomyśleć, przeczytać tekst kilka 
razy, ale w gruncie rzeczy nie było tak 
strasznie – mówi Kinga Nowak, absol-
wentka LO nr I im. St. Staszica.

Zdecydowanie większy stres towa-
rzyszył maturzystom w drugim dniu 
egzaminu. Zmagania z królową nauk 

poprzedziły kolejne alarmy bombowe. 
Tym razem wiadomości elektroniczne 
o ładunku wybuchowym wpłynęły aż do 
ośmiu placówek: ZS nr 3, ZS nr 1, Nie-
publicznego Liceum im. S. Konarskiego, 
CKZiU, LO nr I im. St. Staszica, LO nr 
II im. J. Chreptowicza, Zespołu Dosko-
nalenia Zawodowego i Centrum Nauki 
i Biznesu "Żak". Na miejscu już od godz. 
6 pracowali policjanci i Straż Pożarna. 
Alarmy i tym razem okazały się fał-
szywe. Działania służb bezpieczeństwa 
wpłynęły jednak na to, że w niektórych 
placówkach matury rozpoczęły się z lek-
kim opóźnieniem. 

W odczuciu zdających, matematyka, 
której wielu się obawiało okazała się 
stosunkowo łatwa. 

– Jestem humanistką, ale przyznaję, 
że nie było tak źle. Wprawdzie trochę 
trudności sprawiły mi zadania otwarte, 
ale ogólnie jestem pozytywnie zaskoczo-
na. Tego samego zdania są moi koledzy 
i koleżanki. Było zdecydowanie łatwiej 
niż rok temu – komentowała tuż po eg-
zaminie Agata Stępień.

Po zakończeniu matury z matema-
tyki, szkoły średnie zostały zaplom-
bowane i otwarte w obecności poli-
cjantów i dyrektorów dopiero w środę 
nad ranem. „Bombowy” scenariusz 
powtórzył się w pięciu placówkach: 
w ZSOMS, LO nr III im. W. Broniew-
skiego, CKZiU, LO nr I im. St. Staszica 

i ZS nr 2. Ponieważ wszystkich obiek-
tów od popołudnia pilnowali funkcjo-
nariusze policji, nikt nie miał możli-
wości wejścia do środka i podłożenia 
ładunku wybuchowego, dlatego maile 
potraktowano, jako fałszywy alarm. 
Punktualnie o godz. 9 maturzyści przy-
stąpili do pisemnego egzaminu z języka 
angielskiego, a o godz. 14 rozpoczęło się 
rozszerzenie. 

Egzaminy z innych języków obcych 
odbędą się w dniach od 14 do 23 maja. 
Aby zaliczyć sesję, maturzyści obo-
wiązkowo muszą przystąpić do jednego 
egzaminu pisemnego z przedmiotu do 
wyboru na poziomie rozszerzonym oraz 
do dwóch obowiązkowych egzaminów 
ustnych – z języka polskiego i języka 
obcego nowożytnego. Pisemna sesja eg-
zaminacyjna potrwa do 23 maja, a ust-
na zakończy się 25 maja. Wyniki matur 
ogłoszone zostaną 4 lipca. 

Miejmy nadzieję, że wcześniej uda się 
ustalić sprawcę, bądź sprawców fałszy-
wych alarmów bombowych w szkołach. 
Tym zajmuje się specjalna grupa funk-
cjonariuszy CBŚ. Policjanci przypomi-
nają, że konsekwencje takiego czynu 
mogą być poważne. Za celowe i fałszy-
we zawiadomienie o zagrożeniu grozi 
kara do ośmiu lat pozbawienia wolno-
ści. Oprócz odpowiedzialności karnej, 
sprawcy mogą zostać również pociąg-
nięci do odpowiedzialności finansowej.

o bow  o e  a u
W poniedziałek ruszył maraton maturalny. W całym kraju obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki i ję-
zyka angielskiego przebiegały pod znakiem alarmów bombowych. Maile z wiadomościami o rzekomym ładunku wybuchowym 
odbierali również dyrektorzy ostrowieckich szkół. Za każdym razem były to informacje fałszywe.
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Urząd Gminy w Bałtowie
Bałtów 32, 27-423 Bałtów
tel. 41 264 10 08

fax. 41 264 13 03
www.gminabaltow.pl
e-mail: gmina@gminabaltow.pl 

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

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

www.cmielow.pl
e-mail: urzad@cmielow.pl 
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Niewątpliwą zaletą roweru jest jego 
uniwersalność. Tania eksploatacja 
i możliwość poruszania się nim prak-
tycznie wszędzie sprawia, że trudno 
znaleźć alternatywę dla szybkiego prze-
mieszczania się na krótkich odcinkach. 
Szczególnie, że największą korzyścią jest 
zdecydowana poprawa zdrowia.

