
Człowiek z Elki
Łukasz Pszczoła, instruktor jazdy 
opowiedział o błędach, które naj-
częściej popełniają kierowcy. Czy 
kobiety dobrze prowadzą auto?
 Czytaj str. 6

Akcja: rewitalizacja!

Powołana przez prezydenta komisja 
ds. rewitalizacji Miasta Kazimie-
rzowskiego spotkała się po raz dru-
gi. Pomysłów było wiele, nie brako-
wało rewolucyjnych. Czytaj str. 7

Każdy koncert jest inny

Zespół Brathanki 
opowiedział Panoramie Radomskiej 
o swoich inspiracja folklorem i kon-
cercie w naszym mieście. 

Czytaj str. 12

Tygodnik 
bezpłatny

Aaaaaby kamienicę 
po koleżeńsku kupić

SPORT
DLA RÓWNOWAGI 
CIAŁA I DUCHA
Tai chi to system harmonij-
nych, powolnych ruchów, 
które pozytywnie wpływają 
na poprawę zdrowia fi zyczne-
go i psychicznego człowieka. 
 Czytaj str. 10

GMINY
PRAWO JAZDY GRATIS

W gminie Przysucha do końca 
tego roku 100 uczniów zrobi 
prawko.

 Czytaj str. 9
MIASTO
LASY ZAGROŻONE

Podczas fali upałów zagro-
żenie pożarowe sięgnęło naj-
wyższego stopnia.
 Czytaj str. 8

Młody Daruś poważnie za-
czął myśleć o słodkim zawo-
dzie w gimnazjum. W każdej 
wolnej chwili przychodził do 
cukierni ojca aby podpatrzeć 
pracę cukierników i czegoś 
się od nich nauczyć. Godzina-
mi obserwował ich kunszt i w 

skrytości zazdrościł umiejęt-
ności tworzenia słodkich wy-
robów. Dariusz Wasilewski 
aby dorównać pracownikom, 
postanowił zdobyć kwalifi ka-
cje zawodowe w radomskim 
gastronomiku. Zaczęła się 
nauka i praktyki, które po-

szerzały cukierniczą wiedzę 
oraz zdolności manualne.

Pierwsze kroki
Praktykę zawodu Dariusz 

rozpoczynał biorąc udział przy 
każdym cukierniczym wyrobie. 
Pierwszym samodzielnym cia-
stem był sernik. – Nauczyłem 
się na pamięć jak wszystko na-
leży robić i w jakiej kolejności – 
wspomina. – Nie było więc obaw 
o efekt końcowy. Sernik musiał 
się udać – stwierdza pewnie. 

 Ciąg dalszy na str. 3

Gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym! Wiarygodny partner dla reklamodawców!

Kupnem kamienicy przy 
Rynku 7 były zaintere-

sowane 3 osoby. Jedna z nich 
dawała 300 tys. zł z możli-
wością negocjacji. Druga od 
razu 350 tys. zł. Z tych ofert 
jednak prezes Rewitalizacji, 
Mariusz Mróz, nie skorzystał. 
Gdy jednak pojawiła się ofer-
ta z fi rmy Carlease Plaza Mi-
chała Kęski, podjął decyzję o 
sprzedaży. Transakcja odbyła 
się z pominięciem procedur 
przetargowych.  

Firma Carlease Plaza dała za 
kamienicę 325 tys. zł. Gmina 
na wykwaterowanie z budynku 
mieszkańców, badania arche-
ologiczne i prowizję dla agen-

cji pośredniczącej w zbyciu 
nieruchomości wydała łącznie 
ok. 600 tys. zł. W porównaniu z 
tą sumą,  kwotą sprzedaży nie 
wydaje się wygórowana.

Niska cena oraz tryb w ja-
kim odbyła się sprzedaż, ni-
kogo z radnych opozycji nie 
zaskoczyły. – Pana Kęskę i 
prezydenta Radomia, Andrze-
ja Kosztowniaka, łączy miłość 
do samochodów – ironizuje 
Kazimierz Woźniak ze Stowa-
rzyszenia Radomianie Razem. 
– Pierwszy je sprzedaje, a pre-
zydent Kosztowniak oraz jego 
siostra auta od niego kupili – 
tłumaczy Woźniak.

 Ciąg dalszy na str. 3
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Kręci mnie... 
kręcenie lodów
– Od małego siedziałem u taty w cukierni i podjadałem 
lody, słodkie polewy, masy oraz ciasta – tłumaczy wybór 
zawodu cukiernika Dariusz Wasilewski. – Od urodzenia 
słyszałem, że zostanę cukiernikiem i tak się stało. Tata 
jest cukiernikiem i mnie również widział w tym zawodzie

– Torty to moja specjalność – mówi Dariusz Wasilewski, cukiernik z Radomia.
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  PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Koszulki Panoramy Radomskiej do wygrania!

Każdy koncert jest inny

Zespół Brathanki 

Jak na dwa lata prac remontowych kamienica nie prezentuje się dobrze.

Jak za grosze kupić od miejskiej spółki kamie-
nicę na Mieście Kazimierzowskim i nie ponieść 
konsekwencji za niewypełnienie umowy 
zawartej przy jej nabyciu? Trzeba dobrze żyć 
z prezydentem Andrzejem Kosztowniakiem



Do kryminalnych dotarła 
informacja o  groźbach, 

które otrzymywał jeden 
z  przedsiębiorców w  powie-
cie węgrowskim. Zagrożono 
mu, że jeśli nie zapłaci 15 tys. 
zł w  umówionym czasie, to 
spłonie jego stacja paliw.

Kryminalni natychmiast 
rozpoczęli ustalenia i  dziś 
rano, podczas zorganizowa-
nej zasadzki, mężczyzna zo-
stał zatrzymany, gdy w umó-
wionym miejscu odebrał 
worek foliowy, w  którym 
miały być pieniądze. Podczas 
przeszukania mieszkania, po-
licjanci znaleźli również tele-
fon, z którego wysyłane były 
żądania.

Zatrzymany to 33-letni 
mieszkaniec gminy Stoczek, 
który przebywał w  areszcie 
domowym w  warunkach do-
zoru elektronicznego. Zgod-
nie z  jego warunkami, mógł 
opuszczać miejsce zamiesz-
kania między godziną 6.00 
a  18.00 i  właśnie ten czas 
wykorzystał na odebranie 
pieniędzy.

Mężczyzna został osadzo-
ny w  policyjnym areszcie 
i niebawem wróci do zakła-
du karnego. Za popełnione 
przestępstwo grozi mu kara 
do 10 lat pozbawienia wol-
ności.

KWP w Radomiu/js
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Imię i nazwisko: Tomasz Wasil
Wiek: 23 lata
Zawód: przedsiębiorca
Miejsce zamieszkania: osiedle XV-

lecie
– Przesądy są odzwierciedleniem 

dawnych wierzeń i przyznaję, że w część z nich wierzę. Wolę 
się wrócić kiedy widzę czarnego kota na drodze i nie przecho-
dzić pod drabiną, a na widok kominiarza złapać się za guzik. 
Takie zachowania są ostrożnością z mojej strony, żeby nie ku-
sić losu, bo licho nie śpi.

Imię i nazwisko: Dawid Puton
Wiek: 25 lat

Zawód: realizator dźwięku
Miejsce zamieszkania: osiedle 

Ustronie
– Nie jestem przesądny. Nie wierzę 

w czarne koty, piątki trzynastego czy 
drabiny. Podobnie jak we wróżki, tarota i chiromancję. Uwa-
żam to za zabobon, zupełnie nieuzasadniony kult jakichś tam 
sił nadprzyrodzonych.

sonda ulicznasonda uliczna Czy jesteś przesądny?
Imię i nazwisko: Joanna Wlazło

Wiek: 26 lat
Zawód: dziennikarz

Miejsce zamieszkania: Idalin
– Przesądy traktuję jako ciekawostkę 

kulturową, ujawniającą dawne wierzenia, 
obrzędy i rytuały. Jednak daleka jestem od 
doszukiwania się jakichkolwiek związków 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy nijak 
mającymi się do siebie zdarzeniami. Należy jednak zauwa-
żyć, że wiele zachowań dyktowanych przesądami jest bardzo 
silnie zakorzenionych w naszej tradycji, dlatego też gdy który-
kolwiek z moich przyjaciół staje przed trudnym zadaniem mi 
pozostaje trzymać za niego kciuki. Imię i nazwisko: Katarzyna Zawadzka

Wiek: 27 lat
Zawód: polonista
Miejsce zamieszkania: osiedle Ustronie
– Chyba jestem osobą przesadną, może nie 

do przesady, ale jednak uważam, że coś w 
tym jest i takie wierzenia nie wzięły się z po-
wietrza. Może to nierozsądne z mojej strony, 

ale czasem trudno się oprzeć pewnym zachowaniom. Jednak 
piątek trzynastego wcale nie musi być pechowy. Osobiście lu-
bię ten dzień.

 Sondę przeprowadziła Alicja Gryz

panorama radomska
GDZIE JESTEŚMY?

 Oto miejsca w Radomiu, 
gdzie na pewno dostaniecie 
nas co każdy czwartek

 Wyjście z  tunelu z  dworca 
PKP na osiedle Ustronie  
osiedle Ustronie  osiedle Po-
łudnie  Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej  Osiedle XV-
lecia  osiedle Akademickie  
Centrum  Urząd Miejski  
Starostwo  Biblioteka Publicz-
na  Radomski Szpital Specja-
listyczny, ul. Tochtermana  
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny w Radomiu  I Urząd 
Skarbowy przy ul. Zborowskie-
go 106  Urząd Pracy  Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych

Zatrzymany w trakcie 
aresztu domowego
Węgrowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, 
który zagroził właścicielowi, że podpali stację 
paliw, jeśli nie otrzyma od niego 
15 tys. zł. Mężczyzna był w trakcie dozoru 
elektronicznego i niebawem znów wróci 
do zakładu karnego

Każda z kamienic w Radomiu ma swoją historię. W jednej 
była znakomita restauracja, w której jadali najwybitniejsi 

ludzie. Inne zasłynęły jako miejsce urodzenia wielkich mala-
rzy, pisarzy itp. A jeszcze inne po prostu przez długie lata po 
prostu cieszyły oczy przechodniów. Prezydent Andrzej Kosz-
towniak, do historii kamienicy przy Rynku 7, rękami prezesa 
Rewitalizacji, postanowił dopisać nowy wątek. Zważywszy na 
to, że prezydent zdolności językowych nie posiada, powstał 
gniot, który stara się nam wcisnąć jako wybitne dzieło. Fakt, 
jedno trzeba naszemu włodarzowi przyznać. Jego wypociny to 
istny biały kruk. Nigdzie wszak nie znajdziemy tak pokrętnej 
fabuły zalatującej komediodramatem z domieszką science 
fi ction i kryminałem. Sami bohaterowie są bez osobowości, z 
kompleksami, które ma przykryć rządza władzy i pieniądz. 

Całe szczęście nadzieję na lepszą recenzję daje zakończenie, 
które od prezydenta Kosztowniaka zależne już nie jest. Napi-
szą je mieszkańcy Radomia. W lokalach wyborczych.   

Adrian M. Fołtyn

Komentarz

Aaaaaby 
kamienicę po 
koleżeńsku kupić



Dokończenie ze str. 1

Wszyscy ludzie 
prezydenta

Jak się okazuje nie oni jed-
ni. Auto od Kęski kupił także 
radny Prawa i Sprawiedliwo-
ści Jakub Kowalski. Klienta-
mi byli również pracownicy 
magistratu w tym Kancelarii 
Prezydenta. 

Panów Kęskę i Kosztownia-
ka łączą ze sobą jeszcze przy-
najmniej dwa fakty. Jeden 
jest związany z osobą Magda-

leny Tusińskiej, która zanim 
w urzędzie miejskim zaczęła 
zajmować się pozyskiwaniem 
inwestorów dla Radomia, 
pracowała w firmie Carlease 
Plaza. Drugi związany jest 
z  kamienicą przy ul. Piłsud-
skiego 13, której właściciele 
otrzymali z  miejskiej kasy 
dofinansowanie na remont 
elewacji budynku. Pod tym 
adresem, dziwnym zbiegiem 
okoliczności, mieści się… fir-
ma Michała Kęski. Kamieni-
ca przy Piłsudskiego 13 była 
pierwszym obiektem świec-

kim, który takie dofinansowa-
nie otrzymała.

Zwrot z hipoteką?
W kamienicy przy Rynku 7 

inwestor planował otworzyć 
m.in. czterogwiazdkowy ho-
tel. Planował bo nie wiado-
mo co z jego zamierzeń wy-
niknie. W akcie notarialnym 
sprzedaży nieruchomości 
określono datę zakończenia 
prac remontowych na 10 lip-
ca 2010 roku. Ten termin już 
minął. Jaki los teraz czeka 
kamienicę? – Od niedzieli 11 
lipca br. do 11 stycznia 2011 
roku spółka „Rewitalizacja” 
ma prawo skorzystać z pra-
wa odkupienia tej nierucho-
mości po cenie sprzedaży, 
tj. 325 tysięcy złotych – wy-
jaśnia na swoim blogu (klu-
zinski.blox.pl – przyp. red) 
Jakub Kluziński ze Stowa-
rzyszenia Kocham Radom. – 
Nadal nie jest jednak jasne, 
czy i  na jakich warunkach 
byłoby to możliwe (na nieru-
chomości ustanowiona jest 
bowiem hipoteka na kwotę 
2 milionów złotych na rzecz 

banków, które udzieliły kre-
dytów Carlease Plaza). Nie 
jest też jasne, czy spółka 

w  ogóle rozważa możliwość 
odkupu. Według wcześniej-
szych wypowiedzi p. Mariu-

sza Mroza, prezesa „Rewi-
talizacji”, nie zamierza tego 
robić – dodaje Kluziński.

Sprawę może jeszcze kom-
plikować fakt, że kamienica 
nie należy już do Carlease 
Plaza, która ją nabyła. Nie-
ruchomość została wniesio-
na aportem do firmy Hotel 
Hermes. Jej właścicielem 
jest Michał Kęska.

Komisja powie 
co dalej

Sprawa kamienicy Rynek 
7 wydaje się jasna – jedna 
ze stron nie wywiązuje się 
z  umowy więc powinna po-
nieść zapisane w  niej kon-
sekwencje. To właśnie zgo-
da na gwarancje bankowe 
i wykonanie remontu w cią-
gu dwóch lat przeważyły, 
gdy wybierano między ofe-
rentami kupna kamienicy. 
Potwierdzają to słowa Ma-
riusza Mroza w  wywiadzie 
dla Tygodnika 7 Dni (13-19 
marca 2009 r.). Prezes Re-
witalizacji powołał jednak 
specjalną komisję, która ma 
zapoznać się ze wszystkimi 
dokumentami związanymi 
z  inwestycją. Próbowaliśmy 
dodzwonić się do prezesa 
Mroza aby dowiedzieć się 
czegoś na temat prac komi-
sji. Jego telefon jednak mil-
czał. Komisja zapewne wte-
dy pracowała. W kamienicy 
nadal trwa remont.

Adrian M. Fołtyn

AktuAlności 3

Z tyłu kamienicy wcale nie jest lepiej.
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Dokończenie ze str. 1
Obecnie specjalizuję się 

w  tortach marcepanowych 
w  stylu angielskim. Jak sam 
tłumaczy, jest to tort obłożony 
masą marcepanową z  różnego 
rodzaju wzorkami, koronkami 
lub falbankami. – Wszystko ro-
bię ręcznie: wycinanki, róże itp., 
również torty marcepanowe 
z postaciami z bajek dla dzieci 
– mówi z  dumą. – Moja praca 
polega na skutecznym efekcie 
końcowym. Do przygotowanego 
biszkoptu robię wszystko pozo-
stałe i  po 30, 60 minutach tort 
jest gotowy.

Brzuszek  
Cukiernik Wasilewski ma za-

ledwie 23 lata i  od siedmiu lat 
jest w  zawodzie, a  już uskarża 
się na zaokrąglony brzuszek. 
– Z  wiekiem ta część ciała ro-
śnie od słodyczy. Zostało mi 
to z  dzieciństwa. Nie mogę się 
oprzeć, aby nie podjadać słod-
kich wyrobów – tłumaczy się 
lekko zawstydzony. – Robię to 
tylko w  pracy. W  domu ciasta 
nie ruszę. Widocznie w cukierni 
lepiej smakuje – śmieje się.

Gładkie i marmurkowe
Kolejną pasją młodego cu-

kiernika są lody. Od kiedy pa-
mięta zawsze za nimi przepadał. 
W  cukierni mroźny przysmak 
wyrabiano od samego początku 

jej powstania. Teraz  za wyrób, 
który najlepiej smakuje latem, 
odpowiedzialnym jest przyszły 
spadkobierca „Cukierni Wasi-
lewski”. –  Kręcenie lodów bar-
dzo mnie kręciło i dlatego lodo-
wa działka w całości należy do 
mnie. Potrafię zrobić blisko 50 
smaków. Moim specjałem są 
lody o smaku „krówki” – mówi 
z satysfakcją. Aby w upalne dni 
chłodzić się lodami, najpierw 
należy przygotowaną tzw. bazę 
mleczną podgrzać do +85ºC, 
a  następnie schłodzić ją  do 
–11, 14ºC. – W  zależności od 
ich rodzajów otrzymujemy lody 
gładkie lub marmurkowe. Te 
ostatnie przekładane są dodat-
kowym składnikiem np. krów-
ką – toffi. Zdaniem cukiernika, 
nie ma takiej możliwości aby 
lody się nie udały.  Maszyna do 

produkcji lodów posiada tzw. 
system jonowy, który pozwala 
rozpoznać zawartość tłuszczu 
i  cukru w  lodach. – Jeżeli pro-
porcje są złe, natychmiast ma-
szyna o tym sygnalizuje. Robi to 
tak długo, aż braki nie zostaną 
uzupełnione. W okresie letnim, 
w upalne dni cukiernia sprzeda-
je około 1 tony lodów miesięcz-

nie (!). Cała witryna to 80 kg 
lodów z 20 smakami.

Ciasta
W  przypadku piekarniczych 

wyrobów wszystko leży w  rę-
kach cukiernika i w odpowied-
nich proporcjach oraz kolej-
ności dodawania składników. 
– Zdarzały się pomyłki – przy-
znaje cukiernik. – Przypadki 
takie miały miejsce w  czasie 
nauki. Na błędach człowiek się 
uczy – stwierdza.

Tort 500 kg
Pod koniec sierpnia pan Da-

riusz będzie jednym z  współ-
twórców półtonowego tortu. Po-
przednie torty miały wymiary 
3 na 4 m. Obecny został zamó-
wiony przez dyrekcję jednego 
z  kieleckich supermarketów. 
Biszkopty o szer. 2 m i dł. 6 m 
zostaną przewiezione w  czę-

ściach do Centrum Handlowe-
go. Tam przez całą noc cukier-
nicy zamienią biszkopty w tort. 

