
WSBiP z pracownią 
na miarę czasów
Studenci pielęgniarstwa Wyższej 
Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczo-
ści mogą zdobywać umiejętności 
praktyczne w nowoczesnym Mo-
nopro� lowym Centrum Symulacji 
Medycznej. Pracownia na miarę 
XXI wieku w pełni oddaje warunki 
panujące w placówkach ochro-
ny zdrowia. Uroczyste otwarcie, 
połączono z nadaniem pracowni 
imienia prof. dr hab. n. med. dr h. 
c. Macieja Latalskiego

 str. 3

Fontanna 
atrakcją osiedla
Fontanna w osiedlu „Spółdzielców” 
przeszła gruntowny remont. Nowo-
czesny obiekt, podświetlany nocą 
robi ogromne wrażenie, zarówno 
na młodszych, jak i starszych.
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Gombrowicz 
wraca do Ostrowca
W Parku Miejskim i na Rynku 
w Ostrowcu Św. pojawiła się wy-
stawa o Witoldzie Gombrowiczu. 
Okazją do pokazania ekspozycji są 
przypadające w tym roku 115. rocz-
nica urodzin i 50. rocznica śmierci 
autora „Ferdydurke”.
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Zagrają w � nale

Piłkarze KSZO 1929 wygrali 2:0 
z Czarnymi Połaniec w spotkaniu 
pół� nałowym Pucharu Polski na 
szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego.
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TOKRZYSKIE
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W zeszłym roku wyruszył w samotną podróż rowerem wzdłuż Polski, z Helu do Zakopanego. W tym 
roku pojechał w odwrotnym kierunku – z Zakopanego do Helu. Jazda bez przerwy na sen, jedynie 
z krótkimi postojami na posiłki, w trudnych warunkach atmosferycznych miała na celu niesienie po-
mocy. Była wyprawą na rzecz Adasia Cieplińskiego, chłopca walczącego z Zespołem Leigha. Rozmowa 
z Kamilem Gołąbkiem i Andrzejem Kowalskim, kierownikiem „Highway to Hel”.
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Fot. archiwum cozadzien.pl
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ią ek   maja
 Święto ostrowieckiej fotografii. 
Członkowie Fotoklubu Galeria MCK 
po raz piętnasty pokażą swoje zdję-
cia, wykonane na przestrzeni ostatnich 
dwunastu miesięcy. Na jubileuszowej 
XV Dorocznej Wystawie pojawią się 
prace 37 autorów nie tylko z Ostrowca, 
ale i z Kielc, Rzeszowa oraz Warszawy. 
Tym razem ekspozycję zdominuje foto-
grafia inscenizowana, inspirowana ma-
larstwem, będzie też trochę reportażu, 
pejzaży i aktów. Wernisaż ekspozycji, 
połączony z prezentacją towarzyszące-
go jej, pięknie wydanego albumu rozpo-
cznie się o godz. 18.

obo a   maja 
 Biegowa integracja .  Miejsk i 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 
mieszkańców Ostrowca Św. i okolic, 
a przede wszystkim uczniów ostrowie-
ckich placówek oświatowych do wzię-
cia udziału w „Ostrowieckim Biegu 
Wiosny 2019”, który odbędzie się na 
terenie ośrodka wypoczynkowego Gu-
twin. Impreza rozpocznie się od atrak-
cji skierowanych do najmłodszych, 
czyli dzieci w wieku do 6 lat. W godzi-
nach 10.15 – 11.45 na wyspie dzielącej 
zbiornik wodny przeprowadzone zo-
staną dla nich zabawy ruchowe oraz 
bieg na dystansie 100 metrów. Ponadto 
dla wszystkich dzieci przebywających 
w tym czasie w Ośrodku Wypoczynko-
wym Gutwin organizatorzy przygoto-
wali szereg innych ciekawych atrakcji, 
między innymi dmuchane zjeżdżalnie 
i trampolinę. Bieg główny rozpocznie 
się o godzinie 12. Udział w nim polegać 
będzie na pokonaniu trasy o długości 
około 3500 metrów, wyznaczonej na te-
renie Gutwinu i w przyległym terenie 
leśnym. Trasę należy pokonać biegiem 
lub marszem, zgodnie z maksymą „Nie-

ważne jest, jaką lokatę zajmiesz i w ja-
kim czasie pokonasz trasę”. Organiza-
torzy zachęcają do udziału wszystkich, 
nawet osoby, które na co dzień rzadko 
spędzają czas aktywnie. Podczas Biegu 
Wiosny nie będzie prowadzona rywa-
lizacja indywidualna, ani zapisywana 
kolejność na mecie. W Biegu Głównym 
tradycyjnie prowadzona będzie za to 
punktacja na najaktywniejszą szkołę. 
Najaktywniejszą szkołą tegorocznego 
biegu zostanie placówka, której ucznio-
wie wezmą udział w zawodach, ukończą 
bieg, a ich liczba w stosunku do wszyst-
kich uczniów szkoły stanowić będzie 
najwyższy odsetek. Wynik szkoły mogą 
podwyższyć absolwenci, rodzice ucz-
niów, czy sympatycy szkoły, którzy po 
wypełnieniu specjalnego kuponu (do 
pobrania w biurze zawodów) będą li-
czeni do klasyfikacji jak uczeń. Duży 
wpływ na wynik tej klasyfikacji będą 
mieli nauczyciele i dyrektorzy, których 
udział przemnożony zostanie przez spe-
cjalny współczynnik.

 Ostrowiec bliżej morza. Miejskie 
Centrum Kultury i zespół „Pod Wiatr”, 
po rocznej przerwie ponownie zaprasza-
ją na imprezę w żeglarskich klimatach, 
czyli Ostrowieckie Spotkania Szantowe. 
Od godz. 15 , w okolicach stawu w Par-
ku Miejskim będzie można poczuć na-
miastkę morskich wypraw i wypożyczyć 
sprzęt wodny – kajaki i rowery oraz 
zmierzyć się w wielu konkurencjach, 
między innymi wiązaniu węzłów żeglar-
skich. Nie zabraknie też części artystycz-
nej. Na deskach amfiteatru wystąpią 
gospodarze – grupa Pod Wiatr (godz. 
18.30) oraz zespół Atlantyda (godz. 
20). Wspaniali instrumentaliści i rewe-
lacyjny głos Sławka Klupsia – autora ta-
kich przebojów szantowych, jak „Marco 
Polo”, „Stara latarnia” czy „Pożegnalny 
ton”, osoby dysponującej głosem łudzą-
co podobnym do vocalu Johna Casha, 

łagodne, folkowe dźwięki – to wszystko 
z pewnością dostarczy wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Całość zwieńczy og-
nisko z tańcami i śpiewami. 