ODCHUDZANIE NA ROWERZE
Wystarczy godzina pedałowania, by 

spalić nawet 800 kalorii. Oczywiście, wy-
nik ten w dużej mierze zależy od tempa, 
jakim się poruszamy, naszej masy ciała 
czy pogody. Spalanie kalorii nie będzie 
tak efektywne, jak w przypadku biega-
nia, jednak warto zwrócić uwagę, że 
rower jest znacznie bezpieczniejszy dla 
osób ze sporą nadwagą. Dlaczego? Cho-
dzi o przeciążenia organizmu. Jeżdżąc 
na rowerze, nie mamy do czynienia z tak 
dużymi obciążeniami, jak w przypadku 
biegania. Dotyczy to przede wszystkim 
stawów kolanowych.

Rower skutecznie eliminuje dole-
gliwości, na które skarżą się osoby 
z brzuszkiem. Chodzi tu przede wszyst-
kim o bóle pleców, które są wynikiem 
siedzącego trybu życia. Jazda na rowerze 
pozytywnie wpłynie także na kręgosłup, 
o ile oczywiście nasz jednoślad będzie 
mieć prawidłowo ustawioną pozycję.

Regularna jazda rowerem pomaga 
modelować sylwetkę. Szczególnie po-
zytywny wpływ ma na mięśnie czworo-
głowe ud i pośladki. Poza tym poprawia 

dotlenienie krwi, zwiększa pojemność 
płuc. Nie wolno także zapominać, że 
podnosi poziom endorfin i hormonów, 
które poprawiają samopoczucie.

  D   
Osoby, które zaczynają swoją rowero-

wą przygodę, powinny jeździć dwa, trzy 

razy w tygodniu po 30-40 minut. Pamię-
tajmy, że efekty są większe, gdy ćwiczymy 
systematycznie, np. trzy razy w tygodniu 
co drugi dzień. Mięśnie zużywają glu-
kozę i kwasy tłuszczowe. W pierwszych 
minutach wysiłku wykorzystują przede 
wszystkim zapasy glukozy. Dopiero po 
ok. 30 minutach zaczyna być spalany 

tłuszcz. Jazda na rowerze zwiększa od-
porność na zmęczenie i daje możliwość 
wyciszenia się, a także obcowania z na-
turą. Jest jedną z niewielu aktywności, 
która może być praktykowana właściwie 
przez każdą osobę. Przeciwwskazaniem 
jest jedynie zaawansowana choroba sta-
wów i kręgosłupa, a także poważne scho-
rzenia układu krążenia. Rower pomaga 
też osobom chorym na cukrzycę i tym, 
które są nią zagrożone. Aktywność po-
prawia wrażliwość komórek na insulinę. 
W efekcie można przyjmować jej mniej. 
Jazda na rowerze polecana jest też przez 
kardiologów, ponieważ skutecznie chroni 
przed miażdżycą. Obniża poziom „złego 
cholesterolu”(LDL) i zwiększa wskaźnik 
„dobrego” (HDL).

  P
Pierwsze trasy powinny być krótkie 

i w miarę płaskie. Stopniowo należy 
zwiększać dystans i trudność tras. Jeśli 
będziemy przyzwyczajać mięśnie do wy-
siłku, zmniejszy się ryzyko zakwasów. 
Pamiętajmy, aby podczas jazdy koniecz-
nie uzupełniać płyny. Warto wyrobić 
w sobie nawyk systematycznego picia, 
biorąc łyk napoju co 10-15 minut, a nie 
dopiero wtedy, gdy poczujemy pragnie-
nie. Jeśli przejażdżka ma potrwać dłu-
żej niż godzinę, dobrze jest też zabrać ze 
sobą coś do jedzenia. Może to być owoc 
lub baton sportowy.