Marzenia 
Dariusz Wasilewski ciągle 

pragnie się szkolić i  zdobywać 
wiedzę. Chciałby kiedyś posiąść 
tajemnicę parzenia kawy. Jego 
marzeniem jest ukończenie 
kursu baristy. – Wbrew pozorom 
parzenie kawy jest dużą sztuką. 
Jej jakość, aromat zależą od 
wielu czynników, m.in. od spo-
sobu ubijania kawy w łyżce do 
parzenia – twierdzi Wasilewski. 
Barista, to nie jedyne marzenie. 
W  przyszłości chciałby wyspe-
cjalizować się także w parzeniu 
herbaty.

Słodka praca
Gdyby Dariusz nie został 

cukiernikiem byłby elektroni-
kiem. Od dziecka pasjonowały 
go piloty od telewizorów itp. 
Zawsze za punkt honoru sta-
wiał sobie sprawdzenie, co jest 
w środku i jak to działa. Zdarza-
ło się, że po takim doświadcze-
niu elektroniczne urządzenie 
nie wiedząc czemu, nie chciało 
działać. Został jednak cukier-
nikiem i  wyboru nie żałuje. – 
Praca cukiernika bardzo mnie 
kręci (tak jak lody). Jest bardzo 
twórcza, a do tego widać słodki 
efekt – śmieje się zakręcony cu-
kiernik.  DeWe

Kręci mnie... kręcenie lodów

Ciasteczka ciepłe i pachnące.
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Aaaaaby kamienicę  
po koleżeńsku kupić

Imię i nazwisko: Dariusz Wasilewski
Wiek: 23 lata
Zawód: cukiernik. Specjalizuje się w tortach marcepano-
wych w stylu angielskim
W zawodzie: od 7 lat
W ykształcenie: cukiernik – Zespół Szkół Spożywczych i Ho-

telarskich w Radomiu. 
R odzina: tata Mirosław – właściciel cukierni (firma istnieje od 

1980 roku), mama Barbara – zajmuje się domem, brat Jacek 
28 lat – właściciel myjni samochodowej, Piotruś 13 lat.

Zainteresowania: motocykle – KTM 520
www.cukierniawasilewski.pl

Przepis na sernik śmietankowy 
(blacha 40x60 cm)

Biszkopt:
7 szt. – jaja osobno żółtko 
i białko
pół szklanki cukru,
szklanka mąki

Ubijamy białko z cukrem, 
a następnie dodajemy do 
ubitej piany żółtka jaj i mie-
szamy z mąką. Tak przygoto-
wany produkt wkładamy na 
10 minut do rozgrzanego do 
+230ºC piekarnika.

Masa – składniki:
3 kg sera
16 dkg budyniu
70 dkg cukru
24 szt. jaja osobno żółtko 

i białko
1 litr – śmietany kremówka 

36%
Ucieramy ser z cukrem 

i powoli dodajemy żółtka 
pamiętając aby masa była 
jednolita. Ubijamy śmie-
tanę kremówkę na stan 
stały i dodajemy do masy 
serowej. Mieszamy. Następ-
nie dodajemy ubite białka jaj 
i dodajemy żółtka. Mieszamy, 
masę wylewamy na przygoto-
wany wcześniej biszkopt. Dla 
walorów smakowych można 
wcześniej dodać esencję 
śmietankową.

Tak przygotowany sernik 
wkładamy na 70-80 minut do 
piekarnika o temperaturze 
+200ºC.

Podobny samochód kupił prezydent Andrzej Kosztowniak.
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Budynek został oddany do 
użytku już parę tygodni 

temu. Nowy pawilon gine-
kologiczno-położniczy czeka 
teraz na sprzęt i  aparaturę 
medyczną. – Aby  mógł on 
normalnie funkcjonować 
musi zostać wyposażony. 
Trwają procedury prze-
targowe na zakup sprzętu 
medycznego oraz nieme-
dycznego wyposażenia od-
działu – mówi Janusz Puton, 
zastępca dyrektora d.s. eks-
ploatacyjnych. Na razie do 
nowego pawilonu przenie-
siono szpitalne archiwum. 
Całkiem nowe wyposażenie 
na pewno stanie na sali poro-
dowej i  bloku operacyjnym. 
Od nowego roku oddział po-
winien funkcjonować w  no-
wym pawilonie.

Pojawiły się jednak kło-
poty finansowe. Pierwotna 
dotacja miała wynieść 31 
mln zł. – W  chwili obecne 
dokumentem, jakim dyspo-
nujemy w  tej sprawie, jest 

pre-umowa zawarta w  lipcu 
ubiegłego roku, gdzie kwota 
dofinansowania, które ma 
otrzymać miasto, została 
określona na około 31 mln 
– potwierdza Ryszarda Ki-
towska, z  biura prasowego 
Urzędu Miasta. Jednak po 
kontroli Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Projektów 
Unijnych miasto straciło 2 
mln złotych z  dotacji. Tyle 
wyniosła kara za uchybienia 
przy przetargach związa-
nych z  budową. Pomimo, że 
inwestycja jest wpisana na 
listę projektów kluczowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego dotacja 
może wynieść mniej niż się 
spodziewano, ponieważ spa-
da kurs Euro. Według ze-
szłotygodniowych wyliczeń 
projekt radomski otrzymał-
by około 23 milionów złotych 
dofinansowania. Marszałek 
Mazowsza, Adam Struzik za-
proponował miastu podpisa-

nie stosownej umowy, jednak 
w  rozmowie telefonicznej. – 
Nie mamy w chwili obecnej 
żadnej oficjalnej, pisemnej 
propozycji dotyczącej zmia-
ny dofinansowania budowy 
pawilonu ze strony Marszał-
ka. Rozmowa telefoniczna 
i  doniesienia medialne nie 
są oficjalną formą komu-
nikacji między urzędami 
przy podejmowaniu decyzji 
– mówi Kitowska. – Władze 
miasta Radomia zwróciły 
się z  pismem do Marszałka 
o  jak najszybsze podpisanie 
umowy w  ustalonej w  pre-
umowie kwocie. Czekamy 
na pisemne stanowisko Mar-
szałka – dodaje. Jeśli miasto 
przysłałoby na propozycję 
Marszałka otrzymałoby 
wyliczoną kwotę 23 mln zł. 
Jednak wówczas nie będzie 
można podpisać żadnych 
aneksów na kolejne pienią-
dze, umowa ostatecznie za-
mknie sprawę.

AG

Prace w  parku trwają od 
jesieni ubiegłego roku. 

Po zakończeniu remontu 
park ma zyskać całkiem 
nowe oblicze. Nowe oświetle-
nie, ławki, dosadzenie roślin, 
rabaty z kwiatami.

Z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach naszego miasta powsta-
ną dwa ogrodzone place zabaw 
z  przystosowanym do wieku 
sprzętem. Zmieni swój wygląd 

również aleja księdza Jana 
Chrapka, część obiektów zosta-
nie podświetlona i wymieniona.

Na każdym etapie inwesty-
cji pojawiały się problemy. Na 
samym początku przebudowy 
parku mieszkańcy skarżyli 
się na zakaz wstępu do parku 
po przejściu przez ulicę Sło-
wackiego, co jedynie służyło 
uchronieniu przed niebezpie-
czeństwem. Aktualnie najwię-

cej emocji wzbudza nowa na-
wierzchnia, w parku znajdą się 
jej trzy rodzaje: nawierzchnia 
mineralna, kostka kamienna 
płyty granitowe. Przeważa-
jąca cześć stanowić będzie 
powierzchnia mineralna czyli 
potocznie nazywany żwir. To 
właśnie on stał się obiektem 
niezadowolenia radomian. Ar-
gumentów jest wiele. Główne 
zarzuty to jednak utrudnienia 
w poruszaniu się. 

Internauci atakują 
Na forach internetowych 

internauci nie wyrażają się 
przychylnie o planach zmia-
ny nawierzchni – To podpo-

wiedzcie jeszcze gdzie moż-
na oprotestować ten projekt. 
Nawierzchnia mineralna... 
– to jeden z  wielu wpisów 
jakie możemy przeczytać na 
forach. Na jednym z  portali 
społecznościowych pojawił 
się list, gdzie wszyscy chęt-
ni mogli się podpisać i w ten 
sposób zaprotestować prze-
ciwko żwirowi. Głos w  tej 
sprawie zabierają także 
matki, które obawiają się, 
że nowa nawierzchnia wca-
le nie ułatwi im spacerów 
z wózkiem – Teraz już niewy-
godnie jest jechać wózkiem 
po Żeromskiego. Rzeczywi-
ście kostka ładnie wygląda, 
ale nie jest funkcjonalna, 
a żwirek to już całkiem dziw-
ny pomysł – kończy kobieta. 
Jednak największe oburze-
nie wzbudza kostka, która 
znajduje się w parku od ulicy 
Słowackiego. – Znowu kost-
ka i  to marnie ułożona, ten 
stary asfalt był by lepszy – 
dodaje Bartek Wąsik młody 
radomianin.

Według pana Tomasza 
w  parku jest inny problem 
– Ja osobiście radził bym 
dokładnie przeszukać park 
czy nie ma tam innych nie 
wybuchów, a  nie kłócić się 
o nawierzchnie.

Urząd miasta 
uspokaja

Kostka na jednej z  alei 
może okazać się kostką nie-
zgody, ale jak uspokaja Ka-
tarzyna Piechota rzecznik 
prasowy prezydenta miasta: 
– Kosta będzie w  parku ale 
w  jednej z  alei prowadzą-
cej do restauracji Parkowa. 
W  innych miejscach będzie 
to żwir ubity, a w alei biskupa 
Chrapka będą ułożone płyty 
granitowe. Wszystkie prace 
jak na razie przebiegają bez 
zakłóceń, inwestycja powin-
na się zakończyć w terminie. 
Koniec rewitalizacji, która 
ma wrócić dawne lata świetl-
ności parku przewidywana 
jest na jesień bieżącego roku. 

Iza Chmielewska 
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Sporów i kontrowersji wokół tego remontu nie brakuje.
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Żwir niezgody
Remont w parku Kościuszki trwa już niemal 
rok, im bliżej końca inwestycji tym więcej  
emocji wśród mieszkańców Radomia

Reklama

Radomski szpital na perypetiach
W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym trwają wielkie zmiany. W tej 
chwili placówka wyposaża nowopowstały pawilon ginekologiczno-położni-
czy. Okazać się jednak może, że na wszystko nie wystarczy pieniędzy

Nowy pawilon ginekologiczno-położniczy czeka w tej chwili na wyposażenie.
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Zgodnie z wymogami Mi-
nisterstwa Infrastruktu-

ry każdy zarząd dróg musi 
posiadać dokładną ewi-
dencję zarządzanych przez 
siebie ulic. Na wykonanie 
takiego zadania w Rado-
miu ogłosiliśmy pod koniec 
ubiegłego roku przetarg. 
Wygrała spółka Designers z 
Warszawy, która zaoferowa-
ła wykonanie tej pracy za 
około 400 tys. zł. Pierwszy 
etap, czyli dostawa  i wdro-
żenie oprogramowania do 
prowadzenia ewidencji dróg, 
mostów i wiaduktów, już się 
zakończył. Drugi etap, czyli 
laserowe skanowanie w te-
renie, zaczął się na początku 
sierpnia.

System do mobilnego ska-
nowania firmy Designers 
składa się z osprzętu samo-
chodowego i oprogramowa-
nia do obróbki danych. Na 
samochodzie zainstalowa-
ne są dwie skanery liniowe 
oraz dwie kamery. Wszystkie 
te urządzenia są sterowane 
przez komputery zainstalo-
wane w samochodzie, groma-
dzące dane z objazdów.

Skanery zbierają dane na 
temat wszystkiego, co  jest 
w pasie drogowym (znaki, 
drzewa, przystanki, kana-
lizacja, studzienki, mosty, 
wiadukty, przepusty, latarnie, 
reklamy, a także stan i rodzaj 
nawierzchni). Na podstawie 
map będą też ustalone sta-
ny prawne działek w pasach 
drogowych. Powstanie w ten 

sposób cyfrowa mapa ulic 
Radomia. 

W tym roku zostaną zeska-
nowane drogi krajowe, wo-
jewódzkie i powiatowe oraz 
część gminnych na terenie 
Radomia. Inwestycja jest 
rozłożona na dwa lata,  więc 
pozostałe drogi gminne będą 
sprawdzone laserowo w przy-
szłym roku. MZDiK

Skanowanie 
ulic
Od kilku dni na ulicach Radomia można spotkać pojazd z nietypowymi 
urządzeniami na dachu. Właśnie rozpoczął się drugi etap cyfrowej  
ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
w granicach miasta

Podczas trwania remon-
tu i  rozbudowy starej 

siedziby Elektrownia prze-
niesie się na Glinice, do 
budynku po dawnych zakła-
dach drzewnych, przy ul. 
Domagalskiego. – Szukali-
śmy miejsca, które mogłoby 
zmieścić naszą instytucję. 
I  udało się – mówi Włodzi-
mierz Pujanek, p.o. dyrekto-
ra Elektrowni. Teren, który 
zajmie Mazowieckie Cen-
trum Sztuki Współczesnej 
składa się z  biurowca i  hali 
o powierzchni 300 m kw. Ca-
łość zajmuje ok. 550 m kw. 
– Jest część wystawiennicza 
oraz oczywiście administra-
cyjna. Dzięki temu nawet 
w  czasie funkcjonowania 
w  nowym budynku nie bę-
dziemy musieli ograniczać 
działań. 

Elektrownia przymierzała 
się do przenosin do siedzi-
by Muzeum Sztuki Współ-

czesnej. Sprawa wywołała 
jednak spore kontrowersje. 
Pojawiła się także koncepcja 
urządzanie siedziby MCSW 
w  budynku po Przychodni 
Psychiatrycznej przy ul. Oku-
lickiego. Ostateczny wybór 
padł jednak na wspominanie 
zakłady drzewne.

Zanim Elektrownia się 
przeniesie musi przygotować 
budynek do oddania wyko-
nawcy, a czas nagli, bowiem 
przetarg został już ogłoszo-

ny. – Ogłoszenie o konkursie 
trafiło do redakcji Dzien-
nika Urzędowego Unii Eu-
ropejskiej – mówi Pujanek. 
– Teraz na zgłoszenia. Osta-
teczny termin mija 14 wrze-
śnia – dodaje. Do drugiego 
etapu przejdą te firmy, które 
spełnią wymogi formalne. 

Prawdopodobnie prace ru-
szą na przełomie września 
i  października. Jak długo 
potrwają? – Najpierw musi 
powstać harmonogram prac, 

wówczas wszystko się wyja-
śni. Najprawdopodobniej na 
okres 2 lat przeniesiemy się 
do nowej siedziby. Takie są 
założenia – odpowiada p.o. 
dyrektora.

Przed spakowaniem zbio-
rów konieczna będzie inwen-

taryzacja. – Z  tego właśnie 
powodu przeniesiemy się po 
20 sierpnia. Przez pewien 
czas funkcjonowanie Cen-
trum na pewno będzie utrud-
nione, ale mamy nadzieję, że 
wszystko pójdzie sprawnie – 
mówi Pujanek. Dyrektor po-

nadto zapewnia, że wszystkie 
dotychczasowe inicjatywy 
zostaną zachowane. – Z pew-
nością nadal będzie odbywać 
się „Kino na trawie”, choć 
pewnie pod zmienioną na-
zwą, bo trawy to tam mało 
jest – żartuje. AG

Już niebawem w budynku Elektrownii nikogo nie zastaniemy, bowiem rozpocznie się przebudowa.
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Elektrownia na walizkachPrzetarg na remont 
siedziby Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współ-
czesnej Elektrownia przy 
ul. Kopernika został już 
ogłoszony. Czas na prze-
prowadzkę. Już wiadomo 
gdzie

Tak Elektrownia będzie wyglądała za dwa lata po kapitalnym 
remoncie.
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Skanowanie dróg rozpoczęte.
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Zaskroniec o długości 150 
cm został przewieziony 

przez patrol do Lasu Kaptur-
skiego i wypuszczony w miej-
scu, gdzie występuje teren 
jego naturalnego bytowania. 

Straż Miejska przestrzega 
przed podejmowanie jakich-
kolwiek działań w przypad-
ku znalezienia węża, nawet 
niejadowitego. W takim wy-
padku należy niezwłocznie 
powiadomić Straż Miejską, 
Straż Pożarną lub Policję.

Wąż na Garbarskiej
Zaskroniec zawędrował na tereny miejskie. Straż Miejska odnalazła węża 
po raz kolejny już przy ulicy Garbarskiej

Strażnik wypuszcza zwierzę na wolność.
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Zaskroniec w pełnej krasie. Nie jest jadowity.
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Zaskroniec zwyczajny 
(Natrix natrix) – gatunek 
niejadowitego węża. Ata-
kują jedynie poruszające 
się zwierzęta. Zaskroniec 
zawdzięcza swą polską na-
zwę charakterystycznym 
żółtym plamom w okolicy 
„za skroniami”. Zaatako-
wany zaskroniec broni 
się, często udając martwe-
go, wypuszcza przy tym 
nieprzyjemnie pachnącą 
ciecz, która dodatkowo ma 
zniechęcić potencjalnego 
drapieżnika. Może tak-
że wydawać dość głośny 
syk w celu odstraszenia 
napastnika. Zaskroniec 
bardzo lubi przebywać na 
terenach podmokłych, ba-
gnistych, w pobliżu jezior, 
doskonale pływa i nurkuje. 
W Polsce zaskroniec objęty 
jest ochroną.
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Reklama

Panorama Radomska: Co 
trzeba zrobić, aby uczyć lu-
dzi jazdy za kółkiem?

Łukasz Pszczoła: – Po 
pierwsze trzeba posiadać 
wykształcenie minimum 
średnie. Skończyć kurs dla 
instruktorów i zdać egzamin 
państwowy.

Czy później już można 
otworzyć własny ośrodek? 

Ł.P.: – Własny ośrodek 
może założyć każdy biznes-
men. Aczkolwiek wymaga-
nia są takie, że trzeba mieć 
zatrudnionych co najmniej 
dwóch instruktorów, aby 
ośrodek mógł prosperować.

Ile lat mają najczęściej 
Wasi kursanci?

Ł.P.: –  Trzy czwarte  osób to 
praktycznie sama młodzież w 
wieku od 18-19 lat, jak i rów-
nież osoby po 20. Są także 
oczywiście osoby starsze.

Z kim są największe pro-
blemy?

Ł.P.: – Najczęściej są to oso-
by starsze. Im osoba jest star-
sza, tym jest trudniej. Trzeba 
być manualnie uzdolnionym. 
Jeśli kursant nie miał wcze-
śniej styczności z autem, 
przyszedł tak po prostu. To 
wtedy jest ciężko. 

Kto Twoim zdaniem jeździ 
lepiej – kobiety czy mężczyź-
ni?