 Rowerami przez powiat. To bę-
dzie prawdziwa gratka dla cyklistów. 
Z ośrodka wypoczynkowego Gutwin 
wyruszy II Ostrowiecki Rajd Rowerowy. 
Poprzedni rajd odbył się w październi-
ku i cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem. Organizatorzy – Stowarzyszenie 
Rowerowy Ostrowiec liczą, że podobnie 
będzie i teraz. Wszyscy zainteresowani 
powinni stawić się na starcie w godz. 
od 10 do 12 i wybrać jedną z trzech tras 
dostosowaną do ich umiejętności – 40, 
80 lub 120 km. Następnie otrzymają 
kartę startową wraz z mapą poglądową 
danej trasy oraz wskazanymi punktami 
kontrolnymi. Uczestnicy pokonają wy-
braną trasę indywidualnie, potwier-
dzając pobyt we wskazanych na karcie 
startowej miejscach odpowiednią pie-
czątką otrzymaną w punktach kontrol-
nych. Po pokonaniu całej trasy i zdoby-
ciu wszystkich pieczątek, powrócą na 
metę i przedstawią organizatorom kartę 
startową. Za ukończenie rajdu każdy 
uczestnik otrzyma nagrodę – pamiąt-
kowy medalion. Zwieńczeniem będzie 
ognisko z kiełbaskami.

ie ziela   maja 
 Recital Justyny Bacz. Wyjątkowy 
koncert promujący płytę Justyny Bacz 
„Francuska. Chanson française”, na 
której znalazły się piosenki zaliczane do 
klasyki takich artystów, jak: Edith Piaf, 
Georges Brassens, Jacques Brel czy Joe 
Dassin, ale też Patricii Kass i Zaz roz-
pocznie się o godz. 17 w Pałacu Tarnow-
skich. Zabrzmią m.in. słynne „Sous le 
ciel de Paris”, „Et si tu n’existais pas”, 
a także motywy z filmów: „Parasolki 
z Cherbourga” czy „Love story”.

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

Sportowe szale stwo
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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
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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

R E K L A M A

Chcę podkreślić, że rozwój Świętokrzyskiego, inwestycje, efektywne 
wykorzystanie środków unijnych - zawdzięczamy pracy mieszkań-
ców regionu, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów i  instytucji. 
Bez nich ten skok cywilizacyjny nie byłby możliwy. 

W Parlamencie Europejskim chcę działać na rzecz naszych regio-
nów, chcę pomagać rolnikom i samorządowcom Małopolski i Świę-
tokrzyskiego w pozyskiwaniu środków unijnych.

20 mld zł – wartość zrealizowanych inwestycji współ�nansowanych 
ze środków unijnych
300 mln zł  na do�nansowanie szpitali wojewódzkich
700 mln zł  na uczelnie publiczne: UJK i Politechnikę Świętokrzyską
300 mln zł  na szkolnictwo zawodowe
320 mln zł  na 75 skategoryzowanych hoteli podnoszących atrakcyjność regionu i wpływy z turystyki
540 mln zł  na projekty rewitalizacyjne podnoszące atrakcyjność centrów 80 gmin
1,9 mld zł     dla małych i średnich przedsiębiorstw

LICZBY JARUBASA - wartość inwestycji, 
gdy Marszałkiem był Adam Jarubas

tokrzyskiego w pozyskiwaniu środków unijnych.

R E K L A M A

 KLA IA A ROWI

Monoprofilowe Centrum Symulacji 
Medycznej powstało w ramach projek-
tu, dofinansowanego z Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Na jego realizację uczelnia otrzymała 
prawie 2,4 mln zł. Środki te przezna-
czono na adaptację wnętrz Bloku A pod 
potrzeby pracowni i jej wyposażenie. 
Zakupiono m.in. symulatory wysokiej 
wierności – dorosłego człowieka, dzie-
cka i niemowlęcia – odzwierciedlające 
wszystkie funkcje życiowe.

– Zajęcia przeprowadzane w Mono-
profilowym Centrum Symulacji Me-
dycznej zastępują w pewnym stopniu 
te, które realizowaliśmy do tej pory 
w warunkach szpitalnych. Pozwalają 
studentom przede wszystkim na ćwicze-
nie już na samym początku ich przygody 
z pielęgniarstwem umiejętności tech-
nicznych, jak wkłucie, pobranie krwi, 
zmierzenie ciśnienia, podłączenie do 
kardiomonitora, czy wykonanie innych 
badań – mówi Katarzyna Kucharska, 
kierownik Centrum Symulacji Medycz-
nej. – Dodatkowo nasi studenci spotyka-
ją się z tym, jak wyposażona może być 
pracownia, bo ona odzwierciedla wa-
runki, panujące w różnych placówkach 
medycznych. Wchodząc tutaj, niejako 
wchodzą do placówki ochrony zdrowia, 
widzą jak to wszystko wygląda i mogą 
ćwiczyć, ale w warunkach bezpiecznych, 

bez narażenia żywego pacjenta. Naj-
ważniejsze jest to, że nie stresujemy pa-
cjentów rzeczywistych tymi pierwszymi 
czynnościami, których student musi się 
nauczyć.

Sprzęt to nie tylko trzy symulatory, 
ale też wiele innych urządzeń mniejszej 
wierności, na których studenci mogą 
uczyć się m.in. wkłuć, czy technik rea-
nimacyjnych. Jak podkreśla Dorota Ko-
zieł, kierownik projektu to jedna z nie-
licznych tego typu pracowni w kraju.

Jej uroczyste otwarcie odbyło się 
w obecności wielu gości. Byli parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz miasta 
i powiatu, pracownicy szpitala, kadra dy-
daktyczna uczelni i oczywiście studenci.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
udało się nam pozyskać fundusze unij-
ne i zrealizować tą bardzo ważną inwe-
stycję – mówi rektor WSBiP dr Izabela 
Zaborowska. – Stawiamy na pielęgniar-

stwo. Jesteśmy liderem w regionie, jeśli 
chodzi o ten kierunek kształcenia. Pro-
wadzimy je od piętnastu lat i musimy 
zmierzać ku nowoczesności. Nowoczes-
ność możemy zapewnić sobie podnosząc 
jakość kształcenia i temu właśnie służyć 
ma centrum.

– To niewątpliwie duże wydarzenie 
dla uczelni, ale i dla całego miasta oraz 

regionu, milowy krok w kształceniu pie-
lęgniarek i położnych – podkreśla prof. 
Bożena Zboina.

Z pracowni na miarę XXI wieku, bę-
dącej dumą uczelni zadowolenia nie kry-
ją sami studenci. To nowoczesne miejsce 
z pewnością przełoży się na ich przyszłe 
sukcesy zawodowe. 

– Mam nadzieję, że zajęcia w cen-

trum pomogą mi w zdobyciu praktycz-
nych umiejętności, bo przecież takie 
są najważniejsze w pracy pielęgniarki. 
Już mogę mówić o pierwszych efektach. 
To, czego do tej pory nauczyciliśmy się 
w pracowni, wykorzystujemy na prak-
tykach. Jest nam zdecydowanie dużo 
łatwiej – przyznaje Sandra Gawlik, stu-
dentka pielęgniarstwa na WSBiP.

