Uczniowie
wybierają
Rozpoczęła się rekrutacja do
szkół średnich. Nabór prowadzony jest równolegle wśród
absolwentów gimnazjów
i szkół podstawowych.
str. 3

Kulturalny
rozkład jazdy
Bardzo atrakcyjnie pod względem wydarzeń kulturalno-rozrywkowych zapowiada
się końcówka maja i czerwiec
w Ostrowcu. Koncerty Atlantydy, Łony i Webbera, Ani Dąbrowskiej, Nocnego Kochanka
– to tylko niektóre z propozycji przygotowanych na sezon
wiosenno-letni przez MCK.

B

E

NR 47

Z

P

Ł

TOKRZYSKIE
A

T

N

Y

T

Y

G

O

D

N

I

K

PIĄTEK – CZWARTEK 17-23 MAJA 2019

B

M

NAKŁAD 5 000

M
Fot. Monika Jasion

str. 4

Alkoholikiem
jest się całe życie
Pan Jan od 10 lat nie sięga po
alkohol. Wcześniej pił codziennie, miał kilka prób zerwania
z nałogiem, które jednak kończyły się fiaskiem. Udało się
dopiero w momencie, gdy sam
przyznał się przed sobą, że ma
problem. O niełatwej drodze
do trzeźwości opowiedział
Karolinie Kamińskiej-Nowak.
str. 4

Duża flota KSZO
na podium
Rawszczyzna była areną 4.
rundy tegorocznej Dużej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej.
Zawody zakończyły się zwycięstwem zawodników KSZO.

Na terenach po byłym „Modarze” i „Gambo” przy ul. Kopernika powstało nowoczesne Osiedle
„Merkury”. W czwartek uroczyście odsłonięto tablicę okolicznościową, dedykowaną pracującym
przed laty w tym miejscu.

str. 11
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Na dobre samopoczucie

W Sandomierzu tylko remis
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 Mo c n e b r z m i e n i a w P t a s z k u
w Klatce. Promujący drugą płytę trash
metalow y zespół Mastemey w yruszył
w ogólnopolskie tournée. Na trasie koncertowej znalazł się Ostrowiec Św. Formacja z Krakowa wystąpi w restauracji
„Ptaszek w Klatce”. Jako support zagrają
kapele Soul Plunder i Camyenna. Początek o godz. 19. Bilety w cenie 20 zł będą
do nabycia na bramce.
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 Kulinarna podróż po świecie. Na ostrowieckim rynku od godz. 11 czekać będzie mnóstwo dobrego jedzenia i zabawy.
Wszystko za sprawą kolejnej edycji Street
Food Polska Festival. Ci, którym będzie
mało, mogą liczyć na powtórkę z rozrywki
w niedzielę.
 Radwanowie w dziejach Ostrowca.
Centrum Krajoznawczo-Historyczne im.
prof. Mieczysława Radwana zaprasza na
sesję popularnonaukową z cyklu „Wielkie
Postacie Ziemi Ostrowieckiej” pt. „Radwanowie w dziejach Ostrowca”. Tematyczne wykłady wygłoszą Waldemar Ryszard
Brociek, Monika Bryła-Mazurkiewicz
i Agnieszka Barańska. Początek o godz.
11 w ODS „Malwa”.
 P rojekcje, spotk anie, w yk ład.
W Centr um A kt y w ności Oby watelskiej (ul. H. Sienkiewicza 70) odbędzie
się szereg wydarzeń w ramach projektu
„Mobilna Przestrzeń Kultury III”. Zainteresowani najpierw spotkają się z Patrycją Dołowy, autorką książki „Wrócę,
gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi
Holocaustu” (sobota, 18 maja). Dyskusję
z pisarką, która na kartach swojej powieści przedstawia historie żydowskich matek i dzieci, często rozdartych pomiędzy
dwiema tożsamościami, dwiema rodzi-

nami, między poczuciem winy, wdzięcznością i żalem poprowadzi Miłosz Żak.
Trzy godziny później wyświetlony zostanie fabularyzowany dokument o historii
Archiwum Ringelbluma, stworzonego
w warszawskim getcie przez grupę historyków i społeczników Oneg Szabat, którego celem było dokumentowanie wszelkich aspektów życia w getcie, a później
również sytuacji Żydów w okupowanym
kraju i masowej zagłady narodu – „Kto
napisze naszą historią” w reżyserii Roberta Grossmana. W niedzielę z kolei, o godz.
15 rozpocznie się wykład dr Moniki Stępień przedstawiający w zarysie najważniejsze aspekty polsko-żydowskiej historii
od początków obecności Żydów w Polsce
w X wieku, po współczesne odrodzenie
społeczności żydowskich. O godz. 20 będzie można obejrzeć „Księgi prorockie”,
czyli pięć krótkich dokumentów, które
powstały w ramach sześciotygodniowych
warsztatów w Izraelu we współpracy z Jerusalem Film Festival. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny.
 Krzemionki nocą. Muzeum Historyczno-Archeologiczne po raz kolejny
włącza się w ogólnopolską akcję „Noc
Muzeów”. Atrakcje, które tego dnia rozpoczną się o godz. 19 wernisażem wystawy
„Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz
(1888 – 1971)”. Bohater ekspozycji to
polski prozaik, eseista, filozof i tłumacz.
Miłośnik i znawca kultury Huculszczyzny
i Pokucia, a także myśli i sztuki starożytnej Grecji. W swojej twórczości udowadniał, że mądrość karpackich górali nie
odbiega od mądrości greckich klasyków.
Dziełem ż ycia pisarza jest cykl książek „Na wysokiej połoninie”. Wernisaż
uświetni wykład „O pisarstwie Stanisława
Vincenza” oraz projekcja filmu dokumentalnego „Śladami Vincenza”. Tuż po pokazie filmu, około godz. 21 organizatorzy
zaproszą na coś specjalnego – nocne zwiedzanie trasy podziemnej! Na podróż przez

niezwykły świat neolitycznych górników
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja: promocja@krzemionki.info lub 41 330 45 50.
Ilość wejść ograniczona.
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 Bieg po szczęście. W Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin odbędzie się bieg
charytatywny, podczas którego zbierane
będą środki na dogoterapię i hipoterapię
dla wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych. Do wyboru będą dwie trasy: kilometrowa i 10-kilometrowa oraz marsz nordic
walking na dystansie 3,5 km leśnymi
ścieżkami. Opłaty startowe w wysokości
minimum 5 zł – bieg na 1 km, 30 zł – bieg
na 10 km i 20 zł – marsz nordic walking
pobierane będą na miejscu i w całości
przeznaczone na sfinansowanie terapii
dla uczniów ZSS.
 To się nadaje do kaberatu. Nowe perypetie zwariowanej pary – Bożenki i Merlina to tylko część najświeższego programu
Kabaretu Smile. Całość stanowi laboratoryjną mieszankę codziennych sytuacji,
ponadczasowych tematów i przerysowanych postaci, które niesamowicie bawią
każdego z nas. Z nowych skeczy, piosenek
i gagów będzie można pośmiać się w kinie
„Etiuda”. Początek spektaklu o godz. 17.
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 Wiejskie street art. Daniel Rycharski – artysta wizualny i aktywista będzie
bohaterem kolejnego spotkania w ramach
Dyskusyjnego Klubu Sztuki. Rozpocznie
się ono o godz. 18 w Biurze Wystaw Artystycznych. Daniel Rycharski zajmuje się
działaniami artystycznymi w przestrzeni
wsi, jest twórcą wiejskiego street artu.
Laureat Paszportu „Polityki” 2016. Jego
indywidualna wystawa „Strachy” prezentowana była ostatnio w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie.
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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 humorem zara a wszystkich wokół. Ma
a ka dy temat swo e włas e
zda ie, którym prag
podzieli si z i ymi.
REKLA MA