Ł.P.: – Jeśli chodzi o samą 
jazdę to myślę, że mężczyź-
ni. Dlatego, że czasami za-
ryzykują, nie boją się nowej 
sytuacji na drodze. I przede 
wszystkim są pewni siebie. 
Z drugiej strony nauczyć 

jeździć lepiej jest kobietę. 
Są one bardziej zdyscypli-
nowane. Tyle, że później ko-
biecie  przy boku przydałby 
się ktoś, kto mógłby jej do-
radzić, powiedzieć co zrobić 
nowego, jak z danej sytuacji 
wybrnąć.

Podczas ostatnich zajęć 
miałeś jakieś dziwne sytu-
acje?

Ł.P.: – Jest ich czasami dość 
dużo. Na rondzie mieliśmy 
skręcić w lewo, a kursant za-
miast objechać wyspę dookoła 
próbował wjechać pod prąd. 

Rozmawiał 
Przemek Zieliński

Człowiek z Elki
Lepszymi kierowcami są mężczyźni, ale to kobiety łatwiej nauczyć jeździć samo-
chodem. Dlaczego? Panorama Radomska rozmawia o tym z Łukaszem Pszczołą, 
instruktorem Ośrodka Szkolenia Kierowców Piątka

Im ię i nazwisko: Łukasz Pszczoła
Wiek: 29 lat
Zai nteresowania: motoryzacja 
Zawód: instruktor jazdy 

Łukasz Pszczoła instruktor jazdy z Ośrodka Szkolenia Piątka. 
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DEKALOG EKONOMICZNEJ JAZDY

Żeby jeździć oszczęd-
nie, nie musisz wcale 
być zawalidrogą. Nie 
musisz także wyrze-
kać się całkowicie 
słuchania radia. Co 
więcej, nie musisz też 
podróżować w upale z 
zamkniętymi oknami 

i wyłączoną klimatyzacją albo dla odmiany oszczędzać na 
ogrzewaniu

Wystarczy, że sprawdzisz kilka cennych porad:

• Unikaj zbędnego przyspieszania i hamowania.
•  Jedź na najwyższym możliwym biegu i najniższych możli-

wych obrotach.
•  Przyspieszaj, jeśli to możliwe, wciskając pedał gazu do ¾ 

głębokości.
•  Nie jedź na luzie. Dojeżdżając do skrzyżowania, tocz się na 

biegu.
• Dbaj o właściwe ciśnienie w oponach.
• Uruchamiaj silnik bez dodawania gazu.
•  Po włączeniu silnika ruszaj od razu. Nie rozgrzewaj go na 

postoju.
•  Jeśli wydaje Ci się, że postój potrwa dłużej niż 30 sekund – 

wyłącz silnik.
•  Unikaj niepotrzebnego obciążenia auta. Usuń ze środka oraz 

z bagażnika wszystkie niepotrzebne rzeczy i przedmioty.
•  Unikaj jazdy na krótkich dystansach – mniejszych niż 4 ki-

lometry.

SZEROKIEJ DROGI! Niech inni płacą więcej.

„Chciałbym opisać moją  przygodę z kierowcą o nieznanych per-
sonaliach kierującego autobusem nr 802 oznaczonym literką „C” 
na trasie Przytyk-Radom. Ze względu na całkowicie niesprawną 
nogę po doznanej niedawno kontuzji w dniu 21 lipca 2010 roku 
jechałem pierwszym kursem wraz z rowerem. Uprzednio zapy-
tałem kierowcy czy wyraża na to zgodę, nie żądając w zamian 
żadnej opłaty. W tym miejscu pragnę podkreślić, że podróż od-
byłem w bardzo przyjemnej atmosferze, a to dzięki życzliwości i 
wysokiej kulturze wyżej wymienionego kierowcy.

Natomiast w godzinach popołudniowych tego samego dnia 
w drodze powrotnej z Przytyka do Radomia szczęście już mi 
nie dopisało. Pan kierowca był tym razem inny. Wsiadając do 
autobusu na początkowym przystanku MPK w Przytyku zapy-
tałem czy będę mógł podróżować wraz z rowerem do Radomia, 
na co pan kierowca stanowczo i grubiańsko odmówił. Oświad-
czył, że nie ma obowiązku bezpłatnego przewozu mojego ro-
weru. Kazał zapłacić dodatkowy bilet w wysokości 3,50 zł za 
przewóz roweru jako bagażu. 

W związku z powyższym powołując się na obszerny wywiad 
udzielony Panoramie Radomskiej nr 1 z dnia 27 maja 2010 r., 
którego udzielił pan Kamil Tkaczyk, zastępca dyrektora ds. 
komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Ra-
domiu odnośnie praw pasażera złożyłem zażalenie do Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.

Z poważaniem
Józef Rojek”

W swojej obronie
LIST DO REDAKCJI
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Obrady zespołu trwały po-
nad 3 godziny, jednak nie 

przyniosły spodziewanego wy-
niku. Podczas posiedzenia pod-
sumowano także dotychczaso-
we działania podjęte na terenie 
Miasta Kazimierzowskiego. 
Mariusz Mróz, prezes spółki 
Rewitalizacja informował, że 
do tej pory spółka zrealizowała 
12 inwestycji na terenie Miasta 
Kazimierzowskiego. Nie obyło 
się bez problemów. Kłopotem 
są między innymi nieuregu-
lowane sprawy własnościowe 

niektórych budynków. Jak po-
informowała Grażyna Chmie-
lewska-Jakubiak, dyrektor 
wydziału Architektury Urzędu 
Miejskiego w tym roku, wyda-
no 6 pozwoleń na przebudowę 
i  rozbudowę budynków na 
terenie Miasta Kazimierzow-
skiego. Podjęto także decyzję 
w  sprawie Bramy Krakow-
skiej. Jeszcze w  sierpniu ma 
być ogłoszony konkurs na kon-
cepcję jej odbudowy.

Dyskutowano także o  pla-
nach. A jest ich sporo. Te naj-

bardziej rewolucyjne dotyczą 
samej płyty rynku. Pomysły 
na zagospodarowania tego 
miejsca ma Miejska Pracow-
nia Urbanistyczna. Podczas 
spotkania zaprezentowała dwie 
koncepcje. Ta, która wzbudziła 
wiele kontrowersji zakłada bu-

dowę amfiteatru w zagłębieniu 
płyty rynku oraz podziemne-
go parkingu. Druga koncep-
cja nie zmienia płyty głównej 
rynku, choć nadal występuje 

w  niej parking pod ziemią. 
Jak  podkreślają architekci 
obie wizje to na razie wstępne 
pomysły, budzą jednak wiele 
emocji. Konkurs na koncepcję 
zagospodarowania rynku lub 
przetarg na partnerstwo pu-
bliczno-prywatne miasto ogłosi 
w przyszłym roku. Kolejne po-
siedzenie Zespołu ds. rewitali-
zacji Miasta Kazimierzowskie-
go zaplanowano na wrzesień.

Magistrat rozpoczął także 
poszukiwania inwestora dla 

kwartału kamienic Rwańska-
Rynek-Grodzka wraz z domem 
Deskurów. Spółka Rewitaliza-
cja ogłosiła przetarg na sprze-
daż budynków. Chodzi o kamie-

nice przy ulicy Rynek  14 wraz 
z  oficynami towarzyszącymi 
między Rynkiem, ul. Rwań-
ską 4, Grodzką oraz kamieni-
cy przy Rynku wraz z  oficyną 
od ul. Rwańskiej. Łączna po-
wierzchnia obiektu to ponad 4 
tys. m kw. Jak informuje magi-
strat, budynki są w złym stanie 
technicznym. Ich zasadniczym 
atutem jest zaś lokalizacja 
i  dobry dojazd. Wedle założeń 
rewaloryzacja nie może trwać 
dłużej niż pięć lat. Dokumen-

ty należy składać w  siedzibie 
spółki Rewitalizacja do 22 
września. Tam też można uzy-
skać szczegółowe informacje 
o przetargu.  AG

Reklama

Akcja: rewitalizacja
Powołana przez prezydenta komisja ds. rewitalizacji Miasta Kazimie-
rzowskiego spotkała się niedawno po raz drugi. Na posiedzeniu nie brako-
wało rewolucyjnych pomysłów

W tej chwili na płycie rynku stoi pomnik. Miasto Kazimierzowskie w Radomiu wymaga wielkich nakładow pracy i pieniędzy.
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Twoja reklama 
w 

panoramie
    radomskiej

KONTAKT:
Panorama Radomska, 

ul. Tartaczna 16/18, 26-600 Radom

Telefon: 48 360 11 08, 

email: redakcja@panoramaradomska.pl

Komentarze:
Zdzisław Marcinkowski, 
były prezydent Radomia, 
Stowarzyszenie Radomia-
nie Razem
– Ja rozpocząłem dzieło re-
witalizacji, powołałem do 
istnienia spółkę. Wcześniej 
dużo się o  tym mówiło, 
ale nic nie robiło się w tej 
sprawie. Jednak działanie 
samej spółki „Rewitali-
zacja” nie spełnia moich 
oczekiwań. Zbyt mało robi 
się na Mieście Kazimie-
rzowskim, aby przywrócić 
te kamienice do ich daw-
nej świetności.

Mariusz Fogiel, Stowarzy-
szenie Radomianie Razem
– Plany, które przedstawia 
Urząd Miejski na odnowie-
nie samej płyty głównej ryn-
ku średnio mi się podobają. 
Robienie tam amfiteatru 
nie jest trafionym pomy-
słem. Mamy jeden amfite-
atr, który jest potencjalnie 
do wykorzystania, także 
nie ma potrzeby budować 
kolejnego. Choć amfiteatr 
jest Radomiowi potrzeb-
ny. Miasto mogłoby dzięki 
temu robić duże ogólno-
polskie imprezy. Fontanny 
może nie byłyby najgorsze, 
ale… „po co malować cha-
łupę, kiedy się dach wali”. 
Spółka Rewitalizacja nie 
działa tak jak powinna. 
Burzy stare i  stawia nowe 
budynki. A  w  założeniach 
rewitalizacja miała działać 
dwutorowo odrestaurować 
stare i  zadbać o  rewitali-
zację społeczną. Wydaje 
mi się, że brak jest spójnej 
koncepcji działania. Nie 
ma pracy u  podstaw, pew-
ne decyzje podejmowane 
są na szybko.

Zespół tworzą dyrektorzy 8 referatów magistratu, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej, kierowniczka Biura Strategii Rozwoju Miasta i  relacji Inwestorskich w  Urzędzie 
Miejskim, przedstawiciele biura konserwatora zabytków, powiatowego urzędu pracy, miej-
skiego ośrodka pomocy społecznej, spółki Rewitalizacja, Miejskiego Zarządu Lokalami, or-
ganizacji kościelnych działających na terenie Miasta Kazimierzowskiego, Społecznego Ko-
mitetu Ratowania Zabytków Radomia i prywatni właściciele nieruchomości z  tego terenu. 
Oprócz sprawowania funkcji doradczej, zespół ma m.in. koordynować i nadzorować proces 
rewitalizacji, współpracować przy tworzeniu planów inwestycyjnych i projektów rewitalizacji 
Miasta Kazimierzowskiego, a także pomóc wypracować zasady jej finansowania.
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Wraz z rozwojem miasta w 
XIX wieku wzdłuż ulicy 

Lubelskiej na znaczeniu straci-
ło dawne centrum miasta, czyli 
rynek i okolice. Także Stary 
Ogród stał się mniej atrakcyj-
ny dla mieszkańców, gdy w la-
tach 1867-1877 założono nowy 
ogród naprzeciwko gmachu 
Corazziego na terenie ponad 7 
ha. Park zorganizowano w for-
mie angielskiego ogrodu. Mię-
dzy geometrycznie poprowa-
dzonymi alejami i szpalerami 
dodano kręte ścieżki a całość 
ogrodzono. 

Spacerując lub odpoczywa-
jąc na ławce można podziwiać 
drzewa z różnych części świata 

takie jak lipa krymska, tulipa-
nowce amerykańskie, platany, 
modrzewie japońskie. Rodzimą 
fl orę reprezentują klony, wiązy, 
jesiony, jawory, dęby szypuł-

kowe, czerwone oraz brzozy 
i kasztanowce. 

Park wyposażono w  różne 
obiekty użyteczne dla gości. 
Kamienny zegar słoneczny a 
także oranżeria, fontanny, wagi 
osobowe czy szalety pozwala-
ły na pełen wypoczynek. Dla 
urozmaicenia krajobrazu w la-
tach 1865-70 usypano pagórek. 

W  tym też czasie wybudowa-
no ruiny gotyckiego zamku z 
basztą i murem. Konstrukcja ta 
będzie odbudowana gdyż wraz 
z  ogrodzeniem ogrodu została 
rozebrana w latach 50. ubiegłe-
go wieku.  

W XX wieku w ogrodzie po-
stawiono budynek kawiarni 
oraz altanę, w której grała na 
przykład orkiestra 72 pułku pie-
choty. Jeszcze przed odzyska-
niem niepodległości, bo w 1916 
r. w trakcie manifestacji naro-
dowej wmurowano tablicę pa-
miątkową poświęconą rocznicy 
przysięgi Tadeusza Kościuszki. 

Kolejnymi obiektami, jakie po-
jawiły się w parku to między 
innymi pomnik Fryderyka Cho-
pina przy obecnej alei ks. bisku-
pa Jana Chrapka oraz amfi teatr, 
który spłonął w latach 80. 

Na skraju parku przy ulicy 
Żeromskiego sąsiadują ze sobą 
dwa obiekty. Pierwszy to żeliw-
ny ażurowy krzyż ufundowany 
przez obywateli miasta a  po-
stawiony w roku 1890 w miej-
sce starszego drewnianego. 
Drugi to odsłonięty w 2006 r. 
pomnik Jana Kochanowskiego.

Do 1989 r. w pobliżu znaj-
dował się pomnik a zarazem 

nagrobek pochowanych w tym 
miejscu 34 żołnierzy radziec-
kich, którzy zginęli w  trakcie 
wyzwalania miasta. Monument 
wraz z prochami przeniesiono 
na cmentarz prawosławny.

Na przestrzeni lat park zmie-
niał swe oblicze. Lokalna gazeta 
z marca 1890 r. informowała, iż 
rozpoczęto już roboty około upo-
rządkowania ślicznego naszego 
ogrodu oraz że park pozyska 
360 najpiękniejszych odmian 
róż. Kilkadziesiąt lat później, bo 
w roku 1932 inny periodyk na-
rzekał, że park jest mały i zanie-
dbany oraz zapowiadał zmiany 
na lepsze w postaci uporządko-
wania kwietników oraz kwater 
zarośniętych i zachwaszczo-
nych. Osoby odpowiedzialne 
za park dotrzymały obietnicy, 
ponieważ ta sama gazeta rok 
później stwierdziła, że po latach 
ogród zasłużył na miano piękny 
park. W tym czasie powiększo-
no stan ławek, park poprzeci-
nano uregulowanymi alejami, 
a brzegi trawników ogrodzono 
drutami.

Dawid Nowak 

 RADOM WCZORAJ I DZIŚ

Nowy Ogród
Za kilka tygodni zobaczymy efekty rewitalizacji Parku 
im. Tadeusza Kościuszki. Nim jednak to się stanie 
przypomnijmy jak wyglądał on w przeszłości

Park zorganizowano w formie angielskiego ogrodu.
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Park Kościuszki dzisiaj.
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Chcemy podnieść poczucie 
estetyki oraz jakość prze-

strzeni miejskiej mówią orga-
nizatorzy plebiscytu. – Pomysł 
jest autorstwa Marka Sławic-
kiego. Ja pomogłem zrealizo-
wać go od strony technicznej, 
tzn. napisałem skrypt do strony 
z ankietą i prezentacjami obiek-
tów – mówi Radomir Jasiński, 
portalu Radomskie Inwestycje. 
Marek Sławicki znany jest z 
kilku akcji na rzecz radomskiej 
architektury. Choć obecnie 
mieszka w Krakowie pamięta o 
swoim mieście i bardzo aktyw-
nie uczestniczy w jego życiu, 
głównie za pomocą Internetu. 
Ale nie tylko. Jesienią ubiegłe-
go roku dzięki niemu na Mie-
ście Kazimierzowskim pojawiły 
się plakaty z napisem: remon-
tować – nie burzyć czy w prze-
szłości leży przyszłość. Celem 
akcji było zwrócić uwagę opinii 
publicznej na to co się dzieje z 
radomskimi zabytkami.

Skąd pomysł na plebiscyt? 
– Zainteresowanie stanem 
architektury Radomia wśród 
radomian niestety nie jest tak 
duże jak być powinno. Owszem 
cieszymy sie z nowobudowa-
nych czy zrewitalizowanych 
obiektów, ale często nie zwra-
camy uwagi na drobne, ale 
ważne detale, które wypaczają 
często klimat architektury. A 
jeśli zwracamy uwagę to nie 

interweniujemy. Nie zwracamy 
też najczęściej uwagi na zalew 
architektonicznej tandety. A je-
śli nawet coś kłuje w oczy, to de-
cydujemy się zostać sami z tym 
problemem. Nie ma wśród rado-
mian poczucia walki o kształt 
przestrzeni publicznej miasta. 
Nie chcieliśmy jednak robić 
plebiscytu o tandecie by nie pro-
mować złych trendów w archi-
tekturze i inwestycjach. Dlatego 
zwracamy uwagę na pozytywne 
przypadki. Już myślimy nad 
kolejna, większa akcja w przy-
szłym roku – mówi Jasiński.

Na stronie internetowej: 
www.inwestycje.radom.pl 
można oddać swój głos na jed-
ną z propozycji organizatorów. 
Oto lista:
K awiarnia Kilian, ul. Żerom-

skiego 50
K awiarnia Totu, ul. Żerom-

skiego 38
S klep Natalka, ul. Plac Kon-

stytucji 3-go Maja 1
S alonik Urody, Żeromskiego 

46a
N aleśnikarnia Naleśniki jak 

Smok, ul. Żeromskiego 19
S alon sukien ślubnych Sposa-

bella, ul. Żeromskiego 46
G aleria Pod Różą, ul. Żerom-

skiego 9
Plebiscyt potrwa do końca 

września. Zwycięzca otrzyma 
certyfi kat.

Mistrzostwa Świata Or-
kiestr Organizacji 

WAMSB odbyły się w Poczda-
mie w Niemczech w dniach 25 
lipca do 1 sierpnia. W konkur-
sie wzięło udział 19 orkiestr 
z całego świata (z Tajwanu, 
Tajlandii, Brazylii, Meksyku, 

Irlandii, Danii, Niemiec, Włoch 
oraz Szwajcarii). Polskę repre-
zentowało radomskie Grandio-

so. – Cieszymy się ogromnie, że 
mogliśmy wziąć udział w takiej 
imprezie. Kwalifi kacje udało 
nam się uzyskać rok wcześniej 
podczas Mistrzostw Europy. 
Sam wyjazd był dla nas wyróż-
nieniem – mówi Dariusz Kra-
jewski Prezes Stowarzyszenia 
Radomskiej Młodzieżowej 

Orkiestry Grandioso. Był to 
debiut Radomskiej Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej na mistrzo-
stwach o randze światowej, jak 
się okazało bardzo owocny.