IT PL

Zdrowie na rowerze
Nie jest tajemnicą, że regularna jazda na rowerze nie tylko poprawia kondycję, ale również samopo-
czucie. Nie każdy może sobie pozwolić na wysiłek fizyczny, jakim jest bieganie, a dla innych regularne 
wizyty na siłowni wiążą się ze zbyt dużym obciążeniem.

SMACZNEGO 

SZYBKA SAŁATKA 
Z ŻURAWINOWYM SOSEM

SKŁADNIKI
– 100 g rukoli
– 4 niewielkie pomidory
– 1 mała cebula
– 100 g żurawiny
– 100 g chrupiącej sałatki Bakalland
– 2 łyżki oliwy z oliwek

PRZYGOTOWANIE
Rukolę myjemy, pomidory kroimy 
w ósemki, cebulę w talarki. Garść 
żurawiny blendujemy z 2 łyżkami 
oliwy z oliwek. Rukolę posypujemy 
pomidorami, cebulą, dodajemy 
suszoną żurawinę, Chrupiącą sałatkę 
i polewamy przygotowanym sosem. 

ZIELONY MIKS 
Z ORZECHAMI LASKOWYMI

SKŁADNIKI
– kilka zielonych szparagów
– 1 awokado
– 1 opak. sera typu feta
– miks sałat
– pęczek rzodkiewki
–  100 g zielonego groszku (może być 

mrożony)
–  100 g orzechów laskowych
–  kilka liści natki pietruszki 

i szczypiorek do dekoracji
– 2 łyżki oliwy z oliwek
– łyżka soli

PRZYGOTOWANIE
Szparagi myjemy, odcinamy suche 
końcówki, większe dzielimy na pół 
i wkładamy do wysokiego garnka 
z osoloną wodą. Po zagotowaniu 
wody gotujemy je ok. 5-8 minut, aż 
będą miękkie, ale zostaną chrupiące. 
Mrożony groszek przelewamy ciepłą 
wodą, rzodkiewkę kroimy w plasterki, 
a awokado w paski. Całość łączymy 
z sałatą, posypujemy pokruszoną fetą 
i orzechami laskowymi, posiekaną 
pietruszką i odrobiną szczypiorku. 
Polewamy dwiema łyżkami oliwy.

Jaką broń wybrać? Istnieje wiele 
różnych metod na zwalczanie trądziku. 
Z pomocą przychodzą środki dostępne 
m.in. w aptekach. Dobra wiadomość 
jest taka, że wiele aptecznych prepara-
tów jest hipoalergicznych, co oznacza, 
że nie zawierają drażniących i uczula-
jących składników. Jeśli wybrane przez 
nas metody pielęgnacji nie 
przynoszą oczekiwanych 
efektów, należy udać się 
po poradę do dermatologa, 
który może zalecić stosowa-
nie antybiotyku.

Jak powstaje trądzik? 
Dojrzewanie to istna burza 
hormonów, które stymulują 
organizm do zmian. Skóra 
również ulega pobudze-
niu. Znajdujące się w niej 
gruczoły łojowe stają się 
nadgorliwe – produkują 
bardzo duże ilości sebum, 
czyli łoju skórnego, który 
ma za zadanie nawilżać ją 
i chronić przed szkodliwymi 
drobnoustrojami. Nadpro-
dukcji sebum towarzyszy 
też nadmierne rogowacenie 
naskórka. Mieszanka tłusz-
czu i martwych komórek wypełnia prze-
wód odprowadzający sebum i zatyka go. 
W ten sposób powstają zaskórniki. Na 
twarzy zawsze bytują jakieś bakterie, naj-
częściej jest to Propionibacterium acnes. 
To właśnie one wywołują stan zapalny 
w okolicach zaskórników, powodując po-
wstanie czerwonych i bolesnych grudek. 
Na ich czubku z czasem pojawi się biała 
kropka – zbiera się tam ropa, która może 

wypełniać nawet całą powierzchnię po-
wstałej grudki.