W B      
Studenci pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości mogą zdobywać umiejętności praktyczne w nowoczesnym 
Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej. Pracownia na miarę XXI wieku w pełni oddaje warunki panujące w placówkach 
ochrony zdrowia. Uroczyste otwarcie, połączono z nadaniem pracowni imienia prof. dr hab. n. med. dr h. c. Macieja Latalskiego

Na zaproszenie posła Andrzeja Kryja do 
stolicy przyjechali uczniowie szkół podsta-
wowych w Sarnówku, Sadowiu i Publicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu 
Świętokrzyskim oraz liceów – Chreptowi-
cza, Broniewskiego i Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących Mistrzostwa Sportowego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warszawa 
przywitała uczestników wycieczki niepew-
ną pogodą, która jednak w żaden sposób nie 
przeszkodziła im w spędzeniu miłego cza-
su w stolicy i odwiedzeniu najważniejszych 
miejsc na mapie Warszawy. 

Pierwszym punktem wycieczki był spa-
cer po Łazienkach Królewskich, słynnym 
zespole pałacowo-ogrodowym zlokalizo-
wanym w samym centrum Warszawy. Ucz-
niowie mieli okazję zobaczyć perłę architek-
toniczną i prawdziwą ozdobę parku, Pałac 
na Wodzie.

Następnie wycieczka udała się do budyn-
ku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł 
Andrzej Kryj sprawdził się w roli przewod-
nika, oprowadzając wycieczkę po sejmo-
wych korytarzach i opowiadając szereg 
anegdot związanych z kuluarowym życiem. 
Podczas pobytu w Sejmie młodzi uczest-
nicy wycieczki mieli okazję spotkać parla-
mentarzystów – Małgorzatę Wassermann 
i Marcina Duszka.

Młodzież mogła przekonać się jak wy-
gląda proces legislacyjny w praktyce. Cie-
kawym doświadczeniem była z pewnością 
możliwość oglądania na żywo trwających 
obrad Sejmu z galerii dla gości na Sali po-
siedzeń. Była to dobra okazja do przyjrzenia 
się pracy, jaką na co dzień wykonują parla-
mentarzyści.

Uczniowie ze świętokrzyskich szkół mie-
li okazję również zajrzeć za kulisy wielkiej 
polityki i poznać zasady funkcjonowania 
Sejmu od strony organizacyjnej. W czasie 
zwiedzania mogli przyjrzeć się temu, jak 
pracuje kancelaria sejmu od kuchni – także 
dosłownie, gdyż na uczestników wycieczki 
czekał obiad w restauracji sejmowej.

Po zakończeniu zwiedzania Sejmu na 

uczestników wycieczki czekała następna 
atrakcja – wizyta w Muzeum Narodowym. 
Wycieczkę po muzeum oprowadził prze-
wodnik w dwóch blokach tematycznych: 
„Muzealne przeboje” oraz „Warszawa. Mia-
sto legend, historii i ludzi”. Lekcje w mu-
zeum w sposób interesujący i przystępny 
zaprezentowały zwiedzającym zbiory mu-
zeum oraz przybliżyły historię Warszawy.

Wycieczka była pełna pozytywnych wra-
żeń. Uczniowie wrócili do Ostrowca zado-
woleni z ciekawego i pouczającego wyjaz-
du. Dla niektórych z nich była to pierwsza 
wizyta w stolicy. Również poseł Andrzej 
Kryj cieszy się, że atrakcje, które były przy-
gotowane spodobały się młodzieży: – Uwa-

żam, że warto pokazywać młodzieży Sejm, 
bo jest to bardzo cenna lekcja wiedzy o spo-
łeczeństwie. Żeby zrozumieć to, w jaki 
sposób działa Sejm, jak procedowane są 
ustawy najlepiej jest zobaczyć to na własne 
oczy. Być może wycieczka będzie inspiracją 
dla kogoś do rozpoczęcia kariery politycznej 
i w przyszłości wróci na Wiejską, jako par-
lamentarzysta.

Kolejna wycieczka do Warszawy z ini-
cjatywy posła Andrzeja Kryja planowana 
jest już w lipcu. Wezmą w niej udział mię-
dzy innymi medaliści Mistrzostw Ostrowca 
Świętokrzyskiego w Szachach Klasycznych. 

ART  SPO SOROWA

Uczniowie z Ostrowca z wizytą w Sejmie
Wycieczki do Sejmu organizowane przez posła Andrzeja Kryja są już tradycją w naszym mieście. Tym razem Warszawę odwiedzili uczniowie szkół powiatu 
ostrowieckiego i opatowskiego, którzy osiągnęli szczególne sukcesy w nauce. Kolejna wycieczka planowana jest już w lipcu.

R E K L A M A
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Alkoholizm to choroba, która dotyka 

nie tylko osobę uzależnioną, ale rów-

nież jej najbliższych. Razem z pijącym/

pijącą choruje cała rodzina. O tym czym 

jest współuzależnienie z Aleksandrą 

Jaworską – dyplomowanym psycho-

terapeutą psychodynamicznym oraz 

zorientowanym analitycznie, członki-

nią Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Ostrowcu 

Św. rozmawia Mira Marecka. 

elem kam anii „ ie ię n j  omó ” jes  
ws arcie osób zale nionych  ale równie  ich 
bliskich  bo rzecie  z alkoholikiem chor je 
ca a ro zina

– To prawda. Każda choroba, w mniej-
szym lub większym stopniu powoduje ja-
kąś dysfunkcję. W chorobie alkoholowej 
jest to szczególna dysfunkcja i bardzo 
trudne relacje. Osoba, która jest uzależ-
niona choruje, cierpi, a wraz z nią choru-
ją i cierpią wszyscy bliscy, począwszy od 
współmałżonka, przez dzieci, po wszyst-
kich innych członków rodziny. 

liscy cier ią nie ylko la ego  e osoba  
k órą kochają wyrzą za sobie ogromną 
krzyw ę  ale e  la ego  e ona ezorganiz
je ca e ich ycie

– W rodzinie z problemem alkoholo-

wym mówi się o trzech diagnostycznych 
schematach – współuzależnieniu, dzie-
ciach alkoholików i dorosłych dzieciach 
alkoholików. Zdrowa rodzina to taka, 
w której funkcjonuje sieć powiązań. Jest 
dwoje ludzi, którzy się kochają, rodzą im 
się dzieci, oni zajmują się tymi dziećmi, 
zajmują się sobą nawzajem, dzieci mają 
poczucie bezpieczeństwa, miłości. Może 
to trochę wyidealizowany obraz, ale 
przynajmniej takie jest społeczne ocze-
kiwanie. Natomiast w rodzinie z prob-
lemem alkoholowym wszystko jest na 
wspak. Żona bardzo często jest osobą 
współuzależnioną, która właściwie za-
mienia swoje życie na walkę z piciem 
męża, kosztem siebie, kosztem życia to-
warzyskiego, jakichkolwiek zaintereso-

wań, nierzadko i pracy. Jej życie to bój 
o to, żeby on nie pił. Staje się „orbitą” 
krążącą wokół jego nałogu. Każdy z nas 
posiada swoją przestrzeń, w której jest 
miejsce na rodzinę, na pracę, na pasję, 
na przyjemności. Jeżeli walka z piciem 
zajmuje 50, 60, 70, czy 80% tej prze-
strzeni, na cokolwiek innego zostaje 
bardzo niewiele miejsca.

 rzecie  r giego ycia się nie ma
– Niestety. Jeżeli więc kobieta jest 

nastawiona na walkę z piciem męża, 
to ile z tej przestrzeni jest w stanie dać 
dzieciom? Nawet, jeśli bardzo pragnęła-
by ofiarować im jak najwięcej, nie jest 
w stanie.