Grandioso podczas występu w niemieckim Poczdamie.
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Temperatura jaka ostatnio 
panowała w całym kraju, 

spowodowała wprowadzenie 
trzeciego stopnia zagrożenia 
pożarowego. Próg zapalności 
ściółki to 30% ostatnio odnoto-
wano nawet wilgotność która 
wynosiła tylko kilka procent. 
Po kilkudniowym ochłodzeniu i 
opadach sytuacja w lasach, po-
prawiła się, jednak wilgotność 
ściółki leśnej jest monitorowana 

na bieżąco. – Sytuacja  wygląda 
już dużo lepiej – mówi nadle-
śniczy Jerzy Karaśkiewicz. – 
Jednak potrzeba naprawdę so-
lidnych opadów deszczu, żeby 
sytuacja się ustabilizowała. Nie 
wprowadzaliśmy zakazu wstę-
pu do lasu jak na razie. Jeśli 
jednak wilgotność ściółki spad-
nie po niżej 10% bezzwłocznie 
taki zakaz zostanie wprowadzo-
ny – dodaje Karaśkiewicz. 

– Odnotowaliśmy pożary i 
jak zazwyczaj to bywa zawi-
nili ludzie – mówi nadleśniczy. 
– Sytuacja się zmienia wraz z 
rozwojem techniki. Łatwiej jest 
opanować pożar, w razie takiej 
sytuacji działamy z lądu i po-
wietrza, także bardzo pomocne 
są wieże pożarnicze, które służą 
do obserwacji terenów.

Panorama Radomska przy-
pomina, że w lesie nie po-
winniśmy używać otwartych 
źródeł ognia, palić ogniska w 
innym miejscu niż do tego wy-
znaczone, nie bliżej niż 100 m 
od granicy lasu, nie wyrzucać 
papierosów na ściółkę oraz 
nie pozastawiać śmieci, które 
mogą pomóc w rozprzestrze-

nianiu się pożaru. Za nie prze-
strzeganie regulaminu grozi 
niebagatelny mandat karny w 
wysokości do 500 zł. Wszystkie 
niepokojące sygnały, jak dym 
ogień, lub osoby nieprzestrze-
gające regulaminu trzeba bez-
zwłocznie zgłaszać policji lub 
strażnikom leśnym.

Iza Chmielewska 

Aby uniknąć takich sytuacji pamiętajmy o ostrożności.
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MIASTO na PLUS
Nasze miasto to nie tylko korki na ulicach i niezadowole-

ni radomianie, ale również udane akcje. Zgłaszajcie do nas 
inicjatywy, które spotkały się z  pozytywnym oddźwiękiem. 
Czekamy na Wasze propozycje!

Plebiscyt inwestycyjny
Bardzo ciekawą akcję podjął portal Radomskie Inwestycje. 
Jest nią plebiscyt na wybór najlepiej  utrzymanego otocze-
nia lokalu gastronomicznego, handlowego czy usługowego

Srebro dla Grandioso
Radomska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Grandioso 
ma na swoim koncie kolejne 
sukcesy. Na Mistrzostwach 
Świata Orkiestr Organizacji 
WAMSB w Poczdamie zdo-
była dwa srebrne medale

6.  miejsce na świecie (srebrny medal) w konkurencji Parada 
Marszowa

9.  miejsce na świecie (srebrny medal) w konkurencji Show
5.  miejsce na świecie dla Tamburmajorki – Pauliny Kacprowicz.

Orkiestra powstała w 1978 r. 
W krótkim stała się muzyczną 
wizytówką Radomia Tworzą ją 
dzieci i młodzież w wieku 10-25 
lat z regionu radomskiego. Gran-
dioso działa w Młodzieżowym 
Domu Kultury. Zespół jest lau-
reatem pierwszych miejsc wielu 
renomowanych festiwali ogólno-
polskich i międzynarodowych, w 
tym jako jedyna orkiestra wygra-
li 10-krotnie Ogólnopolski Festi-
wal Młodzieżowych Orkiestr Dę-
tych w Inowrocławiu. Grandioso 
występowało m.in. w Niemczech, 
Francji, Włoszech, Czechach, 
Rosji i Łotwie, gdzie zawsze spo-
tykała się z życzliwym i żywio-
łowym przyjęciem publiczności, 
czego dowodem są liczne nagro-
dy przez nią przyznane – najcen-
niejsze w dorobku orkiestry.

Lasy zagrożone
Wysokie temperatury są 
szkodliwe nie tylko dla 
ludzi, ale także dla lasów i 
stworzeń w nim żyjących. 
Podczas fali upałów zagro-
żenie pożarowe sięgnęło 
najwyższego stopnia



Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Razem 

dla Radomki funkcjonuje w ra-
mach europejskiego programu 
Leader. Działa na rzecz roz-
woju obszaru gmin: Jedlińsk, 
Przysucha, Przytyk, Wienia-
wa, Wolanów oraz Zakrzew. 
Powstała w  lipcu 2008 roku. 
– Zamierzeniem Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania 
Razem dla Radomki jest, aby 
obszar gmin, na którym działa 
stał się konkurencyjną prze-
strzenią, atrakcyjną zarówno 
tak dla mieszkańców, jak i dla 
turystów. Opracowaliśmy lo-
kalną strategię rozwoju, która 

w  konkursie uzyskała ocenę 
pozytywną i  co za tym idzie, 
mamy możliwość pozyska-
nia kilku milionów złotych na 
realizację projektów– mówi 

Cezary Nowek, prezes LGD 
Razem dla Radomki. Wsparcie 
które stowarzyszenie otrzyma-
ło od Unii Europejskiej umoż-
liwiło jej rozwinięcie skrzydeł 
i działania na jeszcze większa 
skalę. Cześć funduszy prze-
znaczona jest na promocję 
i organizacje imprez, cześć na 
funkcjonowanie biura, reszta 
na promowanie naborów w ra-
mach programu Leader.

Stowarzyszenie przeprowa-
dza rekrutację wniosków od 
gmin, stowarzyszeń, przedsię-
biorców, rolników i mieszkań-
ców obszaru LGD. Dzięki temu 
mogą oni uzyskać środki unij-

ne na realizowanie przez siebie 
projekty w  zakresie czterech 
działań: Odnowa i rozwój wsi, 
Tworzenie i  rozwój mikro 
przedsiębiorstw, Małe projek-

ty, Zróżnicowanie w  kierunku 
działalności nierolniczej. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszą się Male projekty.

Ponad to Stowarzyszenie 
prowadzi szkolenia dla miesz-
kańców poszczególnych gmin. 
Jak do tej pory miały miejsce 
dwie takie inicjatywy. 

W ramach promocji regionu 
wydane został liczne infor-
matory, foldery, mapy, prze-
wodniki, m.in. Przewodnik 
Kulinarny Papryki. Promując 
walory agroturystyczne re-
gionu stowarzyszanie brało 
udział w targach dotyczących 
turystyki wiejskiej np. Agrot-

ravel. Ponad to LGD Razem 
dla Radomki aktywnie włą-
cza się w  lokalne działania 
kulturalne. W  tym roku było 
współorganizatorem Dni Kol-
bergowskich i Dni Przysuchy.

Niewątpliwym sukcesem 
jest zainicjowana współpra-
ca z LGD z Hiszpanii – Monte 
Iberico – Corredor de Almansa. 
Spotkanie obydwu Lokalnych 
Grup Działania, jakie miało 

miejsce w  czerwcu stanowiło 
doskonałą okazję do omówie-
nia zakresu projektu współ-
pracy, wymiany doświadczeń, 
przedstawienia osiągnięć oraz 
zakresu realizacji podejmowa-
nych działań na rzecz rozwoju 
zrównoważonego i harmonijne-
go rozwoju obszarów wiejskich. 

Stowarzyszenie ma na swo-
im koncie także konkurs fo-
tograficzny, który cieszysz się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Piękno doliny Radomki był 
konkursem dla dzieci mło-
dzieży szkolnej do 18. roku ży-
cia. Celem było ukazanie pięk-
na i różnorodności otaczającej 
nas przyrody, krajobrazu, folk-
loru oraz architektury na 
obszarach gmin LGD. Do 31 
maja, czyli do dnia zakończe-
nia konkursu przesłano około 
2000 prac. Wśród nich wy-
brano te najpiękniejsze, które 
znalazły się w  albumie oraz 
na stronie internetowej www.
razemdlaradomki. W  drugiej 
połowie sierpnia będzie moż-
na podziwiać je podczas wy-
stawy na placu Corazziego.

Przedszkole zostało wybu-
dowane w rok, a  teraz trwają 
prace wykończeniowe budyn-
ku. Nowy obiekt przygotowany 
jest na przyjęcie 100 dzieci. Do 
dyspozycji oddane będą cztery 
sale lekcyjne, stołówka, sani-
tariaty oraz szatnia. – Mam 
nadzieje, że obiekt będzie 
spełniał wszystkie wymagania 
dzieci oraz rodziców – mówi 
Dariusz Rzeczkowski wójt. – 
Budowa przedszkola będzie 
kosztowała około dwóch mi-
lionów złotych, całość pokry-
wamy z  własnych funduszy 

oraz kredytów. Staramy się 
wychodzić na wprost oczeki-
waniom mieszkańców, dlate-
go wybudowaliśmy przedszko-
le, które w naszej gminie  jest 
niezbędne – dodaje.

Sale będą w jasnych, ciepłych 
barwach, dzięki czemu dzieci 
na pewno będą czuły się w nich 
dobrze. Do użytku zostanie od-
dany również nowoczesny plac 
zabaw. Cały teren będzie ogro-
dzony, co ma zapewnić jak naj-
większe bezpieczeństwo małym 
mieszkańcom Jedlni Letnisko. 

Iza Chmielewska 

PowiAty, gMiny 9

Już we wrześniu oddane zostanie do użytku nowe 
przedszkole w Jedlni Letnisko, budowa obiektu 
zaczęła się w ubiegłym roku

Nowe przedszkole

PRZysucha

– Szukaliśmy podobnej nieru-
chomości w  okolicach Kozie-
nic i Pionek, ale nic ciekawe-
go nam się nie trafiło. Jadąc 
z  Pionek do Radomia przez 
Sokoły, zajechałem do dawnej 
Tessitury. Traf chciał, że dwa 
tygodnie wcześniej te tere-
ny nabyła spółka J&Z, która 
chciała je sprzedać. Przy-
stąpiliśmy do rozmów. Nego-
cjacje przebiegły pomyślnie 
i w sierpniu 2009 r. został pod-

pisany akt notarialny – powie-
dział nam Włodzimierz Grą-
dziel, sales manager Exelsior 
Polska Spółka z o.o.

Za 1 mln 480 tys. złotych Exel-
sior kupił 4,8 h gruntu wraz 
z budynkami na terenie dawnej 
Skóry przy ulicy Radomskiej. 
Prawie 100% tej sumy trafiło 
na konto miasta jako pokrycie 
długów i  zobowiązań, które 
miała spółka J&Z  względem 
pionkowskiego magistratu. 

Obecnie Exelsior dysponuje 
halą o  powierzchni 4000 m 
kwadratowych, biurami i po-
mieszczeniami socjalnymi. – 
Są to wystarczające warunki. 
Początkowo chcemy zatrud-
nić około 40 osób. Planowany 
start produkcji to przełom 
października i listopada 2010 
roku. Dalsze inwestycje są 
w planach, ale na razie musi-
my uruchomić pilnie obecną 
fabrykę – dodaje Grądziel.
Jak udało nam się dowiedzieć 
– część maszyn i  pracowni-
ków zostanie przeniesionych 
z pobliskich Kozienic. Wzrost 
zatrudnienia planowany jest 
wstępnie na maj 2011 roku. 
Pracę może dostać nawet 

130 osób, z czego 120 na pro-
dukcji, a 10 w administracji. 
Exelsior przedstawi oferty 
pracy głównie kobietom. Pa-
nie miałyby zajmować się od-
biorem butelek z wtryskarek. 
Poza tym poszukiwani będą 
przede wszystkim fachow-
cy, kierownicy produkcji czy 
operatorzy maszyn.
Firma Exelsior Polska spe-
cjalizuje się w  produkcji gra-
nulatu, preform, butelek pet, 
nadruków na butelki, kapsli. 
Głównie dla przemysłu spo-
żywczego. Wywodzi się od cze-
skiej firmy Exelsior z siedzibą 
w  Novym Bohuminie, która 
działa na rynku od 1999 roku.

Pionki24.pl

Będzie praca dla ponad 100 osób
W Pionkach zainwestowali przypadkowo. Za prawie pół-
tora mln zł kupili 5 hektarów gruntu na terenie dawnej 
Tessitury. Jeszcze w tym roku chcą rozpocząć produkcję. 
Spółka Exelsior Polska planuje zatrudnić w sumie około 
130 osób

Myśl globalnie – działaj lokalnie
Sześć gmin i jeden cel: aktywizacja, rozwój promocja obszarów wiejskich. Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki, udowadnia, że chcieć to znaczy móc

W czterech szkołach 
trwa kurs prawa jaz-

dy kategorii B w  ramach 
czterech projektów współfi-
nansowanych z  Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Wybrane szkoły zostały dofi-
nansowane i  dlatego ucznio-
wie mogą ukończyć kurs bez-
płatnie. W  ramach projektu 
uczniowie mają zapewnione, 
oprócz wykładów z  teorii 
i  nauki jazdy podczas kursu 
praktycznego, także bada-
nia lekarskie oraz materiały 
edukacyjno-szkoleniowe. Do-
datkowym ułatwieniem jest 

fakt, iż zajęcia teoretyczne 
odbywają się w  szkołach do 
których uczęszczają. 

Szkoły objęte programem 
w ramach działania: Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich, to: Zespół 
Szkół nr 1 w  Przysusze, Ze-
spole Szkół nr 2 w Przysusze, 
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w  Lipinach, Zespół Szkół 
Rolniczych w  Borkowicach. 
Wartość projektów wynosi 
w sumie 200 tysięcy zł. Reali-
zatorem projektu jest powiat 
przysuski.

AG

Prawo jazdy 
za darmo
Blisko 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 
przysuskiego do końca tego roku  będzie miało okazję 
usiąść za kierownicą auta

RaZem dla RadomKi

PioNKi JedlNia
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Uczniowie podczas zajęć z teorii.
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Prezes LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek oraz przedstawiciel LGD z Hiszpanii.
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Już niebawem uczniowe szkół, będą mieli zajęcia praktyczne.

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym 
i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obsza-
rze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Leader 
ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich po-
przez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Lokalna Grupa Działania 
(LGD) to grupa osób repre-
zentujących miejscową spo-
łeczność i  zaangażowanych 
w działania na rzecz rozwoju 
lokalnego. Często określa się 
LGD jako swoistą mini agen-
cję rozwoju lokalnego. Pod-
stawą prawną funkcjonowa-
nia są ustawy: o  wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich 
oraz o  stowarzyszeniach. 
Członkami LGD mogą być 
m.in. przedstawiciele sa-
morządów gmin, placówek 
oświaty, kultury, parafii, or-
ganizacji i stowarzyszeń dzia-
łających na danym terenie, 
firm, spółdzielni itp., a  także 
np. przedstawiciele poszcze-
gólnych miejscowości.



Niestety polskim pilotom nie 
poszło zbyt dobrze. Po pierw-
szej konkurencji zajmują da-
lekie miejsca. Prym wiodła 
RPA, Wielka Brytania i Fran-
cja. Marta Nowicka, rzecznik 
mistrzostw usprawiedliwia: 
– Dla zdecydowanej więk-
szości Polaków jest to debiut 
w międzynarodowych zawo-
dach.

Radomianie w dalszym 
ciągu mogą podziwiać pod-
niebne akrobacje. 14 sierpnia 
(godz. 14.00-16.00) odbędą 
się pokazy mistrzów. Na godz. 
17.00 przewidziano ceremo-
nię zamknięcia mistrzostw.

Tai Chi to system opra-
cowanych w  XI wieku 

w Chinach harmonijnych, po-
wolnych ruchów, które pozy-
tywnie wpływają na poprawę 
i  utrzymanie zdrowia fizycz-
nego oraz psychicznego. – To 
doskonałe narzędzie do po-
prawy zdrowia, relaksacji cia-
ła i umysłu – mówią członko-
wie radomskiego koła Tai Chi.

Dla ciała
– W  skład nietypowej chiń-

skiej sztuki walki wchodzi 
108 ruchów, które pozytywnie 
wpływają na zdrowie i  dobry 
nastrój – mówi Monika Bory-
siewicz, prezes radomskiego 
Koła Taoistycznego Tai Chi. 
Regularne ćwiczenie może 
przynieść szeroki zakres ko-
rzyści dla zdrowia. Taoistyczne 
Tai Chi pomaga optymalizować 
funkcjonowanie całego ciała, 
wszystkich jego układów, or-
ganów i  tkanek. Wiele tysięcy 
osób znalazło w  ruchach Tai 
Chi skuteczną terapię w  przy-
padku wielu problemów zdro-
wotnych. Tai Chi  ma bowiem 
zbawienny wpływ na krążenie, 
bóle głowy, wysokie ciśnienie, 
artretyzm, bóle pleców czy na 
kłopoty z  układem oddecho-
wym, trawiennym i nerwowym. 
Koliste ruchy, które wykonuje 
się podczas ćwiczeń wzmacnia-
ją i uelastyczniają mięśnie. Tai 
Chi to również rozciąganie, na-

pinanie, równowaga i  obraca-
nie w każdym z wykonywanych 
ruchów – dzięki temu koordy-
nacja ruchowa usprawnia się. 

Dla ducha
Tai Chi jest sztuką działają-

cą głębiej niż tylko na pozio-

mie mięśni – wpływa korzyst-
nie na całą fizjologię naszego 
ciała. Tu liczy się spokojne 
tempo i  dokładność, co po-
maga wyciszyć organizm. 
Tai Chi jest najlepszą formą 
zwalczania stresu, zalecana 
ludziom w każdym wieku nie-
zależnie od poziomu aktyw-
ności i  umiejętności. Płynne 
ruchy Taoistycznego Tai Chi 
służą także jako medytacja 
w  ruchu, co redukuje stres 
i daje podstawy do doskona-
lenia ciała i umysłu. 