Pielęgnacja cery trądzikowej. Twarz 
należy dokładnie oczyszczać rano i wie-
czorem antybakteryjnymi piankami, że-
lami lub emulsjami przeznaczonymi 
do skóry trądzikowej. Dobrze dobrany 
kosmetyk do mycia twarzy nie powinien 

zawierać alkoholu – mimo silnie anty-
bakteryjnego działania będzie wysuszał 
i podrażniał skórę. Co trzy dni należy 
wykonać peeling skóry, który usunie z jej 
powierzchni martwy naskórek. Dla cery 
trądzikowej odpowiednie są peelingi en-
zymatyczne – te zawierające grubsze lub 
mniejsze ziarna stosujemy tylko wtedy, 
kiedy na cerze nie ma zmian ropnych. 
Po oczyszczaniu przychodzi czas na to-

nizację – wykonujemy ją po użyciu żelu 
do mycia twarzy lub peelingu. Tonik 
przywraca odpowiednie pH skórze, od-
żywia ją i zmniejsza produkcję sebum. 
Tak oczyszczona cera jest gotowa na 
krem, a więc dawkę odżywienia. Uży-
wamy kremów przeznaczonych do cery 
trądzikowej – będą działać matująco, 

odżywczo i antybakteryj-
nie. Dobrze, aby krem taki 
miał w składzie ekstrakty 
z rumianku, tymianku, kory 
brzozowej czy hibiskusa. 
Dobrze sprawdzi się także 
żel aloesowy. Na szczególnie 
uporczywe wypryski można 
używać punktowo prepara-
tów antytrądzikowych, któ-
re będą wysuszać, odkażać 
i działać przeciwzapalnie.

Czego nie robić? Nie 
wolno wyciskać powstałych 
wyprysków i grudek – po-
woduje to tylko dodatkowe 
rozprzestrzenienie się bak-
terii. W takich sytuacjach 
warto pomyśleć o wizycie 
u kosmetyczki i wykonaniu 
oczyszczania twarzy. Po-
nadto warto zapamiętać, 

aby nie dotykać twarzy brudnymi rękami 
i nie drapać jej. Należy wykluczyć z die-
ty na jakiś czas kawę i cukier. Posiłki 
powinny zawierać warzywa strączkowe, 
orzechy i brązowy ryż. Zamiast napojów 
gazowanych znacznie lepiej wypić zieloną 
herbatę i oczywiście unikać przetworzo-
nej żywności.

IT PL

ak walczy  z dzikiem
Metody leczenia trądziku są różne – dobór najlepszej z nich jest zależny od rodzaju choroby. Warto pamiętać, aby 
nie dotykać twarzy brudnymi rękami i nie drapać jej oraz nie używać tłustych kremów i kosmetyków z alkoholem.

Przed wyjściem do lasu czy parku na 
pewno dobrym pomysłem jest założenie 
długich spodni, zakrytych butów, bluzy 
z długim rękawem i nakrycia głowy. 
Można pomyśleć także o narzuceniu na 
szyję i odkryte ramiona chustki. Odzież 
w jasnych kolorach pozwoli nam łatwiej 
zauważyć kleszcza i szybko go usunąć. 
Kleszcze szczególnie lubią miejsca ciepłe 
i wilgotne. Pachwiny, zgięcia kolan, 
pachy, skóra głowy pod włosami – to 
najczęstsze miejsca ukąszenia, dlatego to 
je powinniśmy chronić szczególnie.

Dodatkowo warto na odkrytą skórę 
oraz zewnętrzną stronę ubrania za-
stosować środki odstraszające owady 
i kleszcze. Wskazane jest także użycie 
kremu z filtrem UV. Należy pamiętać, 
że jako pierwszy nakłada się na skórę 
krem ochronny UV, a następnie preparat 
przeciwkleszczowy.

Bardzo ważne, aby po powrocie ze 
spaceru dokładnie obejrzeć skórę. Prze-
gląd najlepiej zrobić w dobrze oświetlo-
nym miejscu, pamiętając o niewielkich 
rozmiarach kleszcza. Naszą uwagę 
powinny przykuć wszelkie zaczerwie-
nienia, plamki sugerujące zadrapanie 
lub ukąszenie. Warto po spacerze wziąć 
prysznic – istnieje szansa, że mimo że 
zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza, nie 
zdążył się on jeszcze wgryźć i w trakcie 
kąpieli zostanie usunięty.

IT PL

Uwaga
kleszcze
Wbrew pozorom kleszcze spotkamy nie tylko 
w lasach czy na łąkach, lecz także na skwer-
kach, w miejskich parkach czy w pobliżu 
naszych domów.