Dzieci również oddają część swojej 

przestrzeni uzależ-
nionemu.

– Bardzo często jest 
tak, że nie tylko doro-
sła osoba współuza-
leżniona podejmuje 
różne działania, żeby 
np. mąż, ojciec nie pił. 
Wylewanie alkoholu, 
stała kontrola, przy-
prowadzanie w stanie 
upojenia z różnych 
miejsc. Niestety cza-
sami takich samych 
zachowań podejmują 
się dzieci, one też są 
w to uwikłane. Można 
sobie tylko wyobrazić, 
co przeżywają. Często 
jest to ogrom lęku, ale 
też ogrom wstydu. 

o zina alkoholowa o 
ro zina  k óra bar zo 
częs o jes  o cię a w e

wien s osób o  wia a zewnę rznego  
– W zdrowej rodzinie utrzymujemy 

kontakty towarzyskie – zarówno rodzi-
ce, jak i dzieci. Natomiast w rodzinie 
alkoholowej często następuje odcięcie 
od środowiska zewnętrznego. Do żony 
nikt nie przychodzi, dzieci nie mają ko-
leżanek, kolegów, a jeśli zdarzy się, że 
ktoś się w domu pojawi, dziecko oku-
puje to dużym lękiem i przewidywa-
nym wstydem, co będzie jeśli tata, bądź 
mama – bo i tak przecież bywa – będą 
nietrzeźwi. 

o za em robi  eby wygra  ze ws y em  nie 
chowa  roblem  w cz erech cianach  ylko 
sz ka  omocy j  nie la ijącego  ale la 
siebie

– Na szczęście współczesne kobie-
ty mają coraz większą świadomość niż 
nasze mamy, czy babcie i coraz częś-
ciej mają odwagę prosić o pomoc. Jest 
Gminna Komisja Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych, która pomaga 
w podjęciu leczenia przez osoby chore. 
Często jednak upływają lata na ukrywa-
niu tego, co dzieje się w domu. Zdarza 
się, że na przykład kobieta 20 lat pracuje 
w jednym miejscu i nikt z jej otoczenia 
nie zdaje sobie sprawy, że w życiu oso-
bistym boryka się z potwornymi kłopo-
tami. 

zie w s rowc  osoby ws ó zale nione 
mogą liczy  na ws arcie

– Takim miejscem jest na przykład 
poradnia „Eskulap”. Udzielamy wszel-
kich informacji na temat tego, co należy 
zrobić, by skierować osobę uzależnioną 
na leczenie i staramy się też zaopieko-
wać jej bliskimi. Współuzależnione, 
najczęściej właśnie żony, czy matki są 
przestraszone, zagubione, zastanawiają 
się, co to będzie, czy takie skierowanie 
nie pociągnie za sobą jeszcze gorszych 
konsekwencji w postaci zemsty męża/
syna. Zapominają o tym, że kierowa-
nie osoby chorej na leczenie to jedyny 
sposób, żeby ocalić i tą osobę i siebie 
i całą rodzinę. To właśnie staramy się 
im uświadomić. 

zięk ję za rozmowę
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Kampania � nansowana z budżetu Gminy 
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gmin-
nego Programu Pro� laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

NIE I TN  MÓ

Na modernizację fontanny, która nie-
gdyś była wizytówką osiedla mieszkańcy, 
zwłaszcza ci najmłodsi czekali latami. Za-
danie udało się zrealizować dzięki współ-
pracy gminy z władzami Ostrowieckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnemu 
projektowi rewitalizacji miasta, który 
uzyskał dofinansowanie z UE. Na zago-
spodarowanie terenu osiedlowego parku, 
w tym właśnie remont fontanny z „unijne-
go tortu” przypadło 800 tys. zł. 

– Po raz kolejny pokazaliśmy, że warto 
współdziałać. W mieście nadal brakuje 
miejsc zielonych, rekreacji i wypoczynku. 
Potrzeba ich i myślę, że sukcesywnie będą 

p o w s t a w a ć 
także w innych 
d z iel n ic ach , 
zarówno na te-
renach należą-
cych do gminy, 
jak i do spół-
dzielni – mówi 
p r e z y d e n t 
Jarosław Gór-
czyński. 

Potwierdził to prezes OSM Marek 
Zaręba, dodając, że rewitalizacja parku 
w osiedlu „Spółdzielców” podzielona zo-
stała na trzy etapy. 

– Budowę fontanny mamy już za sobą, 
w tej chwili ogłosiliśmy przetarg na nowe 
place zabaw, wyposażone w kilkanaście 
różnych urządzeń. Mam nadzieję, że 
znajdą się chętne firmy i wykonawcę uda 
się wyłonić w pierwszym postępowaniu, 
a obiekty zostaną oddane do użytku ter-
minowo, to jest do 15 września – mówi 
M. Zaręba.

W przyszłym roku w parku pojawią się 
urządzenia fitness, nowe ławki, kosze na 
śmieci, plac do gier na wyasfaltowanej 
powierzchni. Lifiting przejdzie też boisko.

KK

on anna a rakcją osie la
Fontanna w osiedlu „Spółdzielców” przeszła gruntowny remont. Nowoczesny obiekt, podświetlany nocą robi 
ogromne wrażenie, zarówno na młodszych, jak i starszych.

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

R E K L A M A
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GMINA ĆMIELÓW

GMINA BAŁTÓW

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 

18.05.2019r. odbył się piąty już Bieg 
Ćmielowski. Impreza składała się z bie-
gu głównego, na 3-kilometrowej trasie 
od parkingu przy drodze do Rudy Koś-
cielnej na Stadion Leśny w Ćmielowie, 
w którym startowali 12-latkowie i starsi 
oraz z biegów dla dzieci w wieku 5-7 lat 
na dystansie 200 m, 8-9 lat na dystan-
sie 400 m i 10-11 lat na dystansie 600 
m. Sygnał do startu dała osobiście bur-
mistrz Ćmielowa Joanna Suska. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe meda-
le i czapeczki, zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach – dyplomy i medale.