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

ul. Ostrowiecka 21a, Ćmielów
tel. 511 278 064
facebook: Kwiaciarnia-Magia-Kwiatów

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

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

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

Ostrowiec wi tokrzyski,

ul. Denkowska 8
we cie od ul. łowackiego

tel. 530 245 825

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 graficzny: 7 Dni

T Y G O D N I K

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
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Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Nabór prowadzony jest
równolegle wśród absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
Przed uczniami klas trzecich gimnazjów i ósmych szkół podstawowych
trudne decyzje. Od tego, jaki kierunek
kształcenia wybiorą na tym etapie, w dużym stopniu zależy ich przyszłość. Jedno jest pewne – miejsc w szkołach nie
zabraknie. Placówki oświatowe, prowadzone przez powiat ostrowiecki są przygotowane na przyjęcie większej liczby
absolwentów, dysponują odpowiednią
liczbą sal dydaktycznych i planują uruchomienie dodatkowych oddziałów.
– Ten rok jest specyficzny, bo do rekrutacji przystępują absolwenci gimnazjów i podstawówek, ale jesteśmy
na to gotowi. Kilkanaście lat wcześniej
szkoły średnie były w stanie pomieścić
dużo bardziej liczebne roczniki, dlatego
jestem przekonany, że wszyscy zainteresowani dostaną się do zarządzonych
przez nas placówek – zapewnia Mariusz
Łata, naczelnik Wydziału Edukacji w ostrowieckim starostwie.
Uczniowie mają w czym wybierać. Na
terenie powiatu ostrowieckiego działają
cztery licea i cztery zespoły szkół. Każda
szkoła specjalizuje się w innych profilach. LO nr I im. St. Staszica od lat słynie
RE K L A MA
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

z klasy dziennikarsko-filmowej, w LO nr
II im. J. Chreptowicza niezmiennie dużą
popularnością cieszą się klasy biologiczno-chemiczna i matematyczno-fizyczna,
mocną stroną LO nr III im. W. Broniewskiego są oddziały lingwistyczne. Ci, którzy edukację chcą łączyć z karierą sportową stawiają na ZSOMS. Jeśli chodzi
o technika zawsze sporym zainteresowaniem cieszą się kierunki, proponowane
przez ZS nr 3. Nie brakuje też chętnych
do nauki w „Ekonomiku”, „Budowlance”, czy „Samochodówce”.
– Do tej pory 45% młodzieży wybierało
licea ogólnokształcące, ok. 45 % technika,
a zaledwie 10% znajdowało swoje miejsce
w szkołach branżowych. Ten trend utrzymuje się od kilku lat. W tym roku, mimo
mocnej kampanii w mediach, zachęcającej
młodzież do wyboru szkolnictwa zawodowego, myślę, że będzie podobnie. Tak
przynajmniej wynika z ankiet, jakie przeprowadziliśmy wśród uczniów – mówi M.
Łata. – Żeby ułatwić kandydatom rejestrację, prowadzimy ją w systemie elektronicznym. Na stronie swietokrzyskie.edu.com.
pl uczeń dokonuje wyboru odpowiedniej
zakładki i wówczas przedstawia mu się
pełna oferta szkół. Trzeba się zologować,
podać swoje dane i wskazać nie więcej niż
trzy placówki, zanaczając tą pierwszego
wyboru. Do niej uczeń zobligowany jest
dostarczyć podanie, opatrzone podpisem
rodzica.
Ws t ę p n a r e k r u t a c j a p o t r w a d o
25 czerwca. Ci, którzy nie są jeszcze zdecydowani, co do wyboru szkoły mogą
wziąć udział w Dniach Otwartych, które
właśnie ruszyły w ostrowieckich szkołach.
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Na terenach po byłym „Modarze” i „Gambo” przy ul. Kopernika powstało
nowoczesne Osiedle „Merkury”. W czwartek uroczyście odsłonięto tablicę
okolicznościową, dedykowaną pracującym przed laty w tym miejscu.
 OPR. KF
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Jarosławem Górczyńskim, spółki OTBS z prezes Małgorzatą Kostrzewą
oraz osoby, które dokładnie pamiętają
czasy świetności przedsiębiorstwa. Nie
obyło się bez wspomnień i sentymentalnej podróży w czasie.
Zakład nr 2 Przemysłu Odzieżowego „Modar” przy ul. Kopernika 34a
powstał, jako filia tzw. ostrowieckiej
„odzieżówki”, funkcjonującej od końca lat czterdziestych ubiegłego wieku.
Przed 1990 r. produkował min. umundurowanie polowe dla straży pożarnej.
W 1990 r. państwowa jeszcze firma
zmieniła nazwę na „Gambo”, a sześć lat
później rozpoczęła się jej prywatyzacja.
Utrzymanie – i to na niezłym poziomie – zapewniały wygrywane regularnie
przetargi na produkcję pięciu wzorów
umundurowania, przeważnie dla wojska, ale także dla straży pożarnej i leśnej.
Wszystko zmieniło się, gdy sto procent

udziałów w „Gambo” przejęła łódzka
spółka Textile House, której prezes Andrzej Moryc w szybkim tempie – dosłownie i w przenośni – doprowadził zakład
do ruiny. Nie płacenie przez trzy lata
rachunków spowodowało min. odcięcie
energii cieplnej. W takich warunkach
odbywały się kolejne, obszernie komentowane w całym kraju protesty około
dwustuosobowej załogi „Gambo”. Ostrowieckie szwaczki strajkowały najpierw
na przełomie maja i czerwca, a następnie
we wrześniu 2000 r. W końcu, w listopadzie 2000 r. ogłoszono upadłość zakładu, a jego właściciel wyjechał do Izraela
i przez kilka lat był poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Choć pozostawił na miejscu swojego pełnomocnika,
ten nie wywiązywał się z obowiązków,
doprowadzając do interwencji prokuratury. Poszło o odnalezione w 2006 r.
na terenie opuszczonego zakładu niezabezpieczone akta osobowe pracowników
„Gambo”. To prawdopodobnie złodzieje
wynieśli na dziedziniec bezwartościowe
dla nich dokumenty i porzucili je. Pod