Radomskie Tai Chi
– W  Radomiu działamy od 

8 lat. Zajęcia odbywają się 
w dwóch miejscach: w PSP nr 
9 przy ul. Sandomierskiej 19 
i PG nr 13 przy ul. 25 Czerwca 
79, naprzeciwko parku Leśni-
czówka – mówi pani prezes. 
Tam właśnie można przyjść na 
trening w  poniedziałki, wtorki 
i  czwartki. Co roku organizo-
wane są także nabory nowych 
członków. – Pierwsze zajęcia 

połączone są z pokazem. Moż-
na zacząć ćwiczyć od razu – 
wystarczy ubrać się wygodnie 
i  koniecznie zabrać buty na 
zmianę. Podczas pierwszych 
trzech spotkań, które są bez-
płatne, można się zoriento-
wać, czy ta forma aktywności 
odpowiada – opowiada Bory-
siewicz. Ćwiczyć może każdy 
bez względu na wiek. Nie są 
wymagane żadne, szczególne 
predyspozycje fizyczne, a  in-
tensywność ćwiczeń można 
dostosować do indywidualnych 
potrzeb. – Aby zostać członkiem 
Stowarzyszenia, trzeba opłacić 
składkę, która wynosi 168 zł na 
pół roku. W jej ramach można 

brać udział w  dowolnej ilości 
zajęć na swoim poziomie za-
awansowania, które aktualnie 
odbywają się w klubach STTC. 
Są jednak ulgi 25%  dla niepra-
cujących studentów i  uczniów 
i dla każdej osoby ze wspólne-
go gospodarstwa domowego 
oraz 50% dla niepracujących 
emerytów, rencistów i osób na 
zasiłku przedemerytalnym – 
mówi pani prezes. W  każdej 
chwili można zrezygnować 
z członkostwa i w każdej moż-
na wrócić. Warto wspomnieć, 
że nie jest to ruch religijny – 
Stowarzyszenie ma swoje ko-

rzenie w taoizmie, ale nie jest 
organizacją religijną – dodaje.

Moja historia
Panorama Radomska zapy-

tała prezes Monikę Borysie-
wicz o jej przygodę z Tai Chi.

Panorama Radomska: Jaki 
były twoje początki z Tai Chi? 

Monika Borysiewicz: – Zaczę-
łam pod koniec studiów. Poszu-
kiwałam jakiejś formy aktyw-
ności fizycznej, którą mogłabym 
uprawiać. A ze względu na kło-
pot z biodrem mam bardzo ogra-

niczony wybór sportów. Tai chi 
przypomina taniec i  pływanie, 
a  obie te rzeczy bardzo lubię. 
Tai chi okazało się dla mnie ide-
alne. Dzięki ćwiczeniom jedno-
cześnie się pożytkuję nadmiar 
energii i  wyciszam.

Jak to się stało, że zostałaś 
prezesem radomskiego koła? 

M.B.: – O  tai chi słyszałam, 
widziałam pokaz w  Kazimie-
rzu na wakacjach, ale nie są-
dziłam, że będę mogła ćwiczyć 
w Radomiu. Z błędu wyprowa-
dziła mnie koleżanka. Stopnio-

wo angażowałam się w  życie 
Stowarzyszenia. Wszystko 
w  robimy wspólnymi siłami 
– czy to praca w  zarządzie, 
przyniesienie ciastek na prze-
rwę w zajęciach, pomoc w roz-
noszeniu ulotek czy koszenie 
trawy w łódzkim ośrodku. Naj-
pierw zaczęłam prowadzić kro-
nikę, potem zostałam pomocni-
kiem instruktora, samodzielną 
instruktorką. Około 2 lat temu 
zaczęłam pracować w  zarzą-
dzie klubu, a podczas ostatnich 
wyborów zostałam wybrana na 
stanowisko prezesa.  AG
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Podniebne nurkowanie

Pokaz podczas Dni Radomia.
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Dla równowagi ciała i ducha
Stowarzyszenie Taoistyczne Tai Chi w Polsce ma 
swoje oddziały w wielu miastach w kraju. Także  
w Radomiu działa koło promujące Tai Chi

Radomska grupa podczas pokazu w Jedlni Letnisko.
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Moy Lin-shin to założyciel sto-
warzyszenia.
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Stowarzyszenie 
Taoistycznego 
Tai Chi w Polsce 
(STTC) jest jed-
nym z 27 stowa-
rzyszeń działa-

jących na świecie 
w ramach Między-

narodowego Stowarzysze-
nia Taoistycznego Tai Chi, 
największej organizacji nie 
nastawionej na zysk naucza-
jącej tej sztuki, z całą armią 
instruktorów – wolontariuszy. 
MSTTC założone zostało w 
1970 r. w Kanadzie przez Mi-
strza Moy Lin-shin i zajmuje 
się promowaniem zdrowia 
poprzez upowszechnianie 
Taoistycznego Tai Chi. W 
tym roku MSTTC obchodzi 
40-lecie swojego istnienia. 
Założycielem Stowarzysze-
nia Taoistycznego Tai Chi w 
Polsce jest Stefan Nitosław-
ski. Pierwsze zajęcia odbyły 
się w 1987 r. W Łodzi znajdu-
je się główny ośrodek Stowa-
rzyszenia na Europę Środ-
kową. Skupia pięć krajów: 
Polskę, Słowację, Czechy, 
Węgry i Ukrainę. Do STTC 
w Polsce należy około 3,5 
tys. członków skupionych w 
5 oddziałach, którym przy-
porządkowanych jest wiele 
lokalizacji oraz klubów.

Kolejne grupy początkujące już na początku października 
– 4.10 o godz. 18.00 w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19  
i 5.10 o godz.18.30 w PG nr 13 przy ul. 25 Czerwca 79.

Mistrzostwa Świata  
w Akrobacji 
Samolotowej dobiegają 
końca. Na radomskim 
niebie zaprezentowało 
się ponad 100 pilotów  
z całego świata 
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Wystawa LabOro 2009 
jest owocem ubiegło-

rocznego pleneru o tej samej 
nazwie. Autorami prac są: 
Aleksandra Dobrowolska, 
Bogusław Dobrowolski, Ali-
cja Kupiec, Stanisław Brach, 
Krzysztof Rozpondek, An-
drzej K. Wiśniewski, Tomas 
Daunora i  Aldona Jonuska-
ite-Satlteniene. Artyści wy-
korzystywali różne techniki 
wypału, uzyskując bardzo 
ciekawe efekty, np.: beztle-
nowy wypał w  piecu wę-
gierskim opalanym koksem, 
w  piecu trocinowym, elek-
trycznym, czy starojapońską 
metodą w piecu raku. 

Aktualnie trwa trzeci już 

plener   z  cyklu LabOro. Ko-
lejni artyści: Alicja Kupiec, 
Michał Puszczyński, Marek 

Jakuszewski, Reeli Haamer 
z  Estonii i  Bogusław Dobro-
wolski przez trzy tygodnie 
będą pracować i  wymieniać 
doświadczenia, wystawa wy-
konanych prac odbędzie się 
w roku przyszłym.

W  galerii Kaplica można 
oglądać ciekawe dzieło Micha-
ła Puszczyńskiego. Wystawa 
Erozja, jak mówi jej autor jest 

jednym z  materialnych ,,pro-
duktów” projektu ,nad którym 
pracuję od 2008 roku. Cykl in-
stalacji, filmów wideo, obiek-
tów i rzeźb, w których próbuję 
odnaleźć indywidualną inter-
pretację procesu nieuchronnej 
przemiany i  rozpadu. – Ten 
projekt jest moją prywatną 
próbą oswojenia się z  my-
ślą, że we wszystkim, co żyje 
jest już pierwiastek śmierci, 
a każda materia nieuchronnie 
zmierza do rozpadu – twierdzi 
Michał Puszczyński.
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Erozje Michala Puszczyńskie-
go można oglądać w Orońsku.
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Jest to trzecia rekon-
strukcja odbywająca się 

w  Radomiu 15 sierpnia. Te-
goroczne widowisko będzie 
zorganizowane z  najwięk-
szym rozmachem w historii. 

Na pokazie organizatorzy 
spodziewają się co najmniej 
5 tys. widzów.

Wielką atrakcją pikniku 
trwającego od godz. 12.00 
do 18.30 będzie widowi-
sko batalistyczne. Weźmie 
w  nim udział 60 jeźdźców 
i koni oraz ponad 150 innych 

uczestników. Udział w  wi-
dowisku zadeklarowało kil-
kanaście grup rekonstrukcji 
z całej Polski, w  tym te bio-
rące udział w kręceniu filmu 
Jerzego Hoffmana o „Cudzie 

nad Wisłą”. Jest to drugie 
co do wielkości widowisko 
tego typu w  Polsce. Będzie 
rozgrywane w  trzech pół-
godzinnych odsłonach. Epi-
zod I  – „Czerwona burza ze 
Wschodu”, epizod II – „Dni 
klęski, dni chwały”, epizod 
III – „W pościgu za Budion-

nym”. Autor scenariusza 
widowiska jest Przemysław 
Bednarczyk.

Poza tym, w  programie 
Wielkiego Pikniku Rodzinne-
go są: koncert piosenek pa-
triotycznych, gry terenowe, 
pokazy aut terenowych i  sa-
mochodów amerykańskich, 
gry historyczne, pokazy fil-
mowe, wystawy sprzętu woj-
skowego, nauka jazdy konnej 
i  szereg innych atrakcji dla 

dużych i  małych. Podczas 
pikniku zapraszamy także do 
gry w paintball czy zwiedza-
nia obozowiska wojskowego 
i harcerzy. Będzie także sto-
isko gastronomiczne. 

Radomian na imprezę do-
wiezie specjalny autobus 
oznaczony numerem 60. Jego 
trasa to: Prędocinek-Dwo-
rzec PKP-25 Czerwca, Struga 
– 11-go Listopada-Chrobre-
go-Warszawska-Malczew-
skiego, Wernera-Chłodna 
(w przeciwnym kier. Polna)-
Folwarczna i  Czarnieckiego. 

Będzie kursował co 20 minut 
od godz. 11.10. Na Koniówkę 
można dojechać także linia-
mi nr 12 i  15. Dla prywat-
nych aut zostaną zorganizo-
wane parkingi. 

Organizatorami widowiska 
są: Ośrodek Kultury i  Sztuki 
„Resursa Obywatelska”, Sto-
warzyszenie „VIS” Radom, 
Hufiec ZHP Radom – Miasto 
oraz Urząd Miejski w  Rado-
miu.

„Bo seks, proszę pana, 
w dzisiejszych czasach jest 
dosłownie wszędzie. Gdzie 
by się nie spojrzeć tam tyl-
ko ten seks, seks, seks i… 
seks. Już nawet spokojnie 
nie można się kawy w  re-
stauracji napić, by jakaś… 
taka… nie zwróciła na sie-
bie uwagi tym swoim… jak 

to się mówi… seksapilem. 
(chwila zastanowienia). 
A wie pan… ta kawa wtedy 
jakoś tak lepiej smakuje”.

Od takich słów starsze-
go warszawiaka zaczęła się 
moja rozmowa w  trakcie 
mojego pobytu w stolicy. Spo-
tkaliśmy się przypadkowo 
w  kawiarnio-księgarni Traf-
fic Club. Zanim pojawił się 
obok mnie, zatopiony byłem 
w  lekturze książki Kevina 
Hogana „Sztuka bycia atrak-
cyjnym”. Dziwnym zbiegiem 
okoliczności czytałem wła-
śnie o tym jak ów „seksapil” 
i  bycie postrzeganym jako 
osoba atrakcyjna seksualnie 
wpływa na jakość naszych 
relacji interpersonalnych. 
Ale wracając do niezwykłego 
spotkania (które z  krótkiej 
pogawędki, składającej się 
głównie z  ciszy przerywanej 
krótkimi zdaniami lub przy-
taknięciami przerodziła się 
z dwu godzinne spotkanie).

„No niech pan spojrzy tyl-
ko na tą przy tamtych książ-
kach. Tą w tej letniej sukien-
ce… Tak właśnie… ładna 
prawda? Szanowny panie, 
coś mi się wydaje, żeś pan 
inteligent jakiś czy coś, więc 
zechce pan mi wytłuma-
czyć… Stoi taka przy tej pół-
ce, z  czym?… A, informaty-
ką. Ładna, zgrabna, pewnie 

w głowie też coś ma… młoda, 
pan widzi, młoda jest, może 
ze dwadzieścia dwa lata 
dopiero ma, a  już zamiast 
męża szukać chce przed 
komputerem życie spędzić. 
I karierę robić. Panie, karie-
rę to mężczyzna powinien 
robić, ale nie, dlatego bo jest 
lepszy od kobiet, panie, nie 

dla tego by mieć ich dużo, 
nie o to chodzi… Widzi pan, 
panie kochany, Bóg stworzył 
kobiety piękne, prawda? 
No zdarzają się Niemki, ale 
to pomińmy. Więc stworzył 
je piękne i  mądre, a  męż-
czyzn brzydkich i  głupich 
(inaczej nie musieliby się 
uczyć). No i  właśnie, dlate-
go mężczyzna, taki jak pan 
i  ja, i  tamten przy płytach 
DVD, a  nie przepraszam to 
moja żona… To mężczyzna 
powinien sprawiać kobietą 
przyjemność a  nie jeszcze 
je do pracy zachęcać. Panie, 
ja mam 72 lata… i wie pan, 
co, gdybym ja znowu miał 
te dwadzieścia parę lat to 
nie pozwoliłbym ten w  let-
niej sukience spędzić życia 
przed komputerem robiąc 
karierę…, dlaczego? Bo jest 
za ładna by nie być adoro-
waną normalnie, a  nie tak 
jakoś komputerowo”.

Po tym krótkim wstępie 
rozmowa nasza została nagle 
przerwana poprzez pojawienie 
się wspomnianej żony mego 
współrozmówcy, która przy-
szła do męża po radę, bo nie 
wiedziała czy „American Pie” 
to dobry film dla ich dziesię-
cioletniego wnuczka czy nie…

Adam Kowalski
www.kowalskiadam.word-

press.com
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Na polu chwały 1920
W niedzielę 15 sierpnia przypada Święto Wojska  
Polskiego oraz 90. rocznica Bitwy Warszawskiej.  
Z tej okazji na Koniówce odbędzie się widowisko 
historyczne i wielki piknik rodzinny

FELIETON
O wielkim świecie przy 

małej kawie

Widowisko tego typu to moc wrażen i emocji.
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Uczestnicy pleneru.
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Rozmowa  
o kobietach

Bitwa warszawska nazywana też Cudem nad Wisłą to bi-
twa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. Uznana za 18. na liście przełomowych 
bitew w historii świata, zdecydowała o zachowaniu niepod-
ległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji 
komunistycznej na Europę Zachodnią.

Szczegółowy plan imprezy

godz. 12.00: początek Wiel-
kiego Festynu Rodzinnego, 
parada aut amerykańskich 
i terenowych;   
12. 15: pokaz akcji ratowni-

czej w wykonaniu PSP; 
12. 45: koncert piosenek pa-

triotycznych i ich wspól-
ne śpiewanie; 

13. 00: „Manewry” – start 
gry terenowej, pokaz  fil-
mów dokumentalnych i 
historycznych; 

13. 30: otwarcie wystawy 
sprzętu wojskowego;  

14. 00: rekonstrukcja histo-
ryczna, epizod I – „Czer-
wona burza ze Wschodu”

15. 00: koncert piosenek pa-
triotycznych i ich wspól-
ne śpiewanie;

15. 30: rekonstrukcja histo-
ryczna, epizod II - „Dni 
klęski, dni chwały”

16. 00: pokaz  filmów dokumen-
talnych i historycznych;  

17. 30: rekonstrukcja histo-
ryczna, epizod III – „W 
pościgu za Budionnym”

18. 00: „Wstąp do armii, broń 
Ojczyzny” – gra histo-
ryczno-militarna.

18.30: zakończenie  festynu.

Orońsko zaprasza
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza na 
dwie nowe wystawy: LabOro 2009 oraz Erozja Mi-
chała Puszczyńskiego. Obie wystawy będzie można 
oglądać do końca wakacji
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Na dużym ekranie możemy 
zobaczyć komedię o grupce 
przyjaciół, którzy pomimo 
słusznego wieku na nowo od-
krywają dzieciństwo 

Pogrzeb trenera koszy-
kówki jest pretekstem do 

pojawienia się w rodzinnym 
mieście. Pięciu przyjaciół z 

dzieciństwa spotyka się po 
30 latach, by uczcić jego pa-
miętać oraz spędzić wspólny 
czas w domku nad jeziorem. 
Przyjaciele na nowo przeży-
wają szkolne czasy i usiłują 
pokazać dzieciom, że można 
się bawić tak jak kiedyś. Czy 
to pomoże im w rozładowaniu 
napięć dnia codziennego?

Niedawno swoją premierę 
miał kolejny album artysty 
Impressions on Chopin

Leszek Możdżer to kompozytor, 
pianista jazzowy i producent 
muzyczny. Jest wieloletnim 
współpracownikiem kompozy-
torów fi lmowych Jana Kacz-

marka i Zbigniewa Preisnera. 
Solo, jako członek zespołu oraz 
muzyk towarzyszący nagrał 
ponad osiemdziesiąt albumów 
oraz odbył szereg koncertów 
na całym świecie m.in. w Sta-
nach Zjednoczonych, Brazylii, 
Argentynie, Kanadzie. Czym 
zaskoczy nas na nowym krąż-
ku? Już od pierwszych minut 
płyty artysta wciąga słuchacz 
w przygodę, której bohate-
rem pierwszego planu jest 
chwilami on sam, a chwilami 
Fryderyk Chopin. Odnosimy 
wrażenie, jakby pianista wsłu-
chiwał się w oryginalne utwory 
mistrza, podkreślając to co naj-
piękniejsze.  

Album Historia lotnictwa po-
wstał z myślą o wszystkich 
zafascynowanych ideą i hi-
storią latania

Czytelnik znajdzie w nim opis 
dokonań w lotnictwie, począw-
szy od wizjonerskich projek-
tów Leonarda da Vinci aż po 
najbardziej zaawansowane 

współczesne technologie lotni-
cze, takie jak promy kosmicz-
ne, samoloty pionowego startu 
i lądowania oraz supernowo-
czesne myśliwce. Przedsta-
wione są w niej dramatyczne 
niepowodzenia i spektakular-
ne sukcesy, dzięki którym la-
tanie stało się dla człowieka 
codziennością. Album podzie-
lony jest na 25 rozdziałów, z 
których każdy zawiera omó-
wienie jednego etapu historii 
lotnictwa lub klasy statków 
powietrznych. 

Od maszyny latającej 
do podboju kosmosu

Duże dzieci

Możdżer i Chopin

filmowofilmowo
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Chcesz przeczytać tę książ-
kę? Weź udział w  KONKUR-
SIE! Wyślij e-maila na adres: 
redakcja@panoramaradom-
ska.pl z hasłem HISTORIA 
LOTNICTWA. Nie zapomnij 
o podaniu imienia i nazwiska! 
Fundatorem nagród jest Wy-
dawnictwo Carta Blanca.

Panorama Radomska: Mu-
zyka tradycji i źródeł – w ta-
kiej kategorii zespół otrzymał 
niegdyś Fryderyka za album 
roku. Czym jest to określenie?