Fo
t. f

it.p
l

Fo
t. f

it.p
l

TEKSTY POWSTAJĄ 
WE WSPÓŁPRACY 

Z PORTALEM



8 PIĄTEK – CZWARTEK 10-16 MAJA 2019PROGRAM TV

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!

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

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, 11 MAJA

PIĄTEK, 10 MAJA

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
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
13:45  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
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
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, 13 MAJA

NIEDZIELA, 12 MAJA

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
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, 14 MAJA

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

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

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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05:50  Jeden z dziesięciu
06:20  Jaka to melodia?
06:55  Connie i spółka

Film obyczajowy
08:45  Biegnij, Amelio

Film obyczajowy
10:35  Daleko od domu: Przygody żółtego psa

Film przygodowy
12:05  Kulisy paryskiego luksusu

Film dokumentalny
13:15  Natura w Jedynce: Tajemnicze życie sów

Film dokumentalny
14:10  Gabinet z widokiem na morze

Film komediowy
15:55  Rolnik szuka żony
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!
20:25  Leśniczówka
00:05  Bez tożsamości 2
00:50  Warto rozmawiać
01:50  wojsko-polskie.pl
02:25  Licencja na zabijanie

Film sensacyjny
04:40  Notacje

Iga Cembrzyńska. Każdy ma swój świat
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Radom, Enigma

kulinaria
07:50  Doradca smaku
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Pudłaki

Film animowany
12:55  Scooby-Doo

Film komediowy
14:40  Kung Fu Panda 2

Film animowany
16:30  Legenda Zorro

Film przygodowy
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Agent - Gwiazdy
22:35  Miami Vice

Film sensacyjny
01:05  American Horror Story: Asylum
02:10  Uwaga!
02:30  Moc magii

05:20  Koło fortuny
05:55  Wspaniała

Film komediowy
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

Wspomnień czar
12:05  Penelope

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:20  Szansa na sukces. Opole 2019
16:25  Czym chata bogata!

Film komediowy
18:00  Panorama
18:20  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Rodzinka.pl

Pstrykasz, więc jesteś
19:05  Rodzinka.pl

Młodość nie zna strachu
19:35  Barwy szczęścia
20:05  Barwy szczęścia
20:35  Kulisy seriali „Na dobre i na złe” i „Na sygnale”
20:50  Na sygnale
21:20  Wkręceni 2
23:05  Osaczona
00:45  Goryle we mgle

Film biograficzny
03:00  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:05  Kung Fu Panda: Tajemnice zwoju

Film animowany
09:35  Stuart Malutki

Film obyczajowy
11:30  Niesamowity Spider-Man

Film przygodowy
14:20  Faceci w czerni

Film fantastyczny
16:30  Kevin sam w domu

Film komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Świat według Kiepskich
20:35  Galimatias, czyli kogel-mogel 2

Film komediowy
22:40  Ślad
23:50  Ballistic

Film sensacyjny
01:30  Nasz nowy dom
02:30  Nasz nowy dom
03:35  Tajemnice losu

CZWARTEK, 16 MAJA

ŚRODA, 15 MAJA

05:25  Jeden z dziesięciu
06:00  Jaka to melodia?
06:35  Natura w Jedynce: Między miłkiem a dziewięćsiłem

Film dokumentalny
07:25  Jak uratować mamę

Film animowany
09:05  Długie łodzie wikingów

Film przygodowy
11:15  Ja wam pokażę!

Film obyczajowy
13:25  Natura w Jedynce: Tajemnicze życie sów

Film dokumentalny
14:25  Jak zostać księżną

Film biograficzny
16:05  Gramy dla Europy
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

Nieboszczyk na plebanii
21:30  Sprawa dla reportera
23:50  Ocaleni
00:55  Tanie dranie - Moroz i Kłopotowski komentują świat: Oni - dzieci 

komunistów
01:40  Bez tożsamości 2
02:30  Serial
03:30  Sprawa dla reportera
04:55  Zakończenie programu

05:10  Uwaga!
05:35  Mango
06:50  Kuchenne rewolucje: Augustów, Greek Zorbas

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: Lębork, Stella Cafe

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Kuchenne rewolucje: Nowogard, Pierogarnia u Marty

kulinaria
22:30  Tylko mnie kochaj

Film komediowy
00:30  Poranek kojota

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

05:30  Koło fortuny
06:10  Porwanie na Manhattanie

Film obyczajowy
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 to powieść
12:05  Agent Cody Banks 2: Cel Londyn