koniec 2005 r. niepowodzeniem zakończyła się pierwsza próba sprzedania majątku po „Gambo”. W tym czasie jeszcze
87 byłych pracowników zakładu czekało
na wypłatę zaległych wynagrodzeń. Swoje należności wyegzekwowali dopiero
w 2008 r. Przeprowadzona w 2007 r. kontrola dotycząca prywatyzacji zakładu nie
wykazała żadnych uchybień. W tym samym roku gmina Ostrowiec Św. nie skorzystała z możliwości zakupu majątku,
w efekcie czego nabył go bliżej nieokreślony przedsiębiorca z Lublina. Całkowity brak zainteresowania z jego strony
popadającym w ruinę obiektem przy Kopernika 34 skutkował coraz większą frustracją mieszkańców okolicznościowych
bloków. Grunty zostały nabyte przez
gminę dopiero w 2016 r. Po wyburzeniu
pozostałości po zakładzie, przystąpiono
do budowy nowoczesnych apartamentowców. Pod koniec 2018 r. powstały
w tym miejscu dwa budynki wielorodzinne z 80 mieszkaniami o podwyższonym
standardzie. W tym momencie niemal
wszystkie znalazły już nabywców.
REKLA MA

LICZBY JARUBASA - wartość inwestycji,

gdy Marszałkiem był Adam Jarubas
20 mld zł – wartość zrealizowanych inwestycji współfinansowanych
ze środków unijnych
300 mln zł
700 mln zł
300 mln zł
320 mln zł
540 mln zł
1,9 mld zł

na dofinansowanie szpitali wojewódzkich
na uczelnie publiczne: UJK i Politechnikę Świętokrzyską
na szkolnictwo zawodowe
na 75 skategoryzowanych hoteli podnoszących atrakcyjność regionu i wpływy z turystyki
na projekty rewitalizacyjne podnoszące atrakcyjność centrów 80 gmin
dla małych i średnich przedsiębiorstw

Chcę podkreślić, że rozwój Świętokrzyskiego, inwestycje, efektywne W Parlamencie Europejskim chcę działać na rzecz naszych regiowykorzystanie środków unijnych - zawdzięczamy pracy mieszkań- nów, chcę pomagać rolnikom i samorządowcom Małopolski i Święców regionu, przedsiębiorcom, pracownikom urzędów i instytucji. tokrzyskiego w pozyskiwaniu środków unijnych.
Bez nich ten skok cywilizacyjny nie byłby możliwy.
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Pan Jan od 10 lat nie sięga po alko-

hol. Wcześniej pił codziennie, miał kilka
prób zerwania z nałogiem, które jednak
kończyły się fiaskiem. Udało się dopiero
w momencie, gdy sam przyznał się
przed sobą, że ma problem. O niełatwej
drodze do trzeźwości opowiedział
Karolinie Kamińskiej-Nowak.

Kt r trun w t na popularni
w r d
al o oli w
t a i on r tn c i ga
i po w
t o co ma proc nt

– W pewnym momencie sięga się już po
wszystko. Ja osobiście zacząłem od wina,
potem sztandarowym trunkiem dla mnie
było piwo. Piłem je w dużych ilościach
i bardzo często. Myślę, że w tym wypadku
każdy ma inaczej, nie ma reguły.

i ga

– Tak, do przysłowiowej butelki zacząłem zaglądać codziennie. Piłem ciągami.
Może nie zawsze w dużych ilościach, ale
regularnie. To było picie obsesyjne, bo
wówczas wszystko podporządkowywałem
pod upijanie się. Szukałem okazji, żeby
spożyć alkohol, sam je inicjowałem.

pomnia pan o n gat wn c on w n
c ac picia a a a na gor a na ni
pi c ni a r c a ro i pan d c
pod wp w m

– Myślę, że nie ma fajnych rzeczy, które
dzieją się po pijaku. Większość z nich jest
raczej wstydliwa. Jeśli ktoś umie pić kon-

A. Gruza nowym
szefem szpitala
Rozstrzygnięto drugi konkurs na dyrektora
ostrowieckiego szpitala. Od poniedziałku
lecznicą pokieruje Andrzej Gruza.
O stanowisko szefa ZOZ w Ostrowcu
ubiegało się dziewięć osób. Oceniająca
wszystkich kandydatów komisja konkursowa jednogłośnie wskazała na tą
funkcję Andrzeja Gruzę, dotychczasowego dyrektora lecznicy w Wołominie.
Rekomendację komisji, również jednogłośnie zaakceptował zarząd powiatu
na środowym posiedzeniu.
– Przekonała nas przedstawiona
przez kandydata koncepcja zarządzania szpitalem, który jak powszechnie
wiadomo jest w bardzo słabej kondycji,
a przede wszystkim prognozowane
wyniki finansowe – przyznaje starosta
ostrowiecki Marzena Dębniak.
Nowy dyrektor ma 61 lata, z wykształcenia jest geologiem. Ukończył
m.in. studia podyplomowe na kierunku ekonomika zdrowia na Wydziale
Nauk Ekonomicznych UW, a wcześniej
studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Był m.in.
dyrektorem Szpitala Powiatowego
w Ełku, prezesem Zarządu Patron sp.
z o.o. w Warszawie, kierował Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych
w Augustowie. Przez blisko siedem
lat zajmował stanowisko kierownicze
w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”. Pracę jako dyrektor
ostrowieckiego szpitala rozpocznie od
najbliższego poniedziałku.
– Kłopoty to moja specjalność.
Postaram się zrobić wszystko, aby wyprowadzić szpital na prostą – zapewnia
A. Gruza.

KF

ro l m al o ol m p wno ci na pi rw
auważ li li c a r agowa pan na pr
u wiadomi nia ż d i
i co
go

– Pierwszą reakcją był na pewno bunt
i agresja. Sam czułem, że nie jest już tak,
jak być powinno, ale w zasadzie każdą sytuację, kiedy zwracano mi uwagę traktowałem, jako próbę wymuszenia czegoś na
mnie, formę ataku. Przecież pracowałem,
piłem za swoje, uważałem, że nikogo nie
okradam, że jestem w porządku, bo przecież mimo że piję, jakoś funkcjonuję w roli
ojca i męża. Obracałem się w towarzystwie
osób pijących, dlatego trudno było mi odnieść się do tego „oskarżenia” o alkoholizm. Ja to widziałem zupełnie inaczej.

Kto na ard i uci rpia pr

pana na g

– Trudno to ocenić. Na pewno cała moja

rodzina. Problem z piciem jest złożony. To
nie jest tak, że w momencie, gdy przestałem sięgać po alkohol nagle wszystko zrobiło się okej. Tak się niestety nie dzieje.

od udowa wi i potr

a dużo c a u

– Miałem to szczęście, że rodzina mnie
nie porzuciła, natomiast konsekwencje
picia odczuwam do dzisiaj w pewnych obszarach, na przykład kontaktów z dziećmi.
Były też skutki zdrowotne. Przestałem pić,
bo zachorowałem dosyć poważnie. Miałem
kilkuletni okres abstynencji. Wydawało
mi się, że to wystarczy, ale moja pewność
siebie okazała się złudna. Po trzyletniej
przerwie zacząłem od bardzo małych dawek – jedno piwko raz w tygodniu, potem
wróciłem do picia ciągłego.