Janusz Mus: – Muzyka trady-
cji i źródeł to melodie wymy-
ślone i śpiewane kiedyś przez 
naszych dziadków. Nasyco-
ne  życiową prawdą ,energią,  
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie dotrwały do naszych 
czasów. Nasze inspiracje to w 
dużej mierze taka muzyka. 

Czy muzyka inspirowana 
folklorem dociera do współ-
czesnego odbiorcy?

Agnieszka Dyk: – Myślę, 
że każdy gatunek muzyczny 
ma swoich odbiorców. Gdy-
by było inaczej nie było by 
takiej różnorodności dźwię-
ków, która otacza nas z każ-
dej strony – radia, telewizji, 
Internetu. Muzyka inspiro-
wana folklorem, czy muzyką 
etniczną również ma swoich 
wiernych fanów. Widać to 
głównie na koncertach. Rze-
sze ludzi przychodzi nie tylko 
żeby posłuchać, ale także po-
śpiewać. Jest to niesamowita 
siła, która energetyzuje i daje 
chęci do dalszych działań.  

Seria sukcesów chyba już 
za Wami. Czym jeszcze Bra-
thanki nas zaskoczą?

A.D.: – W ciągu ostatnich 
dwóch lat w Brathankach po-
jawiły się dwie nowe osoby. 
Myślę, że ten ruch wniósł do 
zespołu nutę świeżości i za-
pału. Pomimo tego, że z Wik-
torem jesteśmy „nowi” świet-
nie dogadujemy się z resztą 
zespołu. Śmiem twierdzić, że 
skład jest w pełni gotowy do 
nagrania płyty.

Czy szykuje się kolejna płyta?
A.D.: – Tak oczywiście. Na 

początek będą to utwory ze-
społu Skaldowie w naszych 
„brathankowych” aranża-
cjach. Jest to duże wyzwa-
nie. Piosenki Skaldów znają 
wszyscy. Ciężką rzeczą będzie 
przekonanie ludzi do tych sa-
mych, a jednak jakże różnych 
dźwięków. Demo mamy już 
nagrane. Teraz tylko pozo-
staje wejść do studia i nagrać 
płytę, która odniesie sukces 
na polskim rynku muzycz-
nym. Może to zabrzmi nie-
skromnie, ale myślę, że nam 
się uda. A później materiał 
autorski.

Wokalistki zmieniacie dość 
często, czym to jest spowodo-
wane?

J.M.: – Po odejściu Ha-
linki Młynkowej mieliśmy 
kilka wokalistek. Szukając 
tej właściwej dotarliśmy do 

Agnieszki Dyk, z którą w tej 
chwili pracujemy.

Jak ona wpłynęła na zespół?
J.M.: – Agnieszka to mło-

da, wspaniała i bardzo 
utalentowana wokalistka. 
Wniosła do naszego zespo-
łu powiew świeżej energii. 

Współpraca z taką osobą 
to czysta przyjemność. 

Jak udał się koncert w Ra-
domiu? 

A.D.: – Każdy koncert jest 
inny. Raz jest lepiej, raz go-
rzej. Jeżeli chodzi o Radom 
to na pewno było dużo plu-
sów. Pogoda idealna, 100%  
frekwencja, gorące przyjęcie 
fanów i organizatorów. Chyba 
nie muszę już nic dodawać.

Każdy koncert jest inny
Zespół Brathanki był niedawno gościem na radomskim deptaku. Podczas koncertu 
zaprezentował radomianom największe przeboje. Panoramie Radomskiej opowiada 
o muzyce i najbliższych planach

Agnieszka Dyk podczas koncertu w Radomiu.
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Zespół Brathanki powstał z inicjatywy Janusza Musa, w jej 
skład weszli instrumentaliści występujący m.in. z Marylą Ro-
dowicz, Renatą Przemyk, Edytą Górniak i Justyną Steczkow-
ską. W 2000 roku ukazała się debiutancka płyta Ano!, na któ-
rej znalazły się takie przeboje jak Czerwone korale czy Gdzie 
ten który powie mi. Płyta zbiegła się w czasie z okresem dużej 
popularności muzyki folkowej i zyskała status czterokrotnej 
platyny. Zespół wyróżniono nominacjami do nagrody Fryderyk 
2000 w kategoriach: Piosenka Roku, Grupa Roku, Fonografi cz-
ny Debiut Roku i Album Roku – muzyka tradycji i źródeł. Kilka 
miesięcy po wydaniu albumu media ujawniły, że kilka piosenek 
z Ano! (m.in. Czerwone Korale) to kompozycje węgierskiego 
muzyka Ferenca Sebő. Zespół odparł zarzuty o plagiat, twier-
dząc iż był przekonany, że wykorzystuje tradycyjne melodie 
ludowe (co zresztą zaznaczył na płycie) i nie znał nazwiska 
kompozytora. Sam Sebő przyjął zaproszenie grupy do zagra-

nia wspólnych koncertów i wziął udział w nagraniach drugiej 
płyty. Na fali powodzenia Ano! w 2001 roku Brathanki wydały 
album Patataj, promowany przez przebój W kinie w Lublinie. 
Płyta osiągnęła status platynowej i zdobyła Fryderyka w kate-
gorii Album Roku – Etno/Folk. W 2003 roku z zespołem rozsta-
ła się Halina Młynkowa, a jej miejsce zajęły Anna Mikoś i Mag-
dalena Rzemek. W nowym składzie Brathanki wydały trzecią 
płytę Galoop, która nie powtórzyła sukcesu dwóch poprzednich 
albumów. W 2005 roku nową wokalistką została Ola Chodak. W 
2006 roku zespół zakwalifi kował się do fi nału polskich elimina-
cji do konkursu Eurowizji z piosenką W nas ciepło wiosen. Od 
2009 roku w zespole śpiewa Agnieszka Dyk.

Książka Kuczoka zde-
cydowanie różni się 

od idyllicznych przed-
stawień krainy dzieciń-
stwa. Pokazane w niej 
życie dziecka – od lat 
najmłodszych do chwili 
przeobrażania się w doj-
rzałego człowieka – jest 
całkowitym przeciwień-
stwem obrazu rajskiego. 
Mały K. – bezimienny bo-
hater Gnoja – wychowuje 
się w śląskim miasteczku, 
w domu należącym do 
jego rodziny od dwóch 
już pokoleń, w burych 
czasach PRL-u. Jest je-
dynakiem, więc wszystkie 

wychowawcze możliwości 
i starania rodziców zwró-
cone są właśnie ku niemu. 
Problem w tym, że wy-
chowanie i miłość rodzi-
cielska ma dla ojca i matki 
K. Zupełnie inny wymiar 
niż ten, którego oczekuje 
ich syn. Chłopiec podlega 
systematycznej tresurze. 
Gnój jest historią rodzin-
nego piekła, opowiadaną 
przez dziecko, które ma 
już to wszystko za sobą, 
potrafi  zdobyć się na dy-
stans, ale z jakichś przy-
czyn dzieckiem być nie 
przestaje. Czyta Wojciech 
Chorąży.  AG 

Audiobooki w modzie i... w Panoramie Radomskiej

KONKURS!!! KONKURS!!!
Zapraszamy wszystkich czytelni-

ków do wzięcia udziału we wspólnym 
konkursie Biblioteki Akustycznej 
i  Panoramy Radomskiej. Mamy dla 
Was do wygrania audiobooki. Aby 
wygrać, należy przesłać na adres: 
redakcja@panorama.pl maila. W ty-
tule należy wpisać hasło: LETNIE 
SŁUCHANIE KSIĄŻEK, a w treści podać tytuł, jaki chce się 
wygrać z krótkim uzasadnieniem dlaczego. W tym tygodniu 

do wygrania: Gnój 
Wojciecha Kuczoka, 
dla dzieci Dynastia 
Moziołków Joanny 
Olech oraz kryminał 
Morderca bez twarzy 
Henninga Mankella.

Gnój Wojciech Kuczok

Zespół Brathanki aż kipiał energią na scenie.
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Panorama TV
program telewizyjny

06:00     Kawa czy herbata? 
08:45  Fantaghiro – Czerwony Diament 

odc. 25; serial animowany
09:15  Legenda Nezha – Dolina Marzeń, 

odc. 34; serial animowany
09:45  Siódme niebo – Ojcowie, odc. 

6; serial
10:30  Smaki polskie; magazyn kulinarny
10:45  Jak zostać ogrodnikiem – odc. 6; 

serial dokumentalny
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:35  My Wy Oni ; magazyn
13:05  Kabaretowa Jedynka
13:25  Don Matteo V – odc. 14, Zatruta 

woda; serial kryminalny
14:25  Plebania – odc. 1507; telenowela 

TVP
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Przebojowa noc
15:25  Klan – odc. 1879; telenowela TVP
15:55  Klan – odc. 1880; telenowela TVP
16:25  Moda na sukces – odc. 5105; 

serial
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:20  Celownik; magazyn
17:50  Czterdziestolatek – odc. 18/21 

– Gra wojenna, czyli na kwaterze; 
serial TVP

19:00  Przebojowa noc
19:10  Wieczorynka – Hallo, tu Hania! ; 

odc. 48; serial animowany
19:30  Wiadomości 
19:55  Sport 
20:05  Kronika Rajdu Brazylii 
20:10  Pogoda
20:25  Ranczo – odc. 19 – Rozwód z 

miłości; serial obyczajowy TVP
21:30  Sprawa dla reportera
22:25  Życie po życiu; odc. 6, serial
23:25  Życie po życiu; odc. 7, serial

00:20  Na własne oczy – Narzeczone 
Allaha; fi lm dokumentalny kraj 
prod. Izrael (2008)

01:15  Zagadkowa Jedynka
02:20  Kino nocnych Marków: Główny 

podejrzany 7 – Końcowy akt, 
cz. 2; serial kryminalny 

04:00  Zakończenie

05:50  Rajskie klimaty – odc. 15; serial 
obyczajowy

06:20  Trzeba się dobrze spisać
06:50  Dwójka Dzieciom – W krainie 

władcy smoków – odc 16/26; serial 
przygodowy

07:25  MASH – odc. 85/255; serial 
komediowy

07:55  Codzienna 2 m. 3 – odc. 45; serial 
komediowy TVP

08:30  Pytanie na śniadanie- wakacje 
10:10  Pytanie na śniadanie- wakacje, co 

jeszcze w programie
10:40  Aleja gwiazd: Bartosz Opania
11:00  Familiada – odc. 1755; teleturniej
11:30  TELEZAKUPY
12:05  Świadectwo Polskości; fi lm 

dokumentalny
12:40  Długi marsz Witolda Glińskiego
13:10  Kariera Nikodema Dyzmy – odc. 6/7; 

serial TVP
14:15  Dom – odc. 17/25 – Komu gra ta 

orkiestra; serial TVP
16:00  Program lokalny
16:30  M jak miłość – odc. 739; serial TVP
17:25  Gilotyna – odc. 48; teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Gorący temat
18:40  Sport Telegram
18:45  Pogoda
19:00  Barwy szczęścia – odc. 428; serial 

obyczajowy TVP
19:30  Kabaret na lato

20:10  Operacja Samum; fi lm fabularny; 
prod. Polska (1999)

21:50  Dr House – odc. 106, s. V; serial 
obyczajowy

22:50  Tancerze – odc. 13; serial obyczajowy 
TVP

23:50  W pogoni za Holdenem; fi lm fabular-
ny; prod. USA (2001)

01:35  Zakończenie dnia
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05:00  Wstawaj! Gramy!
06:00  Nowy dzień z Polsat News
06:55  TV Market
07:10  Fortuna Wiedzy
07:55  Strażnik Teksasu, odc.186 ; serial
08:55  Słodkie zmartwienia, odc.39; serial
09:25  Piękni, odc.8; serial
10:25  Ostry dyżur, odc.83; serial
11:25  Szpital na perypetiach, odc.21; serial 

komediowy
11:55  Rodzina zastępcza, odc.182; serial 

komediowy
12:55  Synowie, odc.9
13:25  I kto tu rządzi?, odc.39
14:00  Miodowe Lata, odc.125; serial 

komediowy
14:45  Świat według Bundych, odc.209; 

serial komediowy
15:10  Świat według Bundych, odc.210; 

serial komediowy
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.177
17:00  Dlaczego ja?, odc.45
18:00  Miodowe Lata, odc.126; serial 

komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, odc.209; 

serial komediowy

20:00  Kto pierwszy, ten lepszy; komedia 
romantyczna; prod. Niemcy, USA; 
(2002)

22:05  Wallander: Więzy krwi; kryminał; 
prod. Szwecja; (2006)

00:00  Zagadkowa Noc

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Zorro (14/26) – serial animowany
08:30  Szczenięce lata Toma i Jerrego (5/39) 

– serial animowany
08:55  Taniec z gwiazdami 10
10:35  Granie na ekranie
11:50  Mango – Telezakupy
12:50  Na Wspólnej (1245-1247); 

serial
14:15  W-11 Wydział Śledczy
14:55  Detektywi 
15:25  Tajemnice Smallville (22) 

– serial S-F
16:25  Rozmowy w toku
17:25  Sąd rodzinny 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  W-11 Wydział Śledczy

20:50  Raport Pelikana; fi lm sensacyjny, 
USA (1993)

23:40  Szymon Majewski Show 10
00:40  Orange Warsaw Festival – odliczanie 
01:10  Bez śladu (18/24) 

– serial sensacyjny
02:10  Uwaga! 
02:30  Po co spać jak można grać 
03:35  Telesklep
04:00  Tajemnice Smallville (22) 

– serial S-F
04:55  Nic straconego
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Najbardziej markowe cygara 
są pakowane w pudełka z 

drewna cedrowego, które pogłę-
biają aromat cygar i chronią je 
przed wyschnięciem. Pudełka 
są wykonywane w dwóch wer-

sjach: „pudełka ozdobne” ze 
sklejki cedrowej, oklejone 
etykietkami i ozdobnymi wy-
kończeniami brzegów oraz 
„pudełko sekretarzyk” z mo-
siężnymi zawiasami i gwoź-
dziami, które nie zardzewieją 
w wilgoci pojemnika do prze-
chowywania cygar sklepu tyto-
niowego. Producenci niezmien-
nie od XIX wieku, aż do dzisiaj 
ozdabiają pudełka naklejkami 
zdobnymi w ornamenty.

Powszechnie uważa się, że 
załoga Krzysztofa Kolumba 
odkryła cygara podczas eksplo-
rowania Kuby. Jej mieszkańcy 
palili bardzo uproszczoną ich 
formę podczas swoich religij-
nych ceremonii. Cygara były 
zawinięte w kukurydzę i wy-
pełnione liśćmi tytoniu. Załoga 
Kolumba szybko przejęła zwy-

czaj palenia i przywiozła próbki 
złotego liścia do Hiszpanii. Z 
początku uważano palenie za 
rytuał pogański, który karany 
był więzieniem. Taki los spotkał 

jednego z członków załogi Ko-
lumba. Jednak po kilku latach, 

palenie było szeroko akcepto-
wane. Później Hiszpania zbudo-
wała cały przemysł cygarowy, 
którego centrum była Sewilla – 
uważana obecnie za miejsce na-

rodzin współczesnych cygar.
Z początku Hiszpanie 

przywozili surowce z Kuby 
i sami zwijali cygara. Jed-
nak w 1821 roku, Hiszpania 
zezwoliła Kubie na samo-
dzielną produkcję cygar i 
tak narodziły się havany. W 
uznaniu za ten gest Kubań-
czycy dostarczali każdego 
roku królowi hiszpańskiemu 
skrzynkę swoich najlep-

szych cygar. Były to osła-
wione Trynidady.

UWAGA!!! Szko-
dliwość cygaro dla 
zdrowia jest porów-
nywalna do papiero-

sowego dymu. Ich 
palenie zwiększa 
ryzyko zachoro-
wania na raka, w 

szczególności jamy 
ustnej, schorzeń serco-

wo-naczyniowych oraz prze-
wlekłego zapalenia oskrzeli.

Źródło: wikipedia.org

IKONY

Cygaro (hiszp. puro) – uło-
żone rurkowato, spreparo-
wane i sklejone zwinięte 
liście tytoniu używane 
do palenia. Dzisiejsze 
określenie „cygaro” (ang. 
cigar – cygaro, cigarette 
– papierosy) prawdopo-
dobnie pochodzi z języka 
Majów od słowa „sik’ar”, 
określającego właśnie 
palenie tytoniu. 

Wegetarianizm zaczyna być 
coraz bardziej popularny nie 
tylko wśród młodzieży. Media 
co jakiś czas donoszą o wa-
runkach przetwórstwa mięsa, 
tego w jaki sposób są żywione 
i hodowane zwierzęta przezna-
czone do szerokiej konsumpcji. 
Coraz więcej osób przechodzi 
na wegetarianizm.

Jeden z podziałów dzieli nas 

na wegetarian i mięsożernych. 
Osobom nie umiejącym żyć 
bez schabowego trudno jest 
zrozumieć bezmięsny styl ży-
cia, natomiast wegetarianie 
potępiają dania mięsne. Jak 
znaleźć złoty środek?

Faktem jest, że nie fermenty-
zowane produkty pochodzenia 
zwierzęcego jak czerwone mię-
so, czy mleko krowie zakwaszają 

organizm. Nadmiar czerwonego 
mięsa w diecie może doprowa-
dzić do zakwaszenia organizmu 
i stanów zapalnych. Niektóre 
badania naukowe mówią o wyż-
szym prawdopodobieństwie za-
chowań agresywnych i nerwo-
wości osób, które nadużywają 
potraw mięsnych. Nie jest, tak-
że, tajemnicą, z czego składają 
się pasze dla zwierząt tucznych, 
aby uzyskać z nich jak najwięk-
szą ilość mięsa. Mięso to zostaje 
przetworzone na wędliny, które 
już dawno przestały być wyra-
biane tradycyjnymi metodami 
naszych pradziadów. Coraz 
częściej zdobycze chemii spo-
żywczej uatrakcyjniają wygląd 
wędlin i wyborów masarskich, 
niestety nawet w lodówce psują 
się pod wpływem środków che-
micznych i tzw. „polepszaczy”.

Styl życia „Wege” odżegnuje się 
od mięsa, sporadyczne wypadki 

dopuszczają przetwory mleczne 
jak mleko krowie, jajka, nabiał. 
Z tego powodu często słyszymy 
o niedoborach białka, wapnia, 
niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3 
(ryby) oraz pierwiastków za-
wartych w wyżej wymienionych 
produktach w diecie wegetarian.
Idealnym rozwiązaniem dla obu 
grup żywieniowych jest uzupeł-
nienie białka ze źródeł roślin-
nych jak soja pofermentacyjna, 
NNKT zawartych w oliwie z 
oliwek extra virgin, oleju lnia-
nym, czy oleju z rokitnika, oraz 
błonnika – tak ze świeżych wa-
rzyw i owoców, jak i w postaci 

naturalnego 
suplementu.
Ewa 
Wijatkowska
Doradca 
ds. 
odżywiania 
i odchudza-
nia.
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Zadaj pytanie naszej 
specjalistce! 