Film komediowy
14:00  Familiada
14:35  Koło fortuny
15:10  Na sygnale

Maszyna do zabijania
15:45  Goryle we mgle

Film biograficzny
18:00  Panorama
18:25  Pogoda
18:30  Sport telegram
18:35  Bieg Konstytucji 3 maja
18:40  Rodzinka.pl

Gwiazda rocka
19:10  Rodzinka.pl

Biznes is biznes
19:35  Barwy szczęścia
20:10  Barwy szczęścia
20:45  Europa da się lubić - 15 lat później

kultura
22:05  Big Music Quiz
23:10  Czym chata bogata!
00:55  Strażnik
02:45  16 przecznic

Film sensacyjny
04:30  Zakończenie programu

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  Malanowski i partnerzy
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Piłka nożna: Puchar Polski - mecz finałowy: Jagiellonia 

Białystok - Lechia Gdańsk
18:00  Piłka nożna: Puchar Polski - ceremonia dekoracji
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:00  Roztańczony Śląski
22:00  Roztańczony Śląski
00:00  Och, Karol

Film komediowy
02:10  Chirurdzy
03:05  Chirurdzy
04:10  Kabaretowa Ekstraklasa

AU T O P R O M O C J A

Paweł zimkiewicz
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”, 

Radia Rekord, portalu CoZaDzien.pl

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

 P  D
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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TAXI PLUS
USŁUGI CAŁODOBOWE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

515 516 507
41 266 69 96
41 266 36 32

-20%
za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ KARTĄ

 PIOTR KOWALSKI

Agresywna gra piłkarzy KSZO już na 
samym początku przyniosła czerwoną 
kartkę dla środkowego obrońcy z Lublina. 
W trzeciej minucie Bartłomiej Smuczyń-
ski dopadł do piłki odbitej przez pomoc-
nika Motoru i wychodząc na sam na sam 
z bramkarzem gości został nieprzepisowo 
zatrzymany przez Bartosza Waleńcika. 
Za to zagranie Waleńcik ukarany został 
czerwoną kartką i przez pozostałą część 
meczu lublinianie musieli radzić sobie 
w dziesięcioosobowym składzie.

Piłkarze KSZO mieli przewagę, jed-
nak strzały Kapsy i Grunta albo były 
niecelne, albo zbyt lekkie, aby zasko-
czyć znanego w Ostrowcu z występów 
w KSZO Adriana Olszewskiego. Lub-
linianie widząc nieporadność ostro-
wieckiego zespołu, zaczęli poczynać 
sobie nieco śmielej. Pierwsze poważne 
ostrzeżenie ostrowiecka defensywa 
miała w 32 minucie, kiedy to piłka ude-
rzona ze znacznej odległości szczęśliwie 
odbiła się i minęła poprzeczkę bramki 
Frątczaka. W 36 minucie ponownie 
zakotłowało się pod bramką KSZO, 
goście wykonywali rzut rożny, ale nie-
samowitym refleksem wykazał się nasz 
goalkeeper i zdołał złapać piłkę. Minu-
tę później było już prawdziwe oblężenie 
ostrowieckiej bramki. Wszystko zaczęło 
się od straty piłki w środku pola przez 
Burzyńskiego, goście wyszli z kontrą, 
jednak i tym razem górą był Frątczak, 
który najpierw zdołał wybić piłkę po 
strzale Poźniaka na rzut rożny, a póź-
niej świetnie interweniował również 
przy kornerze.

Lublinianie atakowali dalej. W 40 
minucie z lewej strony dośrodkowywał 
Grzegorz Bonin, do piłki - przy dość 
biernej postawie naszych obrońców - 
wyskoczył Mateusz Majewski i pokonał 
Frątczaka dając Motorowi prowadzenie. 
W końcówce tej części gry uderzeniem 
z dystansu Adriana Olszewskiego próbo-
wał zaskoczyć Jakub Kapsa, niestety do 
przerwy KSZO przegrywał 0:1.