Ki d ta naprawd u wiadomi pan o i
ż
t u al żnion

– Nawet już przed okresem abstynencji
docierało do mnie, że to picie nie jest nor-

a w o cu uda o i do
Kto mia w t m na wi

do a t n nc i
a ugi

– Alkoholizm to choroba nieuleczalna, alkoholikiem jest się przez całe życie.
Mnie się udało podjąć walkę z nałogiem
tylko dlatego, że zostałem do tego zmuszony. Na leczenie skierowała mnie Gminna
Komisja Roz wiąz y wania Problemów
Alkoholowych. Trochę wykpiłem wizytę
w poradni, potem trafiłem do punktu AA,
kilkanaście mitingów, na których w ogóle
się nie widziałem. To nie było moje miejsce, nie chciałem słuchać tego, co inni mówią, nie chciałem zachowywać się, jak oni,
bo uważałem, że zachowują się dziecinnie
i to nie jest moja bajka. Dopiero postawa
żony, która zagroziła mi kolejną komisją
skłoniła mnie – na początku dla uspokojenia jej nerwów – do pójścia na terapię

do „Eskulapu”. Chodziłem tam raz w tygodniu przez 10 miesięcy i uważałem, że
po tym czasie to ja już wszystko wiem, no
i... wróciłem do picia. Prób wyjścia z nałogu w moim przypadku było kilka. Najskuteczniejszą okazała się terapia dzienna
w „Eskulapie”. Niedługo minie 10 lat odkąd definitywnie przestałem pić.

I d i uż
żadn go pr mu c od i pan na
pot ania w p lnot

– Tak. Zmieniło się moje podejście, myślenie. Przyznałem się przed samym sobą,
że mam problem. Nie wracają do zdrowia
ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą. Ja
początkowo mogłem, ale nie chciałem.
W pewnym momencie okazało się, że nie
mam innego wyjścia.

a m g pan da rad o o om t r
walc
na ogi m

– Nie jestem upoważniony do udzielania
rad, bo od tego są terapeuci. Oni są najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie.
Jedyne co mogę zasugerować to właśnie
oddać się w ich ręce. Zachęcam też do
spotkań z osobami uzależnionymi, pójścia
na miting otwarty, gdzie nie trzeba nic mówić o osobie, wystarczy posłuchać. Z perspektywy czasu zapewniam, że naprawdę
warto.

D i u a t ard o o o i t ro mow
ratulu t go co uda o i panu o i gn
i ż c w trwa o ci

NIE I TN
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Kampania finansowana z budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Kulturaln ro ad a d
Bardzo atrakcyjnie pod względem wydarzeń kulturalno-rozrywkowych zapowiada się końcówka maja i czerwiec w Ostrowcu. Koncerty Atlantydy,
Łony i Webbera, Ani Dąbrowskiej, Nocnego Kochanka – to tylko niektóre z propozycji przygotowanych na sezon wiosenno-letni przez MCK.
w wielu konkurencjach,
między innymi wiązaniu węzłów żeglarskich.
Nie zabraknie też części artystycznej. Na deskach amfiteatru wystąpią gospodarze – grupa
„Pod Wiatr” ora z
zespół „ Atla nt yda”.
Wspaniali instrumentaliści i rewelacyjny głos
Sławka Klupsia – autora ta k ich przebojów
szantowych, jak „Marco
Polo”, „Stara latarnia”
czy „Pożegnalny ton”,
o s ob y d y s p onują c ej
głosem łudząco podobnym do vocalu Johna
Casha, łagodne, folkowe dźwięki – to wszystko z pewnością
dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Całość zwieńczy ognisko z tańcami
i śpiewami.
Majowe imprezowanie zakończy festiwal „Dziecięce Marzenia”. 30 maja,
w sali widowiskowej kina „Etiuda” swój
twórczy dorobek zaprezentują zespoły
dziecięce i chóry z ostrowieckich szkół
i przedszkoli.
M o c at r a k c ji c z ek a ć b ę d z i e n a
najmłodszych w dniu ich święta. 1 czerwca Park Miejski, zwłaszcza w okolicach
amfiteatru zmieni się w wielki plac zabaw. Już od godz. 12 pojawią się tam
dmuchańce i po raz pierwszy olbrzymi
basen. Będzie sporo animacji, w tym
ulubione przez dzieci malowanie twarzy, być może ogłoszony zostanie również konkurs na najpiękniejszy latawiec.
W programie uwzględniono zawody i pokazy rowerowe, w tym riksz i przejażdżki
Fot. Facebook

– Alkohol zacząłem intensywnie spożywać w wieku trzydziestu kilku lat. Wówczas picie zaczęło przynosić już spore
konsekwencje, w większości oczywiście
negatywne.

– W zasadzie zawsze piłem w towarzystwie. Nie robiłem tego w domu, bo rodzina mi tego zabraniała, dlatego szukałem
okazji do wyjścia, do spotkania się z kolegami.

malne i że przeszkadza
mi w życiu, natomiast
nie potrafiłem specjalnie sobie z tym poradzić i szczerze mówiąc
nie bardzo chciałem.
Uciekałem od problemów w różny sposób.
Po abstynencji w ogóle
nie myślałem, że mam
problem, uważałem, że
skoro t yle w ytrz ymałem, mogę pić kontrolowanie. Do leczenia
tak naprawdę zmusiła
m nie presja rod ziny.
Reagowałem opornie,
nie chciałem prz y jąć
do siebie tego, że mam
problem. Problem miała
rodzina, żona, osoby, które zwracały mi
uwagę. Sądziłem, że może trochę racji
mają, ale bez przesady.
Fot. Internet

ia pan ompan w do picia c pi pan
am

l o oli m to na g w t r ard o atwo
wpa
a ac
i pana picior

Int n wn pici to nac cod i nn
ni po al o ol

trolowanie, może być czasem zabawnie,
natomiast w momencie, gdy picie robi się
obsesyjne i kiedy traci się zupełnie kontrolę, świadomość dochodzi do tego, że nie
pamięta się sytuacji po wypiciu.