Zwycięzcy to:
Przedszkolaki (2014-2012): dziewczę-

ta I - Magda Ciszewska, II - Julia Ka-
czor, III - Antonina Bajerczak; chłopcy 
I - Olivier Stan, II - Marcel Olszewski, 
III - Filip Guzal; 

Klasy I – III (2011-2009): dziewczęta 
I -Tola Cielecka, II - Nadia Wiśniewska, 
III - Maja Krawiec; chłopcy I - Paweł 
Żelazowski, II - Michał Jarocha, III - 

Mikołaj Łysoniewski; 
Klasy IV-V (2007-2008): dziewczęta 

I - Anna Chodakowska, II - Lisowska 
Oliwia, III - Emma Szałapska; chłopcy 
I - Erwin Piękoś, II - Adam Adamczyk, 
III - Bartosz Pietrzkiewicz;

2005-2006 Kobiety: I - Julia Bidziń-
ska, Mężczyźni I- Adam Bańda, 

2004-2003 Kobiety: I- Beata Bucior, 
II - Wiktoria Szafraniec, III - Małgo-
rzata Adamczyk; Mężczyźni I - Damian 
Golec, II - Krystian Lisowski, III- Ro-
bert Kmera

2001 i starsi: Kobiety I - Klaudia 
Gromek, II - Marta Krawiec, Mężczyź-
ni I - Kacper Chodakowski, II - Łukasz 
Różalski, III - Artur Gębura

Łącznie pobiegło 133 osoby. Bieg zo-
stał zorganizowany przez Urząd Miasta 
i Gminy w Ćmielowie i Centrum Obsługi 
Oświaty w Ćmielowie. Sędziowali nauczy-
ciele wychowania fizycznego. Znaczącej 
pomocy w organizacji udzielili nauczycie-
le i dyrektorzy szkół z Gminy Ćmielów. 

 ieg mielowski

W dniu 18 maja na rynku w Ćmie-
lowie i 19 maja na stadionie Miejskim 
w Ćmielowie odbyły się, jak co roku Dni 
Ćmielowa. Mieszkańcy i przybyli goście 
mogli oglądać występy takich zespołów 
jak: AZOTOX, SCHIZOFRENIA, 

FRIEDHOF, RANDEVU, CHAM-
PION. Gwiazdą wieczoru był zespół 
PLAYBOYS. Na zakończenie świetnie 
zorganizowanych Dni Ćmielowa wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w tanecznej za-
bawie, którą rozkręcił DJ Robert Mays.

W   
Z   W

UDZIAŁ ZESPOŁU OKOLANKI W JUBILEUSZOWYM XXV FESTIWALU 
FOLKLORU I TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ POWIŚLE 2019 W LIPSKU 

WYSTĘP ZESPOŁU BIESIADA W KONKURSIE FINAŁOWYM 43. 
BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM W BUSKU ZDROJU 

Tematem rozmów były sprawy, 
z którymi na co dzień borykają się 
rodzice dzieci z niepełnosprawnością. 
Omówiono organizację gminnego Dnia 
Dziecka, który zostanie zorganizowany 
na ćmielowskim rynku oraz organi-
zację spotkań integracyjnych dzieci, 
planowanych podczas wakacji. Przygo-
towane na dzień 1 czerwca atrakcje dla 
milusińskich zapewne sprawią im wiele 
radości. Ustalono, że wspólne spotkania 
rodziców i samorządowców będą odby-
wały się cyklicznie. Burmistrz Ćmielowa 
deklarowała wsparcie wszelkich inicja-
tyw  mających na celu pomoc dzieciom 
i ich rodzicom. 

Rodzicom dziękujemy za przyjęcie 
zaproszenia i uzestncwo w spotkaniu. 
Mamy nadzieję, że rozpoczęta współ-
praca z dyrekcją i wychowawcami z ZSS 
w Ostrowcu zaowocuje wspólnymi 
działaniami dla dobra dzieci. 

K

Razem na rzecz 
dobra dzieci
W poniedziałek, 20 maja w Urzędzie 
Miasta i Gminy Ćmielów Burmistrz Ćmielo-
wa Joanna Suska spotkała się rodzicami 
dzieci ze stopniem niepełnosprawności 
które uczęszczają do ZSS w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. W spotkaniu uczestni-
czyła również zaproszona dyrektor ZSS 
Magdalena Wykrota-Skóra oraz rzecznik 
prasowy placówki Justyna Buczałowska.
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W zeszłym roku wyruszył w samot-

ną podróż rowerem wzdłuż Polski, 

z Helu do Zakopanego. W tym roku 

pojechał w odwrotnym kierun-

ku – z Zakopanego do Helu. Jazda bez 

przerwy na sen, jedynie z krótkimi 

postojami na posiłki, w trudnych 

warunkach atmosferycznych miała na 

celu niesienie pomocy. Była wyprawą 

na rzecz Adasia Cieplińskiego, chłopca 

walczącego z Zespołem Leigha. 

Z Kamilem Gołąbkiem i Andrzejem 

Kowalskim, kierownikiem „Highway to 

Hel” rozmawia Paulina Kopeć.

„ ighway o el” rzesz a j  o his orii  
ale o iero eraz wycho zi ca e obro  jakie 
wnios a a wy rawa  amil  rzejecha e  
ca ą olską  ak by o

Kamil Gołąbek: Trasę z Zakopane-
go na Hel pokonałem między innymi 
z Tomkiem Kudelą z Tarnobrzega. To 
była ostoja tej wyprawy. Tomek od sa-
mego początku był niesamowity i wszy-
scy byliśmy pod wrażeniem jego hartu 
ducha. Narzucił tempo, za którym sta-
rałem się nadążyć. Łatwo nie było. Po-

goda od samego wyjazdu z Zakopane-
go nie sprzyjała, niemal cały czas padał 
deszcz, wiał wiatr, temperatura oscylo-
wała wokół 1 stopnia Celsjusza. Mimo 
trudnych warunków atmosferycznych, 
utrzymujących się praktycznie przez 
całą drogę, pokonaliśmy wyznaczoną 
trasę, mając w głowie zdrowie Adasia. 
Zwrócenie uwagi na jego rzadką i bar-
dzo paskudną chorobę było celem sa-
mym w sobie.

 a o się
KG: Wyprawa była mocno nagłośnio-

na w mediach, również tych społecznoś-
ciowych i spotkała się z dużym odze-
wem. Jak już wyruszyliśmy bardzo dużo 
osób obserwowało nasz fanpage na st-
reamie. Szczerze przyznam, że byliśmy 
w szoku, że otrzymaliśmy tyle wsparcia 
od ludzi z całej Polski, że ludzie zwró-
cili uwagę na Adasia. Wpłynęło sporo 
pieniędzy na poczet jego leczenia. Na-
dal dostajemy mnóstwo wiadomości od 
osób, które chcą włączyć się w pomoc, 

poprzez organizację różnych imprez 
charytatywnych na rzecz chłopca. My 
daliśmy z siebie wszystko, było ciężko, 
momentami bardzo ciężko, ale nadzie-
ja i radość w oczach Adasia, jaką zoba-
czyliśmy po powrocie, wdzięczność jego 
rodziców wynagrodziła ten trud z na-
wiązką. To jest bezcenne, tego nie da 
się kupić za żadne pieniądze.