W drugiej połowie za kontuzjowanego 
Fabiana Burzyńskiego na boisku pojawił 
się Kamil Bełczowski . Pomarańczowo- 
czarni chcąc doprowadzić do wyrówna-
nia, przyspieszyli tempo gry i przycisnęli 
rywala. Ataki ostrowczan kończyły się 
jednak albo przed polem karnym albo 
niecelnymi strzałami. W 59 minucie, po 
serii ataków KSZO akcję wyprowadzili 
goście. Naszą defensywę ponownie za-
skoczyło dokładne zagranie Grzegorza 
Bonina, tym razem dośrodkowanie na 
bramkę zamienił Szymon Rak i przy 
Świętokrzyskiej mieliśmy już 0:2. Lubli-
nianie, idąc za ciosem próbowali jeszcze 
dobić ostrowiecki zespół. W 62 minucie, 
pod bramką KSZO było bardzo gorąco, 
tym razem nasza obrona zdołała sobie 
jednak poradzić ze strzałami przyjezd-
nych. Pomarańczowo-czarni przetrzy-
mali napór i od 63 minuty gra przeniosła 
się pod bramkę Motoru. W ciągu kilku 
minut szczęścia próbowali Chrzanowski, 
Łokieć i Bełczowski, jednak dopiero 
strzał Michała Grunta po dośrodkowa-
niu Filipa Rogozińskiego dał ostrowcza-
nom bramkę kontaktową. Napór bramki 
Motoru nie ustawał dalej, niestety strza-
ły Bełczowskiego, Grunta, Putona, czy 
Chrzanowskiego zatrzymywały się na 
obrońcach lub wpadały w ręce dobrze 
dysponowanego Olszewskiego.

Motor wygrał, pokazując w Ostro-
wcu dojrzalszą pi łkę, pomimo gr y 
w osłabieniu praktycznie przez cały 
mecz i stworzeniu dużo mniejszej ilości 

sytuacji strzeleckich lublinianie wyka-
zali się większą skutecznością zarówno 
w defensywie, jak i ofensywie. 

-  Duże gratulacje dla mojego zespołu 
za to co pokazał dzisiaj na boisku, w tym 
jakże trudnym meczu z racji i przeciw-
nika i miejsca w którym byliśmy - mó-
wił po spotkaniu trener Motoru Lublin 
Robert Góralczyk. - Cieszymy się z wy-
granej, ale rywale uciekli nam już na 
znaczną odległość. Przed nami, po tym 
bardzo trudnym meczu dwa dni rege-
neracji, później mecz na Arenie Lublin 
ze Stalą Rzeszów, która ciągle walczy 
o awans.

-  Gratuluję drużynie gości zdobytych 
trzech punktów. Jestem zadowolony 
z gry mojego zespołu, z zaangażowa-
nia, z tego, że po czerwonej kartce dla 
przeciwnika to my musieliśmy prowa-
dzić grę, my musieliśmy konstruować 
akcje - powiedział trener KSZO 1929 
Ostrowiec Świętokrzyski Marcin Wró-
bel. - Gram młodą drużyną, ci chłopcy 
potrzebują trochę więcej czasu. Maciej 
Miłek i Damian Mężyk jeszcze dziś 
rano pisali maturę. To jest drużyna, 
która jest na dorobku i tak naprawdę 
możemy mieć z nich dużo pociechy 
w następnym sezonie. Nie mamy się 
czego wstydzić, chcieliśmy wygrać, ale 
cóż przeciwnik był lepszy, miał więcej 
jakości. Pokazaliśmy, że możemy wal-
czyć, jak równy z równym z drużynami 
z czołówki. Teraz dwa dni regeneracji 
i jedziemy do Sandomierza pokazać 
swoją dobrą grę.

W ligowej tabeli nie zaszły większe 
zmiany. Na prowadzeniu Podhale Nowy 
Targ (70 pkt.), druga jest Stal Rzeszów 
(67 pkt.), trzeci Motor (60 pkt.). KSZO 
1929 (46 pkt.) jest na szóstym miejscu. 
Kolejny mecz pomarańczowo-czarni 
zagrają już w niedzielę, 12 maja w San-
domierzu z tamtejszą Wisłą. Początek 
o godzinie 16.

Motor lepszy 
w osłabieniu

Gorycz porażki musieli przełknąć piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzy-
ski po środowym spotkaniu z trzecim w tabeli Motorem Lublin. Pomimo gry 
w osłabieniu, Motor zdobył dwie bramki.