Już w najbliższą niedzielę (19 maja)
wszyscy fani kierowcy TIR-a Stanisława
i jego słynnego CB Radia będą mieli okazję usłyszeć na żywo nawoływanie „Mobilki, jak tam dróżka...?”. Po kilku latach
przerwy, do Ostrowca Św. powróci z najnowszym program Kabaret „Smile”. Jeśli
ktoś ma ochotę zobaczyć satyryczno-śpiewaną opowieść o niełatwej codzienności,
pełną gagów i przerysowanych postaci
jeszcze ma szansę nabyć bilet. Spektakl
rozpocznie się o godz. 17, w kinie „Etiuda”.
Niecały tydzień później, w sobotę
25 maja Miejskie Centrum Kultury i zespół „Pod Wiatr” zaproszą na imprezę
w żeglarskich klimatach, czyli Ostrowieckie Spotkania Szantowe. Już od godz.
15, w okolicach stawu w Parku Miejskim
będzie można poczuć namiastkę morskich wypraw i wypożyczyć sprzęt wodny – kajaki i rowery oraz zmierzyć się

nimi. Nie zabraknie gościa specjalnego.
O godz. 15, w amfiteatrze pojawi się aktorka i pisarka książek dla dzieci Edyta
Jungowska. Potem nastąpi prawdziwy
„najazd” klaunów, czyli spektakl Teatru
„Na Walizkach”, będą też warsztaty cyrkowe i parada szczudlarzy oraz występy
artystyczne.
W dniach 15-16 czerwca Ostrowiec
stanie się stolicą tańca nowoczesnego.
Na dwudniową imprezę, organizowaną
w hali MOSiR zjedzie około tysiąca tancerzy i tancerek z całego kraju w różnym
wieku. Wśród formacji, rywalizujących
o miano najlepsz ych
znajdą się rów nież
przedstawiciele ostrowieckiej szkoły Progres.
K ole jn y c z er wc o w y weekend upły nie
pod znakiem wyczekiwanej przez cały rok
pr z ez m ie s z k a ń c ów
imprezy – Dni Ostrowc a . Ś w i ęt o m i a s t a
t r a d yc y j n i e p o t r w a
trz y d n i i obf itować
b ę d z i e w m nó s t wo,
głównie muz ycznych
w ydarzeń. W piątek,
21 czer wca ok. godz.
15, na terenie Parku
Miejskiego rozpoczną
się warsztat y w yplatania wianków i przygotowania do świętojańskiego ogniska
oraz laserowej niespodzianki. W sobotę
z kolei, od wczesnych godzin popołudniowych na pikniku w Parku Miejskim
prezentować się będą spółki i instytucje
miejskie. O godz. 16 w amfiteatrze wystawione zostanie przedstawienie dla

dzieci, a w godz. od 17 do 19 nastąpi rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu,
ogłoszonego z okazji 10-lecia Ostrowieckiego Rapu. Na scenie zaprezentują się
finaliści, a potem Jan – rapowanie, Łona
i Webber. W niedzielę zabawa przeniesie się na Stadion Miejski KSZO, gdzie
w godzinach dopołudniowych pracownicy MOSiR zaproszą na piknik sportowy. Od godz. 15 rozpocznie się część
artystyczna. Wystąpią ostrowieckie talenty – soliści, zespoły, chóry i formacje
taneczne. Gwiazdą wieczoru będzie charyzmatyczna Ania Dąbrowska.

Fot. Facebook
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Gorąco, bo festiwalem Wielki Ogień
rozpocznie się lipiec. W tym roku imprezę, poświęconą pamięci Miry Kubasińskiej uświetni w ystęp Nocnego
Kochanka.
O kolejnych wydarzeniach będziemy
informować na bieżąco.
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GMINA BAŁTÓW

wiat a i i a ni w pio nc
– Szkolny Konkurs Piosenki SP w Bałtowie
W dniu 7 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie odbył się Konkurs „Świat bajki i baśni w piosence”,
zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i miał na celu rozwijanie
zdolności wokalnych dzieci, pobudzenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, prezentację swoich umiejętności artystycznych.

Adresatami konkursu byli uczniowie
kl. 0-III SP. Do konkursu zgłosiło się 11
uczestników.
Zadanie konkursowe polegało na indywidualnym wykonaniu jednej piosenki pochodzącej z baśni, bajki lub filmu
animowanego wraz z podkładem muzycznym.
Najmłodsi soliści i solistki zaprezentowali swoje umiejętności wokalne
przed dziecięcą widownią oraz JURY

w składzie: przewodnicząca – pani dyrektor szkoły - Lidia Pastuszka, pani
Aneta Schindler oraz pani Magdalena
Wójcik.
JURY miało ogromnie trudne zadanie,
by wyłonić najlepszych wykonawców. Po
zliczeniu wszystkich punktów przyznano
następujące miejsca:
I miejsce – Andżelika Łajca kl. II oraz
Kamila Cichocka kl. III (piosenka „Mam

tę moc”/ KRAINA LODU)
II miejsce – Maja Piotrowska kl. I („Pół
kroku stąd”/ VAIANA: Skarb oceanu)
Julia Nowak kl. I („Życie trwa”/ BAMBI)
Dawid Moroń kl. I („Nie bój się chcieć”/
ZWIERZOGRÓD)
III miejsce: Wiktor Cielebąk kl. I za wykonanie piosenki „Pszczółka Maja”.
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

GMINA ĆMIELÓW

urmi tr mi lowa
wnio u
o rod i wn tr n
Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach został złożony
wniosek o dofinansowanie „Remontu drogi gminnej nr 318016T Wola
Grójecka - Drzenkowice od km 0,000 do km 0+300” w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.
Możliwość uzyskanego dofinansowania do 80% inwestycji, co odciąży
finanse gminy od wydatków z własnego
budżetu.
W ramach tego samego funduszu został również złożony wniosek o przebudowę drogi powiatowej ul. Skała
w Ćmielowie oraz drogi powiatowej
w m. Piaski Brzóstowskie – długo oczekiwanych inwestycji.
W dniu 17 kwietnia br. został złożony
wniosek w ramach Wieloletniego Pro-

gramu Rządowego „Posiłek w szkole
i w domu”.
Możliwe uz yskanie 80tys. zł. prz y
20% wkładzie własnym.
Projekt obejmuje doposażenie stołówk i w Sz kole Pod st awowej Nr 1
w Ćmielowie, a także: zakup pieca konwekcyjno – parowego, wymianę płytek, drzwi, okien oraz zakup zmywarki
i okapów, co jest uzasadnione z uwagi na
potrzeby zakupu nowego wyposażenia
i podwyższenia estetyki.

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

Dni Ćmielowa
pełne muzyki
Bardzo atrakcyjnie zapowiadają się
tegoroczne Dni Ćmielowa. Dwudniową imprezę wypełnią przede
wszystkim koncerty. Będzie coś
dla fanów cięższych brzmień i dla
amatorów muzyki disco.
Świętowanie rozpocznie się sobotę, 18 maja w ćmielowskim Rynku.
Od godz. 17 - na scenie obok Domu
Kultury im. W. Gombrowicza - zagrają
punkowe kapele: Azotox, Schizofrenia i Friedhof. W niedzielę, 19 maja
obchody Dni Ćmielowa przeniosą się
na Stadion Leśny "Świt". Od godz.
15 prezentować się tam będą dzieci
i młodzież szkolna. O godz. 16.30
rozpocznie się część oficjalna imprezy, a bezpośrednio po niej koncert
zespołu Randevu. Od godz. 18 o dobry
nastrój uczestników rodzinnej zabawy
zadba znana i lubiana formacja
Champion. W klimacie disco utrzymany będzie również występ gwiazdy
wieczoru - zespołu Playboys (od godz.
19.15). Na zakończenie wszyscy będą
mogli wziąć udział w tanecznej zabawie, którą rozkręci DJ Robert Mays.
Wydarzeniu towarzyszyć ma wiele
dodatkowych atrakcji dla młodszych
i starszych.