Piszcie na adres: 
odchudzanie-ok@wp.pl

Cygaro

Ostatnio otrzymałam od Czytelników Panoramy Radom-
skiej zapytanie dotyczące diety wegetariańskiej. Czy 
jest to właściwy sposób odżywiania się?

Podejście Wege

Kolejne spotkanie z fi lmem, 
którego inicjatorem jest 

Mazowieckie Centrum Sztu-
ki Współczesnej Elektrownia 
oferuje widzowi moc wrażeń. 
Każda z produkcji, które zoba-
czymy 16 sierpnia, to odmienny 
gatunek fi lmowy. 

Pierwszy fi lm który będzie 
wyświetlany Boso, ale na rowe-
rze to ekscentryczna tragiko-
media rozgrywająca się w kon-
wencji pamiętnika. Scenariusz 

fi lmu został oparty na autobio-
grafi cznej powieści Dimitria 
Verhulsta. Druga propozycja 
kinowa to fi lm animowany Fan-
tastyczny Pan Lis. Główny 
bohater to kwintesencja lisiej 
natury , który kuszony okazją 

wraca do starych przyzwycza-
jeń, których stara się wyzbyć. 
Ostatnia propozycja to Amalia, 
Królowa Fado to opowieść bio-
grafi czna o jednej z najsłynniej-
szych śpiewaczek fado. Przed-
stawia historie życia kobiety od 
ciężkiego początku kariery, po 
jej pasje, smutki miłości oraz 
nietuzinkowy rozkwit kariery. 

Bilety na maraton można ku-
pować codziennie w godz. 8.00-
16.00 w siedzibie MCSW przy 

ul. Kopernika 1 oraz w miarę 
wolnych miejsc w kinie Helios 
bezpośrednio przed seansami. 
Bilety w cenie: jeden fi lm – 14 
zł, dwa fi lmy – 22 zł, trzy – 27 zł.
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Elektryzujący Maraton Filmowy
Dramat, komedia animowana, biografi a, te wszystkie gatunki fi lmowe będzie można 
zobaczyć w kinie Helios na kolejnym Elektryzującym Maratonie Filmowym

Repertuar maratonu 
16 sierpnia
go dz. 18.00 – Boso, ale na rowerze
go dz. 20.00 – Fantastyczny Pan Lis
go dz. 21.45 – Amalia Królowa Fado
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06:00  Kawa czy herbata? 
08:45  Owocowe ludki – Podróż do Paryża, odc. 

20; serial animowany
09:15  Na wysokiej fali; odc. 18; serial
09:50  Siódme niebo; Z żalem zawiadamiamy, 

odc. 7; serial
10:40  Pomysł na mieszkanie – Pokój małego 

chłopca; cykl dokumentalny
11:05  Wędrówki z europlecakiem – odc. 8/13; 

magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:35  Wojna światów; cykl reportaży
12:55  Ostry dyżur Jedynki; magazyn medyczny
13:25  Don Matteo V – odc. 15, Prosto z nieba; 

serial kryminalny
14:30  Plebania – odc. 1508; telenowela TVP
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Przebojowa noc
15:25  Klan – odc. 1881; telenowela TVP
15:50  Klan – odc. 1882; telenowela TVP
16:20  Polska pięknieje
16:25  Moda na sukces – odc. 5106; serial
16:50  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:20  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
17:35  Jedwabna opowieść; film obyczajowy; 

prod. Francja (2004)
19:00  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
19:10  Wieczorynka – Kraina Elfów – Fałszywy 

król, odc. 19; serial animowany
19:30  Wiadomości
19:55  Sport
20:05  Kronika Rajdu Brazylii
20:10  Pogoda
20:25  Asterix i Obelix kontra Cezar; komedia; 

prod. Francja, Niemcy, Włochy (1999)
22:30  Hybryda; film fabularny; prod. USA 

(2007)

00:15  Dentysta ; thriller ; prod. USA (1996)
01:55  Kino nocnych Marków: Kosmiczny 

deszcz; film katastroficzny;  
prod. USA (2007)

03:40  Zakończenie dnia

05:45  Rajskie klimaty – odc. 16; serial 
obyczajowy

06:20  Dwójka Dzieciom – W krainie władcy 
smoków – odc 17/26;  
serial przygodowy

06:50  Dwójka Dzieciom – W krainie władcy 
smoków – odc 18/26;  
serial przygodowy

07:20  MASH – odc. 86/255; 
serial komediowy

07:55  Codzienna 2 m. 3 – odc. 46; serial 
komediowy TVP

08:30  Pytanie na śniadanie- wakacje
10:40  Aleja gwiazd: Katarzyna Pakosińska 
10:55  TELEZAKUPY
11:30  Wakacyjne przypadki w dolinie Wachau; 

film obyczajowy
13:10  Kariera Nikodema Dyzmy – odc. 7/7; 

serial TVP
14:20  Dom – odc. 18/25 – Trzecie kłamstwo; 

serial TVP
16:00  Program lokalny
16:40  Daleko od szosy – odc. 6/7 – Egzamin; 

serial TVP
18:00  Panorama
18:25  Gorący temat
18:40  Sport Telegram
18:50  Pogoda
19:00  Barwy szczęścia – odc. 429; serial 

obyczajowy TVP
19:30  Kabaret na lato
20:10  Kabaretowy Klub Dwójki – (21); 

widowisko rozrywkowe
21:10  Hity na czasie – 2010 – Płock ; program 

muzyczny

22:20  Święty związek – film fabularny, USA 
1994

24:00  Podkomisarz Brenda Johnson – odc. 
20/28; serial policyjny

00:55  Podkomisarz Brenda Johnson – odc. 
21/28; serial policyjny

01:45  Zakończenie dnia
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 05:00  Wstawaj! Gramy!
06:00  Nowy dzień z Polsat News
06:55  TV Market
07:10  Fortuna Wiedzy
08:00  World Grand Prix. Mecz: 

Tajwan – Polska
10:15  Studio Sport
10:30  Ostry dyżur, odc.84; serial
11:30  Szpital na perypetiach, odc.22; serial 

komediowy
11:55  Rodzina zastępcza, odc.183; serial 

komediowy
12:55  Synowie, odc.10; serial
13:25  I kto tu rządzi?, odc.40
14:00  Miodowe Lata, odc.126; serial 

komediowy
14:45  Świat według Bundych, odc.211; serial 

komediowy
15:10  Świat według Bundych, odc.212; serial 

komediowy
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.178
17:00  Dlaczego ja?, odc.46
18:00  Miodowe Lata, odc.23; serial 

komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.210; serial komediowy

20:00  Karate Kid 3; film karate; prod. USA; 
(1989)

22:35  Tożsamość; thriller; prod. USA, (2003)
00:30  Dziewczyny nie płaczą; dramat; prod. 

Niemcy, (2002)
01:30  Zagadkowa Noc
03:00  Tajemnice losu

 
05:40  Uwaga! 
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Zorro (15/26) – serial animowany
08:30  Szczenięce lata Toma i Jerrego (6/39) – 

serial animowany
08:55  Taniec z gwiazdami 10 
11:00  Granie na ekranie
11:50  Mango – Telezakupy
12:50  Na Wspólnej (1248-1250)
14:15  W-11 Wydział Śledczy – serial fabular-

no-dokumentalny
14:55  Detektywi 
15:25  Chuck (1/13) , USA
16:25  Rozmowy w toku 
17:25  Sędzia Anna Maria Wesołowska (dla 

małoletnich od lat 12)
18:25  Detektywi
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 

20:00  Harry Potter i czara ognia; film przygo-
dowy, USA/Wielka Brytania (2005)

23:15  Blade, Wieczny Łowca ; horror, 
USA (1998)

01:45  Po co spać jak można grać
02:50  Telesklep
03:15  Wirus; horror, Wielka Brytania/Francja/

Niemcy/USA/Japonia (1999)
05:10  Nic straconego
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05:20  TELEZAKUPY
05:40  Dwie strony medalu – odc. 83; serial 

TVP
06:15  Owocowe ludki – Magiczne pióra, odc. 

21; serial animowany
06:50  Powszechny Spis Rolny 2010
07:25  Rok w ogrodzie
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Las bliżej nas – odc. 7 Rudy Raciborskie 

i Pszczyna; magazyn
08:40  Ziarno; magazyn
09:10  Walt Disney w Jedynce – Klub przyjaciół 

Myszki Miki – Goofy budowniczy, odc. 
29; serial animowany

09:40  Walt Disney w Jedynce – Złota 
rączka – Zadanie dla francuza, odc. 7; 
serial animowany 10:10 Walt Disney w 
Jedynce – Hannah Montana – odc. 37; 
serial kraj prod. USA (2007)

10:40  Siódme niebo; Dlaczego nie ja?, odc. 
8; serial

11:30  Polskie Zwierzęta w niebezpieczeństwie 
– odc. 3 Nietoperz; cykl reportaży

12:00  Wiadomości
12:10  Zwierzęta świata – Ssaki morskie – 

cz. 3. Foka zwana Nochalem; film 
przyrodniczy

12:50  Rycerze i rabusie – odc. 6/7 – Skarb 
Mohilanki; serial TVP

13:40  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
13:55  Discovery w Jedynce – Ślub z przeceny; 

film dokumentalny
14:45  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
14:55  Pamiętna wizyta; film obyczajowy ; prod. 

USA (2003)
16:45  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  W cieniu sherwoodzkiego lasu; baśń 

filmowa kraj prod. Kanada (2007)
19:00  Wieczorynka – Moi przyjaciele: Tygrys i 

Kubuś – Zaklęty w żabę, odc. 18 ; serial 
animowany

19:30  Wiadomości
19:50  Sport
20:00  Kronika Rajdu Brazylii
20:05  Pogoda
20:20  Hit na sobotę – Mumia; film fabularny ; 

prod. USA (1999)
22:30  Kawa czy herbata? – Wypasione wakacje
22:45  Męska rzecz... – Hooligans; dramat 

obyczajowy; prod. USA, Wielka Brytania 
(2005)

00:40  Kino nocnych marków : Miłość, 
kłamstwa i krew – część; serial

02:00  Kino nocnych marków – Czerwone 
pantofelki; film fabularny ; prod. Wielka 
Brytania (1948)

04:20  Zakończenie dnia

05:00  Dla niesłyszących – Echa Panoramy
05:35  Tajemnice Doliny Nilu – odc. 2; serial 

dokumentalny
06:15  Dwójka Dzieciom – Tylko Kaśka – Koty 

mają się dobrze odc. 5
06:50  Szaleństwo Majki Skowron – odc. 2. 

Zasadzka; serial TVP
07:20  Przygody psa Cywila – odc. 3/7 W 

puszczy; serial TVP
07:50  Siedem życzeń – odc. 3/7 – Być 

dorosłym; serial TVP
08:45  Politycy na ciepło – Jerzy Wenderlich 
09:15  Klub kemping: Punta Navaccia we 

Włoszech
09:30  Kocham Cię, Polsko! – (35); zabawa 

quizowa
10:55  Wojciech Cejrowski- boso przez świat – 

Areszt; cykl reportaży
11:30  Makłowicz w podróży – Podróż 12 

Armenia – Północ (49); magazyn 
kulinarny

12:05  Daniel i superpsy; film fabularny; prod. 
Kanada (2004)

14:30  Czterej pancerni i pies – odc. 15/21 – 
Wysoka fala ; serial TVP

15:30  Czterej pancerni i pies – odc. 16/21 – 
Daleki patrol; serial TVP

16:35  Świat bez tajemnic – Diamenty; film 
dokumentalny; prod. Wielka Brytania 
(2008)

17:30  Słowo na niedzielę
17:35  Off Festival 2010 (Katowice); reportaż
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Bulionerzy – odc. 42 – Stały związek; 

serial komediowy TVP
19:05  Tak to leciało! – (50); teleturniej
20:10  Kabaret Neo – Nówka – Co by było 

gdyby? ; program rozrywkowy
21:10  Laskowik & Malicki ; widowisko 

rozrywkowe

22:15  Weekendowe Kino Dwójki – Człowiek 
ringu; dramat ; prod. USA (2005)

00:50  W pętli czasu – odc. 9/13; serial ; prod. 
USA (2006)

01:45  W pętli czasu – odc. 10/13; serial ; 
prod. USA (2006)

02:35  Zakończenie dnia
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05:00  Wstawaj! Gramy!
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:10  Scooby Doo: Gdzie jesteś?, 

odc.5; serial animowany
07:40  Babar król słoni; animowany prod. 

Kanada/Francja/Niemcy (1999)
09:20  Jaś Fasola; komedia; prod. Wielka 

Brytania (1994)
10:00  World Grand Prix. Mecz: Japonia – 

Polska
12:15  I kto tu rządzi?, odc.17
12:45  Mamuśki, odc.9

13:15  Ewa gotuje, odc.102; 
program kulinarny

13:45  Dom nie do poznania, odc.135
14:45  SIĘ KRĘCI, odc.183; program 

kulturalno-rozrywkowy
15:45  Człowiek, który wiedział za mało; 

komedia kryminalna;  
prod. USA/Niemcy, (1997)

17:50  Orły z Bostonu, odc.8; serial
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
20:00  Kabaretobranie w Zielonej Górze

22:00  Hotel 52, odc.9; serial
23:00  Osaczona; film sensacyjny; 

prod. USA (1987)
01:15  Zagadkowa Noc
02:55  TV MARKET
03:15  Gala Boksu Zawodowego 

z udziałem Tomasza Adamka

 
05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  SamSam (13/52) – serial animowany 
08:10  Geronimo Stilton (11/26) – serial 

animowany
08:35  Raczkujące melodyjki (15/40) – serial 

animowany
09:00  Dzień dobry wakacje
11:25  Orange Warsaw Festival – odliczanie 
11:55  Uwaga! Pirat 4 
12:40  You can dance – Po prostu tańcz! 5
14:20  Majka omnibus (dla małoletnich od lat 

12), BRAK

16:35  Czterej pancerni i pies (3/8); serial 
wojenny

17:50  Czterej pancerni i pies (4/8) ; serial 
wojenny

19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Rozbitkowie ; komedia, prod. 

USA (2005)

21:50  Naga broń 33 1/3; komedia, prod. 
USA (1994)

23:30  Wirus; horror, prod. Wielka Brytania/
Francja/Niemcy/USA/Japonia (1999)

01:35  Kuba Wojewódzki 4 
02:35  Uwaga! 
02:55  Po co spać jak można grać
04:00  Telesklep
04:25  Nic straconego
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05:35  Na plebanii w Wyszkowie 1920; 
dokument fabularyzowany

07:00  Transmisja Mszy Świętej 
z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Krakowie – Łagiewnikach

08:05  Pinokio, przygoda w przyszłości; 
film animowany

09:40  Wielka Stopa; komedia familijna; 
prod. USA (2008)

11:40  Święto Wojska Polskiego 
2010 – transmisja uroczystości sprzed 
Grobu Nieznanego  
Żołnierza w Warszawie

13:35  Wiadomości

14:10  Święta polskie – Przybyli ułani; 
film TVP

15:20  Kochany urwis; komedia ; prod. USA 
(1990)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Przystań – odc. 9/13 – Zjazd klasowy; 

serial TVP
18:15  Jaka to melodia? – wydanie 

specjalne – [100]; teleturniej
19:00  Wieczorynka – Chip i Dale – Deser 

serowy? Nie ma mowy!, odc. 30;  
serial animowany

19:30  Wiadomości
19:50  Sport
20:00  Kronika Rajdu Brazylii
20:05  Pogoda
20:20  C. K. Dezerterzy – cz. I; komedia kraj 

prod. Polska, Węgry (1985)
21:55  C. K. Dezerterzy – cz. II; 

komedia kraj prod. Polska, Węgry 
(1985)

23:20  Kochane dziecko; thriller kraj 
prod. USA (2007)

01:05  Tato; dramat kraj prod. USA 
(1989)

03:15  Zakończenie dnia

05:15  Dla niesłyszących – Słowo na niedzielę
05:20  Nie tylko dla pań – Konie z wyspy Sable; 

film dokumentalny
06:20  Sto tysięcy bocianów – odc. 23; serial 

dokumentalny TVP
06:45  Balto – wilcza wyprawa; film animowany 

; prod. USA (2002)
08:10  Jutro będzie niebo; film fabularny ; prod. 

Polska (2000)
09:35  Łagodna na drodze; magazyn moto-

ryzacyjny
09:50  Rodzinne oglądanie – Wenecja nieznana 

– odc. 2; cykl dokumentalny ; prod. 
Francja (2007)

10:55  XVI Festiwal Kultury Kresowej 2010; 
reportaż

11:40  Wojciech Cejrowski- boso przez świat – 
Męska rzecz; cykl reportaży

12:15  Gwiazdy w południe – Kleopatro do 
dzieła; komedia ; prod. Wielka Brytania 
(1964)

14:00  Familiada – odc. 1762 Odcinek Specjal-
ny; teleturniej

14:30  Złotopolscy – odc. 1101 Nowa synowa; 
telenowela TVP

15:05  Szansa na Sukces – Piotr Szczepanik
16:05  Na dobre i na złe – odc. 407 Serce do 

tańca; serial TVP
17:05  XV Festiwal Kabaretowy w Koszalinie 

2009 – Kabaret TV (1)
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Bulionerzy – odc. 43 – Wyścig; serial 

komediowy TVP
19:05  Raz Dwa Trzy i VOO VOO – urodzinowo; 

koncert
20:05  Kabaretowa Noc Listopadowa Gdynia 

2009 (2); widowisko

21:00  Weekendowe Kino Dwójki – Apollo 13; 
film fabularny ; prod. USA (1995)

23:20  Magazyn Ekstraklasy – Szybka piłka
23:55  Józef Skrzek i SBB – koncert na Wiśle
00:50  Człowiek ze złotym obiektywem – Marek 

Karewicz
01:45  Dęblin – lata najwyżej
02:05  Zakończenie dnia
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05:00  Wstawaj! Gramy!
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:00  World Grand Prix. Mecz: Niemcy – 

Polska
09:15  Scooby Doo: Gdzie jesteś?, odc.6; 

serial animowany
09:45  Kacze opowieści, odc.20; serial 

animowany
10:15  Piotruś Pan; film familijny/fantasy; 

prod. USA / Wielka Brytania, (2003)
12:35  Moja dziewczyna 2; 

komedia obyczajowa; prod. USA,  
(1994)

14:45  Passionada; romantyczna komedia; 
prod. USA, (2002)

16:50  Gala Boksu Zawodowego z udziałem 
Tomasz Adamka – skrót walki 

17:50  Kabareton na TOPie, odc.17
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, odc.211; 

serial komediowy

20:00  CSI: Kryminalne zagadki Miami, 
odc.153; serial kryminalny

21:00  Wzór, odc.70; serial sensacyjny
22:00  Kości, odc.20; serial kryminalny

23:00  Gotowe na wszystko, odc.65; serial
00:00  Gotowe na wszystko, odc.66; serial
01:00  Diamond League 2010
03:00  Tajemnice losu
04:40  TV MARKET

 
05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  SamSam (14/52) – serial animowany 
08:10  Geronimo Stilton (12/26) – serial 

animowany
08:35  Raczkujące melodyjki (16/40) – serial 

animowany
09:00  Czterej pancerni i pies (3/8) – serial 

wojenny
10:10  Czterej pancerni i pies (4/8) – serial 

wojenny
11:20  Rozbitkowie; serial komedia, 

USA (2005)
13:00  Co za tydzień
13:30  Usta Usta; serial 
14:30  Szymon Majewski Show 10 
15:30  Orange Warsaw Festival – odliczanie
16:00  Spotkania Doroty
16:30  Smaki Miasta
17:00  Lassie (Lassie) – film przygodowy, 

prod. Wielka Brytania/Francja/Irlandia/
USA; (2005)

19:00  Fakty
19:25  Sport 
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!