Ws omnia e  e by o cię ko  óry momen  
by  naj r niejszy

KG: Na pewno ten, w którym dozna-
łem kontuzji. Po przejechanych 150 kilo-
metrach moja łydka zaczęła dawać o so-
bie znać. Przez kolejne 30 kilometrów 
jechałem praktycznie płacząc, bo ból był 
nie do zniesienia. Wiedziałem jednak, 
że nie mogę się poddać. Niestety pojawił 
się moment, w którym zablokowało mi 
kolano i tak pospinało mięśnie, że mu-
siałem zejść z roweru. Na szczęście nasz 
fizjoterapeuta Kamil Markowski szybko 
i skutecznie postawił mnie na nogi i mo-
głem ruszyć dalej.

o  e ch o aki „ okręcili” o el  o a 
zas ga obs gi echnicznej wy rawy  ak 
wy rawa wyglą a a z ers ek ywy osób 
eskor jących ją w b sie

Adam Kowalski: Całą ekipę „Highway 
to Hel” stanowili amatorzy. Robiliśmy to 
pierwszy raz, ale myślę, że daliśmy z sie-
bie wszystko. Chłopaków trzeba było po 
prostu pilnować, żeby nie przydarzyło 
się nic złego na drodze. Jechało z nami 
dwóch policjantów ruchu drogowego, 
którzy ustalali trasę i dbali o bezpie-
czeństwo.

a a wy rawa zaję a  go zin  Wia omo  
e e a jąc yle czas  bez rzerwy mo na 

w ewnym momencie mie  roblemy z kon
cen racją  zy by  jaki  momen  rze omowy  
w k órym kon rolę rzeba by o wzmo y

AK: Blisko siedemsetnego kilometra 
my, jadąc samocho-
dami zatrzymaliśmy 
się na czer wonym 
świet le, a chłopcy 
przejechali, co za-
skutkowało lekkim 
zderzeniem z autem. 
Całe szczęście była to 
na tyle mała stłuczka, 
że nikomu nic się nie 
stało. To jednak dało 
nam do myślenia, że 
musimy być jeszcze 
bardziej czujni i dać 
z siebie 200%, żeby 
bezpiecznie dotrzeć 
do celu.

 bę ąc j  rawie  cel  zaskoczy o was 
rójmias o

AK: Tak. Wjeżdżając do Trójmia-
sta, zrobiliśmy pięciominutowy postój, 

żeby omówić plan dalszej trasy, Tomek 
stwierdził, że już nie może dłużej cze-
kać, bo „stygnie”, pojechał i niestety 
zgubił się. Znalezienie go zajęło nam 
około pół godziny.

bliczali cie wy rawę na  go zin  
rzy ak z ych war nkach a mosferycznych 

zrealizowali cie ją w z ecy owanie kró szym 
czasie  es e cie le si ni  rzewi zieli cie

KG: Tak, ale to głównie zasługa Tom-
ka i jego doświadczenia. On nadał tem-
po i włożył w ten przejazd całe swoje 
serce.

 wy rawy minę o j  kilka ni  ak się 
cz jesz zisiaj amil

KG: Czuję się wyjątkowo dobrze. 
Z nogą jest już wszystko w porządku. Je-
śli tylko nadarzyłaby się kolejna okazja, 

by w ten sam sposób pomóc jakiemuś 
choremu dziecku, nie zawahałbym się ani 
chwili i po raz kolejny podjął wyzwanie.

zięk ję za rozmowę

Rowerem z Zakopanego do Helu

To była już czwarta edycja Street 
Food Festival. Impreza do Ostrowca za-
gościła, już chyba na dobre dzięki Sto-
warzyszeniu ISO 2015, które w swojej 
działalności statutowej mocno stawia na 
integrację, głównie przez... jedzenie. 

– Wydaje mi się, że nic tak nie łączy, 
jak wspólne spożywanie posiłków, stąd 
nasze inicjatywy oscylują właśnie wo-
kół konsumowania – przyznaje Anna 
Lewandowska, prezes ISO 2015. – Bar-
dzo popularne niegdyś w całym kraju 
„Śniadania na trawie” zachowały się 
tylko w nielicznych miejscowościach, 
u nas ciągle są „żywe” i zawsze cieszą 
się sporym zainteresowaniem. Podobnie, 

jak kolejne odsłony 
Street Food Festival.

Z  i n i c j a t y w y 
członków organiza-
cji, głodni oryginal-
nych potraw ora z 
kulinarnych – i nie 
tylko – wrażeń mieli 
okazję rozsmakować 
się w kuchni azja-
tyckiej, meksykań-
skiej, hamburgerach, 
gorących kanapkach, 
kolorow ych naleś-
nikach, naturalnych 
lodach, czy świeżo 

wyciskanych sokach. Na Rynku łącznie 
stanęło dwanaście food trucków, z któ-
rych serwowano wszelkie smakołyki. 
Apetyty ostrowczan były duże. Do przy-
czep z jedzeniem praktycznie non stop 
ustawiały się długie kolejki. To kolejny 
dowód na to, że w mieście, a zwłaszcza 
w jego centrum brakuje lokali gastrono-
micznych.

Dodatkowymi atrakcjami festiwalu 
był plac zabaw z uwielbianymi przez 
dzieci dmuchańcami, pokaz zumby oraz 
cydrotruck, z którego płynęła umilająca 
zajadanie się muzyka.

K

Wielka wy erka 
na ynk

Miniony weekend upłynął pod znakiem wielkiej wyżerki na ostrowie-
ckim Rynku. W centralnym placu miasta już po raz kolejny zaparkowały 
food tracki z całej Polski, oferujące niecodzienne pyszności. Można było 
rozsmakować się w kuchni azjatyckiej, meksykańskiej, zjeść klasycznego 
hamburgera, albo pyszne naleśniki. 

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 
jednostki, filozof, cynik, mistrz nonsen-
su, ale od połowy lat 80. ubiegłego wie-
ku w Polsce moda na Gombrowicza nie 
ustaje. Może ostatnio nieco osłabła, jed-
nak Marian Witold Gombrowicz herbu 
Kościesza, jest ciągle czołowym polskim 
powieściopisarzem, nowelistą i drama-
turgiem. Z pewnością o Gombrowiczu 
pamięta się w Ostrowcu Św. Przypadają-

ce w tym roku 115. rocznica urodzin i 50. 
rocznica śmierci autora „Ferdydurke”, 
stały się okazją do pokazania w centrum 
miasta tematycznej ekspozycji.

Wystawa to tylko jeden z elementów 
rocznicowych obchodów. W ramach 
Ostrowieckiego Pikniku Rozmaito-
ści, w niedzielę, 9 czerwca na Rynku 
odbędzie się impreza nawiązująca do 
organizowanych kilka lat temu Pik-
ników Gombrowiczowskich. W cen-
tralnym placu miasta będzie można 
min. wziąć udział w warsztatach pro-
wadzonych przez kataryniarza, podzi-

wiać rowery retro, skosztować regio-
nalnych przysmaków, obejrzeć różne 
inscenizacje, pokazy tańca w wyko-
naniu seniorów i zagrać w „żywe” sza-
chy. Rozstrzygnięte zostaną również 
dwa konkursy – literacki i filmowy.
Wydarzenie wspólnie organizują Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Wyższa 
Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 
Klub Szachowy „Hetman” i Miejskie 
Centrum Kultury. 