KF

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

PIĄTEK – CZWARTEK 17-23 MAJA 2019

SMACZNEGO

7

PORADNIKOWO

Na dobre samopoczucie
Czas obudzić się z zimowego snu i z energią przywitać wiosnę. Brak słońca, niedobór witamin w diecie oraz ograniczona aktywność fizyczna powodują, że brakuje nam energii i motywacji po zimie. Oto
10 sprytnych sposobów, dzięki którym łatwo poprawisz samopoczucie, dodasz sobie energii i wpłyniesz pozytywnie na zdrowie!
DI

MODNA SAŁATKA A'LA
TABBOULEH Z PRAŻONYMI
PISTACJAMI
SKŁADNIKI

– 100 g ugotowanej kaszy pęczak
– 2 ogórki gruntowe
– 2 pomidory
– pęczek świeżej natki pietruszki
– pęczek świeżej mięty
– pestki z granatu
– 2 mandarynki
– 1 mała cebula
– 250 g pistacji prażonych
– sok z 1 limonki
– 2 łyżki oleju rzepakowego
– świeżo zmielony pieprz

PRZYGOTOWANIE

Warzywa i owoce (pomidory, ogórki,
cebulę, mandarynki) kroimy w drobną
kostkę, pietruszkę i miętę siekamy,
rozdrabniamy pistacje. Całość łączymy
z kaszą i pestkami granatu. Polewamy
oliwą i sokiem z limonki. Doprawiamy
pieprzem.

TEKSTY POWSTAJĄ
WE WSPÓŁPRACY
Z PORTALEM

I K

Właściwe skomponowana i zbilansowana dieta ma znaczący wpły w na
zdrowie i dobre samopoczucie. Aby
organizm prawidłowo funkcjonował,
należ y dostarczać mu różnorodnych
produktów. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów z Inst ytutu Ży wności
i Żywienia (IŻŻ) całodniowe menu dla
osób zdrowych powinno uwzględniać
cztery, pięć posiłków w odstępach ok.
3-4 godzin. Należy pamiętać o śniadaniu, które powinnyśmy zjadać 1-2 godziny po wstaniu z łóżka, a ostatni posiłek
należy spożywać na ok. 3 godziny przed
snem. Dbanie o właściwą częstotliwość
spożywania posiłków to ważny element
prawidłowego żywienia. Regularne posiłki ułatwiają utrzymanie właściwego
poziomu cukru we krwi.

MOC WARZYW I OWOCÓW

Warz y wa i owoce to podstawow y
element prawidłowo zbilansowanej
diety. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego dnia należy spożywać minimum
400 g warzyw i owoców, podzielonych
na pięć porcji! Warto wiedzieć, że
jedną porcję owoców i warzyw może
stanowić szklanka soku (ok. 200 ml),
także tego pasteryzowanego. WHO,
w dokumencie „Measuring intake of
fruit or vegetables”, wyraźnie wskazało 100-procentowy sok owocowy, jako
porcję owoców. Dieta bogata w warzywa i owoce oraz przetwory z nich
pochodzące ma pozytywny wpływ na
ogólny stan zdrowia, a także zmniejsza
ryzyko różnych chorób.

ODO

D

Spożywanie jabłek i picie naturalnie
mętnych i przecierowych soków jabłkowych może przyczynić się do utrzyma-

S O

I

I

D

OD I

I

Wykorzystaj wiosenne spacery, aby
uzupełnić niedobory witaminy D. Największym jej źródłem jest słońce. Witamina D wytwarza się w organizmie
poprzez syntezę skórną pod wpływem
promieniowania słonecznego UVB. Witamina D jest odpowiedzialna za prawidłowy rozwój i mineralizację kości.

I

nia młodego wyglądu na dłużej – zawarte w nich polifenole są naturalnymi
źródłami antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy. Polifenole neutralizują
szkodliwe działanie wolnych rodników,
które powodują uszkodzenia komórek,
przyspieszając tym samym starzenie się
organizmu.

SZ

KI S OS

O Z SZ Z

I

Często po zimie czujemy się ociężali.
Powodem tego może być dieta uboga
w cenne dla organizmu witaminy i minerały. Warto zatem pomyśleć o naturalnych sposobach oczyszczenia. Przykładem może być sok pomidorowy. Dzięki
wysokiej zawartości likopenu, sok pomidorowy ma działanie antyoksydacyjne.
Warto wiedzieć, że większą zawartość
likopenu znajdziemy w pasteryzowanym
soku pomidorowym, niż w świeżych pomidorach, bowiem dzięki pasteryzacji
biodostępność likopenu w pasteryzowanym soku pomidorowym wzrasta dwu-,
trzykrotnie.

D

I

I

Sok pomarańczowy, także ten pasteryzowany, jest źródłem witaminy C, która
ma szerokie działanie prozdrowotne. Jak
mówi dr Katarzyna Stoś, prof. nadzw. Instytutu Żywności i Żywienia: – Witamina C pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, przyczynia się też
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Pomaga również w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, skóry, kości, chrząstki,
dziąseł i zębów. Należy jednak pamiętać,
że tak ważna dla organizmu witamina C
charakteryzuje się nietrwałością i wysoką wrażliwością na działanie czynników
zewnętrznych. Bardzo szybko się utlenia,
znikając z produktów, które ją zawierają.

Nawad n i a n ie je st i st ot n y m ele mentem wspomagającym prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Dziennie
należ y spoż y wać minimum 1,5 l płynów. Poza ilością spożywanych płynów
istotna jest również ich jakość. Warto
pamiętać, że płyny uzupełnimy pijąc
wodę, ale tak że spoż y wając herbatę
(np. czerwoną, owocową), soki owocowe i warzywne, mleko, jedząc zupy oraz
całe owoce i warzywa.
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Aktywność fizyczna została włączona, jako integralny element Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności
Fizycznej opublikowanej w 2016 roku
przez Instytut Ży wności i Ży wienia
(IŻŻ). Należy więc pamiętać o dawce
ruchu każdego dnia. Zgodnie z zaleceniami IŻŻ: ,,Najlepsze efekty zdrowotne u z ysk uje się upraw iając a kt y w ność fi z yczną przez w iększość,
jeśli nie przez wszystkie dni tygodnia.
Szereg korzyści przynosi np. energiczny, szybki trzydziestominutowy marsz
każdego dnia albo przez większość
dni tygodnia. Zalecany czas trwania
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Rodzic ma moc...
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Niszczy ją m.in. napowietrzenie (spienienie) czy nawet bezpośredni kontakt
z powietrzem oraz wysoka temperatura
podczas długotrwałego ogrzewania. Warto więc zadbać o odpowiednie warunki
przechowywania owoców i warzyw. Wygodnym i pewnym rozwiązaniem są też
soki np. w opakowaniach kartonowych,
które dzięki zastosowaniu odpowiedniej
technologii zapewniają stały poziom witaminy C w produkcie.
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Zdjęcia: fit.pl
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psycholog Magdalena Majewska