R E K L A M A

Pięć bramek dla pomarańczowo-czar-
nych zdobyła Wiktoria Jurecka, nasza za-
wodniczka na swoim koncie w dziesięciu 
rozegranych spotkaniach zanotowała już 
czternaście trafień. Pod-
opieczne Radosława Ćwika 
zajmują drugie miejsce w li-
gowej tabeli, na prowadze-
niu z kompletem zwycięstw 
są Hetmanki Włoszczowa.

– Po ubiegłotygodnio-
wej porażce we Włoszczo-
wej morale zespołu było 
troszeczkę obniżone, ale cieszę się że 
udało nam się wygrać – mówił po me-
czu trener piłkarek KSZO 1929 Rado-
sław Ćwik. – Dziewczyny zareagowały 
pozytywnie, wyszły na boisko, zrobiły 
kawał dobrej roboty i wygrały wysoko. 

Oby tak dalej. Myślę, że z biegiem czasu 
będziemy coraz mocniejszym zespołem. 
Do rozegrania zostały nam jeszcze dwa 
spotkania, zaległe z TOPSPIN Promnik 

oraz z Cicha Sława eSKa 
Skarżysko.

KSZO 1929 Ostrowiec 
Świętokrzyski – Bucovia 
Bukowa 7:1 (4:1)

B r a m k i  d l a  K S Z O 
5 – Wiktoria Jurecka, 1- 
Monika Zakrzewska, 1- 
samobójcza.

Skład KSZO: Dębowska – Gałek, 
Duda, Zuzanna Madej, Wiktoria Ma-
dej – Borek, Dudek, Wiśnios, Zakrzew-
ska, Jurecka – Bajak.

KP

Dziewczyny spisały 
się na siódemkę

Zwycięstwem 7:1 nad Bucovią Bukowa zakończyły spotkanie 12 kolejki 
Świętokrzyskiej III Ligi kobiet piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Św.

W ubiegłym tygodniu szczypiorniści 
KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. rozegra-
li ostatnie w sezonie ligowe spotkanie. 
Zespół Tomasza Radowieckiego, który 
utrzymanie zapewnił sobie dwie kolej-
ki wcześniej chciał godnie pożegnać się 
z ostrowiecką publicznością, pomimo 
walki wyszło nieco inaczej.

Sezon był dość krótki, jednak bardzo 
trudny dla naszej drużyny – mówił Ka-
rol Szewczyk, wiceprezes KSZO ds. pił-
ki ręcznej. – Cel, jakim było utrzymanie 
został spełniony. Kontuzje czterech pod-
stawowych zawodników sprawiły, że do 
końca graliśmy tak jak graliśmy, gdyby 
trener miał tych zawodników na pewno 
miałby dużo większe pole manewru. Cel 
na przyszłość to utrzymać trzon młodych, 
perspektywicznych chłopaków i poczynić 
takie wzmocnienia na pozycjach rozgry-

wającego i kołowego. Przy spełnieniu 
tych warunków kolejny sezon na pewno 
będzie lepszy. Mamy w głowie już uło-
żony skład. Teraz chcielibyśmy wiedzieć 
więcej o finansach, jakimi będziemy dys-
ponowali w przyszłym sezonie. Liczymy 
na dalszą współprac ze sponsorami, chce-
my przybliżyć ich trochę do klubu, poka-
zać halę i możliwości promocji.

– Dziękuję mojej drużynie za zosta-
wione serce na boisku, były chwile dobre 
i były chwile słabe, więcej było jednak 
pozytywów – podsumował sezon trener 
KSZO Odlewnia Tomasz Radowie-
cki. – Pierwsza liga zostaje w Ostrowcu. 
Myślimy już o przyszłości, kilka pomy-
słów w głowie już jest. Za rok będziemy 
silniejsi! 

PK

Podsumowali sezon
– Za rok będziemy silniejsi – zapewnił Tomasz Radowiecki, trener KSZO 
Odlewnia, podczas spotkania podsumowującego miniony sezon. 

WINNICA KNAPÓW
Zatrzymaj się u nas na moment

Nasze miejsce to cicha przystań dla osób, które pragną na chwilę zatrzymać się 
i pobyć w bliskości z naturą. Odwiedzający będą mieli możliwość nie tylko degustacji, 

ale również zwiedzania winnicy i odpoczynku w niej.
Krzczonowice 29, 27-440 Ćmielów
tel. +48 605 603 234
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