K  

ombrowicz wraca o s rowca
W Parku Miejskim i na Rynku w Ostrowcu Św. pojawiła się wystawa o Witoldzie Gombrowiczu. Okazją do poka-
zania ekspozycji są przypadające w tym roku 115. rocznica urodzin i 50. rocznica śmierci autora „Ferdydurke”.
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AU T O P R O M O C J A

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

Każdy ma swój krzyż
09:35  Komisarz Alex 7

Mroczna tajemnica
10:35  Ojciec Mateusz 4

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

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

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

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

Prońko
kultura

04:55  Disco Gramy
05:40  Telezakupy TV Okazje
06:00  Nowy dzień
09:00  SuperPies
09:30  Malanowski i partnerzy
10:00  Dzień, który zmienił moje życie
11:00  Dlaczego ja?
12:00  Gliniarze
13:00  Trudne sprawy
14:00  Pierwsza miłość
14:45  Dlaczego ja?
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Na ratunek 112
17:00  Gliniarze
18:00  Pierwsza miłość
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich
20:05  Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 9

taniec
22:05  Vabank

Film komediowy
00:35  Sekretne życie Waltera Mitty

Film komediowy
03:15  Tajemnice losu

SOBOTA, 25 MAJA

PIĄTEK, 24 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
11:00  Korona królów - taka historia...
11:30  Korona królów
12:00  Korona królów
12:35  Fascynujący świat: Niewidzialne miasta starożytności

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

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

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

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

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

Film dramat
01:30  Pokój

Film dramat
03:35  Szczęśliwy brzeg

05:20  Uwaga!
05:45  Mango
08:00  Dzień Dobry TVN
11:00  Na Wspólnej
11:25  Na Wspólnej
11:50  Na Wspólnej
12:25  Na Wspólnej
12:50  MasterChef Junior
14:25  Agent - Gwiazdy
15:25  Efekt Domina
16:00  Kuchenne rewolucje: Rybnik, Dzika Róża

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

Film komediowy
22:10  Magic Mike XXL

Film komediowy
00:40  Zróbmy sobie wnuka
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
02:35  Karbala

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

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

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

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

Film obyczajowy
22:15  Twoja Twarz Brzmi Znajomo 11

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

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

Film dramat
03:50  Tajemnice losu
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05:40  Klan
06:05  Słownik polsko@polski
06:35  wojsko-polskie.pl
07:00  Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosier-

dzia w Krakowie-Łagiewnikach
08:00  Tydzień
08:30  Zakochaj się w Polsce: Piła
09:05  Ziarno: Smutek
09:35  Weterynarze z sercem
10:10  Był tu Willie Boy

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

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

dzikość
Film dokumentalny

14:35  To był rok!
kultura

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

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

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

Film animowany
15:10  Kłamca, kłamca

Film komediowy
17:00  Merida Waleczna

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

Film fantastyczny
00:05  Ring 2

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

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

Film dokumentalny
12:00  Gwiazdy w południe: Gwiazda Południa

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

Uroczy poranek
15:45  Dance Dance Dance
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
01:40  Kingsman – tajne służby

Film komediowy
04:30  Kabarety

PONIEDZIAŁEK, 27 MAJA

NIEDZIELA, 26 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

kulinaria
15:30  Szkoła
16:30  19+
17:00  Szpital
18:00  Ukryta prawda
19:00  Fakty
19:35  Sport
19:45  Pogoda
19:49  Raport smogowy – poznaj kolory powietrza
19:50  Uwaga!
20:10  Doradca smaku
20:15  Na Wspólnej
20:55  Milionerzy
21:30  Odwróceni – ojcowie i córki
22:35  Po prostu przyjaźń

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

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

05:20  Koło fortuny
05:55  O mnie się nie martw 10
06:50  Coś dla ciebie
07:20  Na sygnale
07:45  Przepis dnia
07:55  Pytanie na śniadanie
08:35  Pogoda
08:40  Pytanie na śniadanie
08:45  Panorama
08:50  Pytanie na śniadanie
11:00  Panorama
11:05  Pogoda
11:10  Pytanie na śniadanie
11:25  Rodzinka.pl

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

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

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

Egzotyczny
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, 28 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
kultura

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

Film sensacyjny
22:00  Ślad
23:05  Krzyżowy ogień

Film sensacyjny
01:25  Tajemnice losu

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

Porwanie
09:40  Komisarz Alex 7

Zakochana w mordercy
10:35  Ojciec Mateusz 4

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

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

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

Film komediowy
23:00  Ślad
00:15  Uprowadzona

Film sensacyjny
02:15  Tajemnice losu
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05:50  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
20:55  Piłka nożna: Liga Mistrzów – mecz półfinałowy: FC Barce-

lona – Liverpool FC
23:00  Piłka nożna: Liga Mistrzów – skróty
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
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
22:40  Ślad
23:50  Ballistic
01:30  Nasz nowy dom
02:30  Nasz nowy dom
03:35  Tajemnice losu

CZWARTEK, 30 MAJA

ŚRODA, 29 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

ylwia ha czak
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”

Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

sylwia.chalupczak@radiorekord.pl
+48 502-205-243

W Z   W
ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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TAXI SUPER - PLUS
USŁUGI CAŁODOBOWE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

515 906 666
515 516 507
41 266 69 96
41 266 58 66

-20%
za wyjazd poza 

miasto
PŁATNOŚĆ KARTĄ

 PIOTR KOWALSKI

Mecz rozpoczął się od ataków rzeszo-
wian, już w 5 minucie piłkarze KSZO 
wybijali piłkę z własnej linii bramkowej. 
Ostrowczanie pierwszą groźną akcję 
przeprowadzili w 7 minucie meczu, wte-
dy ze strzałem Jakuba Kapsy poradził 
sobie jednak bramkarz Stali Leonid Ot-

czenaszenko. Kilkanaście minut później, 
Kapsa poprawił skuteczność i pokonał 
Otczenaszenkę. KSZO objął prowadze-
nie. Niestety, odpowiedź piłkarzy Stali 
była błyskawiczna. W 22 minucie, mający 
na swoim koncie prawie 200 występów 
w ekstraklasie Sławomir Szeliga dokład-
nie dośrodkował na głowę Grzegorz Gon-
carza, który doprowadził do wyrównania. 
Rzeszowianie dążyli do podwyższenia 
wyniku, a podopieczni Marcina Wróbla 
ograniczyli się do gry z kontry. Po jednej 
z takich akcji ostrowczanie byli bliscy do 
objęcia prowadzenia, jednak strzał Jaku-
ba Chrzanowskiego był niecelny. Pierw-
sza połowa zakończyła się remisem 1:1.