O SK

Jedna szklanka soku marchwiowego
lub marchwiowo-owocowego pokrywa
średnie dzienne zapotrzebowanie na
beta-karoten, czyli prowitaminę A, która jest odpowiedzialna za prawidłowy
rozwój i funkcjonowanie skóry, wzroku
i błon śluzowych. Co więcej beta-karoten należy do grupy karotenoidów, które – podobnie jak polifenole – są naturalnymi źródłami antyoksydantów.

pojedynczych ćwiczeń wynosi 30 min.,
jednakże nawet kilka krótkich sesji,
aby łącznie osiągnąć 30 min. dziennie,
daje korzystne efekty z punktu widzenia zdrowia człowieka”.
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Piknik w parku, czytanie książek na
śwież ym powietrzu, w ycieczki rowerowe – nie siedź w domu i wykorzystaj
wiosenną pogodę na relaks i ruch na
świeżym powietrzu! Kilka takich chwil
pozwoli ci się odpręż yć i zapomnieć
o codziennych problemach, co korzystnie wpłynie na równowagę psychiczną.
Wybierając np. wycieczkę rowerową,
pobudzisz organizm do produkcji endorfin, czyli tzw. hormonów szczęścia.
Odpowiadają one za dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie i pozytywne
nastawienie.

FIT.PL
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PIĄTEK – CZWARTEK 17-23 MAJA 2019

PROGRAM TV

PIĄTEK, 17 MAJA
06:15 Wieczna miłość 2
07:05 Elif
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Blondynka 3
Każdy ma swój krzyż

09:35 Komisarz Alex 7

Mroczna tajemnica

10:35 Ojciec Mateusz 4
Samotne serca

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

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

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

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

Kaszubskie życie

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

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

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

Powrót do szkoły

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

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

SOBOTA, 18 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
Film dramat
03:35 Szczęśliwy brzeg

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

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

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

AU T O P RO MO CJ A
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PROGRAM TV

NIEDZIELA, 19 MAJA
05:40 Klan
06:05 Słownik polsko@polski
06:35 wojsko-polskie.pl
07:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 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

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

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 dokumentalny

Film animowany

12:00 Gwiazdy w południe: Gwiazda Południa

15:10 Kłamca, kłamca

Film przygodowy

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

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

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

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

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

Uroczy poranek

15:45 Dance Dance Dance: Część 1
taniec

16:55 Dance Dance Dance: Część 2
taniec

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

Film fantastyczny

00:05 Ring 2

Film horror

02:20 Uwaga!
02:40 Moc magii

Dopóki dzień się nie skończył, jest nadzieja

19:30 Rodzinka.pl
Rozliczenia

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

20:05 Klucz do wieczności

04:30 Kabarety

Film thriller

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

00:10 Syberiada polska
PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

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

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

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

Film komediowy

01:10 Kuchenne rewolucje: Rybnik, Dzika Róża

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

kulinaria

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

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, 21 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

05:25 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

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

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

15:30 Szkoła
16:30 19+
17:00 Szpital
18:00 Ukryta prawda
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:49 Raport smogowy - poznaj kolory powietrza
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej
20:55 Milionerzy
21:30 Diagnoza
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 36,6°C
01:05 Strzelec
02:05 Uwaga!
02:25 Moc magii
lifestyle

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
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PROGRAM TV

ŚRODA, 22 MAJA
05:50 Jeden z dziesięciu
06:20 Jaka to melodia?
06:55 Connie i spółka

05:20 Koło fortuny
05:55 Wspaniała

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

Film komediowy

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 Barcelona – 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

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

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

05:30 Koło fortuny
06:10 Porwanie na Manhattanie

kulinaria

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

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 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

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

Film biograficzny

03:00 Zakończenie programu

CZWARTEK, 23 MAJA

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

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

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

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

Film komediowy

00:30 Poranek kojota

Film komediowy

02:30 Uwaga!
02:50 Moc magii

AU T O P RO MO CJ A

aulina Kop
Biuro Reklamy Tygodnika „Świętokrzyskie 7DNI”
Radia Rekord
portalu CoZaDzien.pl

paulina.kopec@radiorekord.pl
+48 507-127-967
I OK Z SK

ul. Siennieńska 12, 27-400 Ostrowiec
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SPORT

W Sandomierzu
tylko remis

Duża flota KSZO
na podium

Do rywalizacji przystąpiło 159 zawodników i zawodniczek z dziesięciu klubów
(w tym gościnnie jeden zawodnik UKS
190 Łódź). Gospodarze wystawili najliczniejszą, 42-osobową reprezentację.
Od minionej soboty KSZO może pochwalić się dwoma nowymi rekordami
Okręgu Świętokrzyskiego. Najlepszy
wynik w historii wśród młodziczek 13-lat
w wyścigu sztafetowym 4 x 100 m stylem

dowolny uzyskała drużyna w składzie:
Małgorzata Celińska, Zofia Sadłos,
Malwina Szafrańska i Zuzanna Kamińska (4:32.11). Dotychczasowy najlepszy
wynik w tej samej konkurencji wśród juniorów 17-lat wymazał z tabel rekordów
zespół KSZO w składzie: Patryk Stefański, Jan Król, Dawid Majsak i Dominik
Bielawa (3:41.35).
Indywidualnie najlepszy wynik zawodów wśród chłopców uzyskał Patryk Stefański, uzyskując 650 punktów za start
na dystansie 100 m stylem dowolnym.
W najlepszej dziesiątce zawodów wśród
chłopców sklasyfikowani zostali też
Michał Klimas (4), Jakub Wilk (5), Dominik Bielawa (6), Jan Król (7), Dawid
Majsak (8), Bartosz Michta (9) i Marcin
Kesler (10), a wśród dziewcząt Oliwia
Kurasińska (4), Adrianna Petrykowska
(7) i Oliwia Steć (9).

OPR. KF

Star wraca do IV ligi
Piłkarze Staru Starachowice wygrywając 2:0 z OKS-em Opatów przypieczętowali awans do Świętokrzyskiej IV Ligi.
Wprawdzie do zakończenie sezonu
w lidze okręgowej pozostało jeszcze pięć
kolejek i do zdobycia jest jeszcze sporo
punktów, ale zespół Arkadiusza Bilskiego wypracował na tyle wysoką przewagę,
aby już teraz zapewnić sobie awans. Starachowiczanie powracają na ten poziom
rozgrywek po szesnastu latach przerwy.
Kolejnym zespołem pewnie zmierzającym do IV ligi jest Orlicz Suchedniów, który w minioną sobotę pokonał w Ćmielowie miejscowy Świt 2:0.
Ćmielowianie dzielnie bronili się do
65. minuty, kiedy to Tomasz Staszewski
przelobował Przemysława Dwojaka. Na
0:2 podwyższył w 81 minucie bezpośred-

nim strzałem z rzutu wolnego Grzegorz
Skarbek. Tylko jeden punkt na własnym
terenie z ostatnią w tabeli Nidzianką
Bieliny zdołali wywalczyć piłkarze Stali
Kunów. Do przerwy goście prowadzili 1:0, remis 1:1 uratował w 68 minucie
Konrad Kijanka.
Po 25 kolejkach w tabeli prowadzi
Star Starachowice (65 pkt.), drugi jest
Orlicz Suchedniów (61 pkt.), a trzeci GKS Rudki (51pkt.). Świt Ćmielów
(39 pkt.) utrzymał szóstą lokatę, OKS
Opatów (31pkt.) jest na 9 miejscu, a Stal
Kunów (30 pkt.) na 10.

PK

Pomimo prowadzenia praktycznie przez cały mecz, piłkarze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski z wyjazdowego spotkania w Sandomierzu z tamtejszą
Wisłą przywieźli zaledwie jeden punkt.
 PIOTR KOWALSKI
Przez pierwsze minuty spotkania na
boisku w Sandomierzu niewiele się działo, wprawdzie ostrowiecki zespół posiadał przewagę optyczną, jednak nie potrafił udokumentować tego sytuacjami
podbramkowymi. Dopiero w 23 minucie dośrodkowanie Radosława Kardasa
wykorzystał Jakub Chrzanowski. Nasz
napastnik zdołał poradzić sobie w polu
karnym z trzema obrońcami Wisły i oddać strzał, z którym duże problemy miał
bramkarz gospodarzy Przemysław Janowski. Goalkeeper Wisły zdołał jednak
wybić piłkę, niestety dla sandomierzan
najszybciej do futbolówki doskoczył
Kacper Ziółkowski i silnym strzałem
wpakował ją obok bezradnego Janowskiego otwierając wynik spotkania.
W drugiej połowie ostrowczanie kontrolowali przebieg gry, piłkarze Wisły
ograniczyli się praktycznie do gry z kontry. Dla KSZO sytuacje strzeleckie stwarzali Kamil Łokieć, Kamil Bełczowski,
Jakub Chrzanowski i Bartłomiej Smuczyński, wynik nie ulegał jednak zmianie.
Bardzo ciekawie zrobiło się w końcówce
spotkania. W 87 minucie w świetnej sytuacji sam na sam z Janowskim znalazł się
Mateusz Wróbel, niestety 16-letni zawodnik KSZO przegrał pojedynek z bramkarzem Wisły. Gdy w ydawało się, że
wynik spotkania nie ulegnie już zmianie,
w czwartej minucie doliczonego czasu
gry, w niegroźnej sytuacji w polu karnym
KSZO Oskar Brociek faulował jednego
z zawodników Wisły i sędzia Michał Górka z Tarnowa bez wahania wskazał na
rzut karny. Jedenastkę mocnym strzałem
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Rawszczyzna była areną 4. rundy tegorocznej Dużej Świętokrzyskiej Ligi
Pływackiej. Zawody zakończyły się zwycięstwem zawodników KSZO.

w środek bramki Frątczaka wykorzystał
Kamil Bętkowski, dając Wiśle jakże potrzebny w walce o utrzymanie punkt.
Wisła Sandomierz – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:1 (0:1).
0 :1 Kacper Ziółkowski 23 minuta,
1:1 Kamil Bętkowski 90+4 min. z rzutu
karnego.
Sk ład K SZO : Frątczak – Ł ok ieć,
Kardas, Miłek, Rogoziński – Bełczowski, Burzyński, Puton, Ziółkowski (Brociek) – Smuczyński, Chrzanowski.
Wisła: Janowski – Sornat, Konefał,
Czerwiak, Chorab – Nogaj, Kamiński,
Siedlecki, Sudy, Bętkowski – Piechniak.
– Mieliśmy mecz pod kontrolą, nic nie
wskazywało na to, że Wisła nam w jakimś
stopniu zaszkodzi – przyznał po spotkaniu Marcin Wróbel, trener piłkarzy
KSZO 1929. – Piłka jest nieprzewidywalna, powinniśmy być skoncentrowani
w każdej minucie meczu. Aktualnie jesteśmy na takim etapie, że ci którzy mają
mniej minut rozegranych dostają więcej
szans. Niestety w pewnych momentach
popełniają błędy. Młody Mateusz Wróbel
wyszedł i mógł zamknąć mecz w 87 minucie, niestety młodzieńcza fantazja doprowadziła, że tak się nie stało. Feralna
93 minuta, błąd kolejnego młodego zawodnika. Mecz, który powinniśmy wygrać remisujemy. Chciałbym podziękować swojej drużynie, naprawdę pokazała
kawał dobrej piłki, dużo zaangażowania,
dużo chęci. Od dłuższego czasu prezentujemy się przyzwoicie.
– Kończymy ten majow y maraton,
graliśmy co trzy dni – mówił po me-

czu trener sandomierskiej Wisły Rafał
Wójcik. – Muszę pochwalić drużynę za
determinację i wiarę, że uda odwrócić
się losy meczu, a przynajmniej uda się
doprowadzić do w yrównania, mimo
stylu, jaki prezentowaliśmy przez cały
mecz. Zależało nam dzisiaj na zdobyciu
punktów, chcieliśmy zmazać plamę, jaką
daliśmy w Sole Oświęcim.
Komplet wyników 30 kolejki IV grupy
III ligi:
Wisła Sandomierz 1-1 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski
Motor Lublin 1-1 Stal Rzeszów
Stal Kraśnik 1-1 Chełmianka Chełm
Sokół Sieniawa 2-0 Podhale Now y
Targ
Hutnik Kraków 1-1 Wólczanka Wólka
Pełkińska
Czarni Połaniec 3-2 Wiślanie Jaśkowice
Wisła Puławy 0-0 Orlęta Radzyń Podlaski
Podlasie Biała Podlaska 0 -2 Avia
Świdnik
Spartakus Daleszyce 2-2 Soła Oświęcim.
W tabeli nie zaszły większe zmiany,
pierwsze sześć zespołów traciło punkt y. Na prowad zeniu Podhale Now y
Targ (70 pkt.), druga jest Stal Rzeszów (68 pkt.). Pomarańczowo – czarni
z 47 punktami na koncie zajmują szóstą
pozycję. W najbliższą sobotę, 18 maja
w Rzeszowie ostrowczanie zagrają z ciągle liczącą się w walce o awans do drugiej ligi Stalą Rzeszów. Początek meczu
o godzinie 17:00.
REKLA MA

WINNICA KNAPÓW
Zatrzymaj się u nas na moment

Krzczonowice 29, 27-440 Ćmielów
tel. +48 605 603 234
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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.

12

POD NASZYM PATRONATEM
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