Drugą połowę obydwa zespoły zaczęły 
dość nerwowo i niedokładnie. Ciekawie 
zrobiło się dopiero po serii zmian, jakie 
przeprowadzili trenerzy obydwu zespo-
łów. W 67 minucie na ponowne prowa-
dzenie wyszli pomarańczowo -czarni. 
Mateusz Madej strzałem z około 20-me-
trów nie dał szans Otczenaszence. W koń-
cówce ostrowczanie, chcąc utrzymać ko-
rzystny rezultat starali się utrzymywać 
piłkę daleko od własnego pola karnego. 
Niestety, do pełni szczęścia zabrakło tro-
chę czasu. W 88 minucie Maciej Miłek 
faulował Roberta Trznadla, a że sytuacja 
ta miała miejsce w polu karnym KSZO, 
to rzeszowianie rozpoczynali grę od 
rzutu karnego. Skutecznym wykonawcą 
jedenastki był Wojciech Reiman. Mecz 
zakończył się podziałem punktów.

St a l  R z e s z ów 2 -2  (1-1)  K SZ O 
1929 Ostrowiec Świętokrzyski

0-1 19 min. Jakub Kapsa; 1-1 22 min. 
Grzegorz Goncerz; 1-2 67 min. Mateusz 
Madej; 2-2 88 min. Wojciech Reiman 
(karny).

Stal Rzeszów: Leonid Otczenaszen-
ko – Piotr Głowacki (83 min. Michał Na-
wrot), Damian Kostkowski, Błażej Cy-
fert, Robert Trznadel, Damian Sierant 
(65 min. Szymon Kobusiński), Sławomir 
Szeliga (59 min. Adrian Ligienza), Woj-
ciech Reiman, Dominik Chromiński 
(63 min. Piotr Ceglarz), Grzegorz Gon-
cerz (71 min. Łukasz Mozler), Tomasz 
Płonka.

KSZO 1929 Ostrowiec Św. : Do-
rian Frątczak – Maciej Miłek, Jakub 
Chrzanowski (67 min. Michał Grunt), 
Damian Mężyk, Filip Rogoziński, Bar-
tłomiej Smuczyński (59 min. Mateusz 
Madej), Kamil Bełczowski, Fabian 
Burzyński, Włodzimierz Puton, Ka-
mil Łokieć (67 min. Dominik Cheba), 
Jakub Kapsa (75 min. Stanisław Sar-
wicki).

W tabeli na prowadzeniu jest Podhale 
Nowy Targ, które po zwycięstwie w spot-
kaniu ze Stalą Kraśnik powiększyło 
przewagę nad drugą Stalą Rzeszów do 
czterech punktów. KSZO bez zmian zaj-
muje szóste miejsce. 

Dzisiaj (piątek, 24 maja) o godzinie 
19:29 rozpocznie się ligowe spotkanie 
z jedenastą w tabeli Chełmianką Chełm.

Kolejny 
remis KSZO

Remisem 2:2 zakończyli spotkanie ze Stalą w Rzeszowie piłkarze KSZO 1929. 
Pomarańczowo-czarni dwukrotnie obejmowali prowadzenie, o podziale 
punktów zadecydował rzut karny w ostatnich minutach meczu.

R E K L A M A

Lider rozgrywek Star Starachowice 
rozgromił na wyjeździe zamykającą ta-
belę Nidziankę Bieliny 5:0. Bramki dla 
pewnego już awansu do IV ligi Staru 
strzelali Maciej Horna – 3, Filip Nie-
wczas oraz Michał Stachura – po jednej. 
W jeszcze większym rozmiarze bramko-
wym zwyciężyli piłkarze OKS-u Opa-
tów. Zespół Pawła Rybusa zdobył, aż 
sześć bramek i rozgromił na własnym 
stadionie Astrę Piekoszów 6:0. Cztery 
bramki dla OKS-u zdobył Piotr Frań-
czak, a po jednej dołożyli Michał Sidor 
oraz Łukasz Orłowski. Dla opatowian 
były to bardzo ważne trzy punktu, po-
nieważ na cztery kolejki przed zakończe-
niem zespół jest nadal zagrożony spad-
kiem do niższej klasy rozgrywkowej.

Jeden punkt z dalekiego wyjazdu do 
Kazimierzy Wielkiej przywieźli piłkarze 
Świtu Ćmielów. Ćmielowianie, po dobrym 
spotkaniu i bramkach Karola Garbali 
i Arkadiusza Michałowskiego zremisowa-

li z tamtejszą Spartą 2:2. Bardzo ważne 
spotkanie w walce o utrzymanie w „okrę-
gówce” przegrała Stal Kunów. Zespół 
Zbigniewa Rutkowskiego uległ w Piaskach 
koło Jędrzejowa miejscowej Piaskowian-
ce 2:0 i na cztery kolejki do zakończenia 
rozgrywek kunowianie mają tylko cztery 
punkty przewagi nad strefą spadkową.

W tabeli na prowadzeniu jest Star 
Starachowice – 68 pkt., drugie miejsce 
zajmuje Orlicz Suchedniów – 64 pkt., 
a trzecie również premiowane awan-
sem do IV ligi – GKS Rudki (52 pkt.). 
Świt Ćmielów, po remisie utrzymał 
szóste miejsce. Ćmielowianie uzbierali 
już 40 pkt. OKS Opatów (34 pkt.) jest 
na ósmym miejscu, a dziesiątą pozycję 
zajmuje Stal Kunów (30 pkt.). Aktualnie 
w strefie spadkowej znajdują się Zenit 
Chmielnik, LZS Samborzec, Astra Pie-
koszów i Nidzianka Bieliny.

PK

W „okręgówce” 
bez większych zmian
Po 26. kolejce, w tabeli Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej nie zaszły więk-
sze zmiany.

Początek meczu należał do KSZO, gra 
toczyła się jednak tylko do pola karne-
go. W 27 minucie, po kolejnym dośrod-
kowaniu, piłkę dorzucił Jakub Kapsa, 
a Michał Grunt nie dał szans bramka-
rzowi gości Piotrowi Gnatkowi. Po zdo-
byciu bramki ostrowczanie oddali nieco 
inicjatywę przyjezdnym, wynik do prze-
rwy nie uległ jednak zmianie. W drugiej 
połowie piłkarze z Połańca chcieli zmie-
nić losy spotkania, przebywali więcej na 
połowie KSZO. Ostrowczanie próbowali 
gry z kontry. Gdy wydawało się, że mecz 
zakończy się skromną wygraną KSZO, 
na dwa do zera podwyższył strzałem zza 
pola karnego Kamil Bełczowski. 

– Przeszliśmy do finału, taki był 
nasz cel – mówił po meczu trener po-
marańczowo – czarnych Marcin Wró-
bel. – Może nie była to piękna gra, nie 
było fajerwerków ale za nami są ciężkie 
mecze, trochę w nogach zostało. Mam 
nadzieję, że na finał nasi kibice dotrą 
licznie i będą nas wspierać.

W finale, który zaplanowany jest na 
12 czerwca i prawdopodobnie odbędzie 
się na Suzuki Arena w Kielcach ostro-
wczanie zmierzą się ze zwycięzcą meczu 
Granat Skarżysko-Kamienna – Sparta-
kus Daleszyce.

PK

Zagrają w finale
Piłkarze KSZO 1929 wygrali 2:0 z Czarnymi Połaniec w spotkaniu półfina-
łowym Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Świętokrzyskiego.

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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