20:00  Masz wiadomość; komedia, prod. 
USA (1998)

22:25  Klub szalonych dziewic; serial
23:30  W roli głównej – Urszula
00:00  Californication III (9/12); serial 
00:40  Bez skazy (7/15) – serial obyczajowy, 

USA
01:40  Bez skazy (8/15) – serial obyczajowy
02:40  Uwaga! 
03:00  Po co spać jak można grać
04:05  Telesklep
04:30  Nic straconego
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06:00  Kawa czy herbata?
08:45  Owocowe ludki – Zagubieni w Arktyce, 

odc. 22; serial animowany
09:15  Na wysokiej fali; odc. 19; serial
09:50  Siódme niebo; Święto Dziękczynienia, 

odc. 9; serial
10:35  Dziesięć lat mniej – odc. 2; cykl 

dokumentalny
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:35  Szerokie tory.; reportaż
13:05  Kabaretowa Jedynka
13:25  Don Matteo V – odc. 16, Wymarzony 

domek; serial kryminalny
14:30  Plebania – odc. 1509; telenowela TVP
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Przebojowa noc
15:25  Klan – odc. 1883; telenowela TVP
15:55  Klan – odc. 1884; telenowela TVP
16:20  Polska pięknieje
16:25  Moda na sukces – odc. 5107; serial
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Celownik; magazyn
17:50  Dylematu 5 – odc. 1 – Eksplozja; serial
18:50  Przebojowa noc
19:05  Wieczorynka – Hallo, tu Hania! 

– Bukiecik od Rosie, odc. 49; serial 
animowany

19:30  Wiadomości 
19:55  Sport
20:05  Kronika Rajdu Brazylii
20:10  Pogoda 

20:25  Nieustraszony – odc. 16; serial

21:20  Alan Quatermain i Zaginione Miasto 
Złota; film przygodowy; prod. USA 
(1987)

23:10  Ekstradycja III – odc. 6/10; serial
00:10  Zagadkowa Jedynka
01:15  Kino nocnych Marków: Nad złotym sta-

wem; film fabularny; prod. USA (1981)
03:10  Zakończenie dnia

05:55  U fryzjera – odc. 1 Wielkie otwarcie; 
serial komediowy TVP

06:20  Trzeba się dobrze spisać
06:50  Dwójka Dzieciom – W krainie władcy 

smoków – odc 19/26; serial przygodowy
07:20  MASH – odc. 87/255; serial komediowy
07:55  Codzienna 2 m. 3 – odc. 47; serial 

komediowy TVP
08:30  Pytanie na śniadanie- wakacje
10:40  Aleja gwiazd: Robert Gawliński
11:00  Familiada – odc. 1756 ODCINEK 

SPECJALNY; teleturniej
11:30  TELEZAKUPY
12:05  Bibuła; cykl dokumentalny
12:40  Znaki czasu ; magazyn
13:05  Janosik – odc. 1/13 – Pierwsze nauki; 

serial TVP
14:05  Córki McLeoda – odc. 117 Dobrze 

ustawiony chłopak; serial obyczajowy
14:55  Laskowik & Malicki; widowisko 

rozrywkowe
16:00  Program lokalny
16:30  M jak miłość – odc. 740; serial TVP
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 10/LXII; 

teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Gorący temat
18:40  Sport Telegram
18:45  Pogoda
19:00  Barwy szczęścia – odc. 430; serial 

obyczajowy TVP
19:30  Kabaret na lato 
20:10  Lato z uśmiechem – Mania wielkości; 

komedia kraj; .Francja,  
Włochy (1971)

22:10  Czas honoru – odc. 24 „Przerwana 
depesza” ; serial TVP

23:10  Alibi na poniedziałek – Za nasze 
grzechy; film fabularny ; prod. USA 
(2002)

01:05  Z bliska i z daleka – Pustelnicy w 
górach; film dokumentalny

02:10  Obrobić VIP – a – odc. 13; serial 
komediowy

02:40  Technicy – magicy – II cz 1/6 Teatr; 
serial komediowy

03:10  Technicy – magicy – II cz 2/6 Powrót 
dziedzica fortuny; serial komediowy

03:40  Zakończenie dnia

PO
N

IE
D

Z
IA

Ł
E

K
 1

6 
SI

E
R

PN
IA

 
 

 
PO

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 1
6 

SI
E

R
PN

IA
  

 
PO

N
IE

D
Z

IA
Ł

E
K

 1
6 

SI
E

R
PN

IA
   

 
 

PO
N

IE
D

Z
IA

Ł
E

K
 1

6 
SI

E
R

PN
IA

   
 

PO
N

IE
D

Z
IA

Ł
E

K
 1

6 
SI

E
R

PN
IA

  

             

05:00  Wstawaj! Gramy! 
06:00  Nowy dzień z Polsat News
06:55  TV Market
07:10  Fortuna Wiedzy
07:55  Strażnik Teksasu, odc.187; 

serial 
08:55  Słodkie zmartwienia, odc.40; 

serial
09:25  Piękni, odc.9; serial
10:25  Ostry dyżur, odc.85; serial
11:25  Szpital na perypetiach, odc.23; 

serial komediowy
11:55  Rodzina zastępcza, odc.184; 

serial komediowy
12:55  Synowie, odc.11
13:25  I kto tu rządzi?, odc.41
14:00  Miodowe Lata, odc.23; serial 

komediowy
14:45  Świat według Bundych, odc.213; 

serial komediowy
15:10  Świat według Bundych, odc.214; 

serial komediowy
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.394
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.179
17:00  Dlaczego ja?, odc.47
18:00  Miodowe Lata, odc.26; serial 

komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, odc.212; 

serial komediowy

20:00  MEGA HIT – Planeta małp; science 
fiction; prod. USA, (2001)

22:40  Grzech; thriller kryminalny; 
prod. USA, (2003)

01:00  Zagadkowa Noc
03:00  Tajemnice losu

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Zorro (16/26) – serial animowany 
08:30  Szczenięce lata Toma i Jerrego (7/39) – 

serial animowany
08:55  Taniec z gwiazdami 10
10:50  Granie na ekranie 
11:50  Mango – Telezakupy
12:50  Na Wspólnej (1251-1253); srial
14:15  W-11 Wydział Śledczy 
14:55  Detektywi 
15:25  Chuck (2/13) 
16:25 Rozmowy w toku 
17:25  Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25  Detektywi
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:05  W-11 Wydział Śledczy
20:50  Dowody zbrodni (11/18); serial 

kryminalny

21:50  Dr House I (13/22); serial obyczajowy
22:50  Dr House I (14/22); serial obyczajowy
23:50  Rodzina Soprano (10/12); serial 

sensacyjny
00:55  Co za tydzień
01:25  Dr House I (13/22); serial obyczajowy
02:25  Uwaga!
02:45  Po co spać jak można grać
03:50  Telesklep
04:15  Chuck (2/13)
05:10  Nic straconego
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06:00  Kawa czy herbata?
08:45  Przyjaciele z podwórka – Przesyłka 

specjalna, odc. 29; serial animowany
09:15  Legenda Nezha – Moc Szczęścia, odc. 

35; serial
09:45  Siódme niebo; Wdzięczność, odc. 

10; serial
10:30  Miejsce z historią – Kolory Łowicza; 

cykl reportaży
10:50  Pomysł na mieszkanie – Salon w stylu 

art deco; cykl dokumentalny
11:15  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:35  Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
13:00  Kabaretowa Jedynka
13:25  Don Matteo V – odc. 17, Zanik pamięci; 

serial kryminalny
14:25  Plebania – odc. 1510; telenowela TVP
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Encyklopedia Solidarności; felieton
15:20  Przebojowa noc
15:25  Klan – odc. 1885; telenowela TVP
15:55  Klan – odc. 1886; telenowela TVP
16:25  Moda na sukces – odc. 5108; 

serial
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Celownik; magazyn
17:50  Zmiennicy – odc. 10/15 – Krzyk ciszy; 

serial TVP
19:00  Przebojowa noc
19:05  Wieczorynka – Bali – Szukamy 

babci i dziadka, odc. 43; serial 
animowany

19:30  Wiadomości
19:55  Sport 
20:05  Kronika Rajdu Brazylii
20:10  Pogoda
20:25  Gorycz tropików – odc. 6, Ostatni krok; 

serial kostiumowy

21:35  Angelika i król; film przygodowy ; prod. 
Francja (1966)

23:30  Sześć stopni oddalenia – odc. 8; serial
00:15  Sześć stopni oddalenia – odc. 9; serial
01:00  Zagadkowa Jedynka
02:05  Kino nocnych Marków: Uwaga, 

bandyci!; film fabularny; prod. Francja 
(1986); 

03:55  Zakończenie dnia

05:55  U fryzjera – odc. 2 Strzyżenie po 
francusku; serial komediowy TVP

06:25  Wszystko dla mamy; reportaż
06:50  Dwójka Dzieciom – W krainie władcy 

smoków – odc 20/26; serial  
przygodowy

07:20  MASH – odc. 88/255; serial 
komediowy

07:55  Codzienna 2 m. 3 – odc. 48; serial 
komediowy TVP

08:30  Pytanie na śniadanie- wakacje
10:40  Aleja gwiazd: Magda Stużyńska
11:00  Familiada – odc. 1757; teleturniej
11:30  TELEZAKUPY
12:05  Blaski i cienie transplantologii; film 

dokumentalny
13:05  Janosik – odc. 2/13 – Zbójnickie prawa; 

serial TVP
14:00  Córki McLeoda – odc. 118 Perła; serial 

obyczajowy
14:55  Szansa na Sukces – Andrzej Rosiewicz 

i Asocjacja Hagaw
16:00  Program lokalny
16:30  M jak miłość – odc. 741; serial TVP
17:25  Gilotyna – odc. 49; teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Gorący temat
18:40  Sport Telegram
18:45  Pogoda
19:00  Barwy szczęścia – odc. 431; serial 

obyczajowy TVP
19:35  Kabaret na lato
20:10  Maska Ninja; film sensacyjny ; prod. 

USA (2007)
21:50  07 zgłoś się – odc. 7/21 – Brudna 

sprawa; serial TVP

23:00  Trzeci Oficer – odc. 6; serial 
sensacyjny TVP

24:00  Trzeci Oficer – odc. 7; serial 
sensacyjny TVP

01:00  Czy świat oszalał? – Sowiecka 
historia; film dokumentalny

02:35  Oblicza Ziemi – Skaliste cuda 
południowych Alp – odc. 11;  
film dokumentalny

03:10  Zakończenie dnia
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05:00  Wstawaj! Gramy! 
06:00  Nowy dzień z Polsat News
06:55  TV Market
07:10  Fortuna Wiedzy
07:55  Strażnik Teksasu, odc.188; 

serial
08:55  Przygody w siodle, odc.1; 

serial przygodowy
09:30  Piękni, odc.10
10:30  Ostry dyżur, odc.86; serial
11:30  Szpital na perypetiach, odc.24; 

serial komediowy
12:00  Rodzina zastępcza, odc.185; 

serial komediowy
13:00  Synowie, odc.12
13:30  I kto tu rządzi?, odc.42
14:00  Miodowe Lata, odc.26; serial 

komediowy
14:45  Świat według Bundych, odc.215; 

serial komediowy
15:10  Świat według Bundych, odc.216; 

serial komediowy
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.395
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.180
17:00  Dlaczego ja?, odc.48
18:00  Miodowe Lata, odc.27
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, odc.213; 

serial komediowy

20:00  Jerry Maguire; dramat obyczajowy; 
prod. USA, (1996)

23:00  CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku, 
odc.59; serial kryminalny

00:00  Kraina Tygrysów; dramat wojenny; 
prod. USA/Niemcy, (2000)

02:10  Zagadkowa Noc
03:10  Tajemnice losu

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Zorro (17/26); serial animowany
08:30  Szczenięce lata Toma i Jerrego (8/39); 

serial animowany
08:55  Taniec z gwiazdami 10
10:40  Granie na ekranie
11:50  Mango – Telezakupy
12:50  Na Wspólnej (1254-1256); serial
14:15  W-11 Wydział Śledczy
14:55  Detektywi
15:25  Chuck (3/13)

16:25  Rozmowy w toku
17:25  Sąd rodzinny
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!

20:05  W-11 Wydział Śledczy
20:50  Bez śladu (19/24); serial sensacyjny
21:50  Usta Usta; serial
22:50  Kuba Wojewódzki 4
23:50  Klub szalonych dziewic; serial
00:50  Dr House I (14/22); serial obyczajowy
01:50  Uwaga!
02:10  Po co spać jak można grać 
03:15  Telesklep
03:40  Chuck (3/13)
04:35  Co za tydzień
05:05  Nic straconego
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06:00  Kawa czy herbata? 
08:45  Owocowe ludki – Kierunek Wschód, 

odc. 23; serial animowany
09:15  Na wysokiej fali – seria I, odc. 20; serial
09:50  Siódme niebo; Świat według Waynea, 

odc. 11; serial
10:35  Chopin2010. pl
11:00  Pora na doktora; magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:35  Raj; magazyn
13:05  Kabaretowa Jedynka
13:25  Don Matteo V – odc. 18, Uporczywe 

plamy; serial kryminalny
14:25  Plebania – odc. 1511; telenowela TVP
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Encyklopedia Solidarności; felieton
15:20  Przebojowa noc
15:25  Klan – odc. 1887; telenowela TVP
15:55  Klan – odc. 1888; telenowela TVP
16:20  Polska pięknieje
16:25  Moda na sukces – odc. 5109; serial
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Celownik; magazyn
17:50  Czterdziestolatek – odc. 19/21 – Z dala 

od ludzi, czyli coś swojego; serial TVP
18:55  Przebojowa noc
19:05  Wieczorynka – Pocoyo – Chmurka, odc. 

13; serial animowany
19:15  Wieczorynka – Nouky i przyjaciele 

– Nouky łakomczuch, odc. 6; serial 
animowany

19:30  Wiadomości
19:55  Sport 
20:05  Kronika Rajdu Brazylii
20:10  Pogoda
20:25  Ranczo – odc. 20 – Diabelskie pora-

chunki; serial obyczajowy TVP

21:30  Okruchy życia – Bezcenny dar; film 
fabularny; prod. USA (2006)

23:35  Ekstradycja III – odc. 7/10; serial
00:35  Zagadkowa Jedynka
01:40  Kino nocnych marków – Chłopak rzeźni-

ka; dramat; prod. Irlandia (1997)
03:30  Zakończenie dnia

05:50  U fryzjera – odc. 3 Ochroniarz; serial 
komediowy TVP

06:20  Tajemnice biografii Józefa Oppenheima; 
reportaż

06:50  Dwójka Dzieciom – W krainie władcy 
smoków – odc 21/26; serial przygodowy

07:20  MASH – odc. 89/255; serial komediowy 
07:55  Codzienna 2 m. 3 – odc. 49; serial 

komediowy TVP
08:30  Pytanie na śniadanie- wakacje 
10:40  Aleja gwiazd: Radosław Majdan
11:00  Familiada – odc. 1758; teleturniej
11:30  TELEZAKUPY
12:05  Rzym nieznany – odc. 2; cykl dokumen-

talny ; prod. Francja (2007)
13:10  Janosik – odc. 3/13 – W obcej skórze; 

serial TVP
14:05  Córki McLeoda – odc. 119 Córka 

marnotrawna ; serial obyczajowy
14:55  Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej 

Górze (1); koncert
16:00  Program lokalny
16:30  M jak miłość – odc. 742; serial TVP
17:25  Gilotyna – odc. 50; teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Gorący temat
18:40  Sport Telegram
18:45  Pogoda

19:00  Barwy szczęścia – odc. 432; serial 
obyczajowy TVP

19:35  Kabaret na lato
20:10  Oko za oko; film akcji ; prod. USA 

(1981)
22:00  Dr House – odc. 107, s. V; serial 

obyczajowy
22:55  Tancerze – odc. 14; serial obyczajowy 

TVP

23:55  Kocham Kino – Trzy pory roku; film 
obyczajowy ; prod. USA (1999)

01:55  Wieczór artystyczny: Edward Stachura; 
film dokumentalny

02:45  Zakończenie dnia

ŚR
O

D
A

 1
8 

SI
E

R
PN

IA
   

 
 

 
ŚR

O
D

A
 1

8 
SI

E
R

PN
IA

   
 

 
 

ŚR
O

D
A

 1
8 

SI
E

R
PN

IA
   

 
 

 
 

ŚR
O

D
A

 1
8 

SI
E

R
PN

IA
   

 
ŚR

O
D

A
 1

8 
SI

E
R

PN
IA

  

             

05:00  Wstawaj! Gramy!
06:00  Nowy dzień z Polsat News
06:55  TV Market
07:10  Fortuna Wiedzy
07:55  Strażnik Teksasu, odc.189; serial
08:55  Przygody w siodle, odc.2; serial 

przygodowy
09:30  Piękni, odc.11; serial
10:25  Ostry dyżur, odc.87; serial
11:25  Szpital na perypetiach, odc.25; serial 

komediowy
12:00  Rodzina zastępcza, odc.186; serial 

komediowy
13:00  Synowie, odc.13
13:30  I kto tu rządzi?, odc.43
14:00  Miodowe Lata, odc.27; serial 

komediowy
14:45  Świat według Bundych, odc.217; serial 

komediowy
15:10  Świat według Bundych, odc.218; serial 

komediowy
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja 
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.181
17:00  Dlaczego ja?, odc.49
18:00  Miodowe Lata, odc.28; serial 

komediowy
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda

19:30  Świat według Kiepskich, odc.214; serial 
komediowy

20:00  Program
20:30  Studio Sport
20:45  Liga Mistrzów UEFA. Paly-Offs
22:45  Studio Sport
23:10  Podryw; komedia; prod. USA, (1997)
00:45  Krwawy nałóg; horror; pod. USA, (1986)
02:25  Zagadkowa Noc
03:25  Tajemnice losu

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Zorro (18/26) – serial animowany
08:30  Szczenięce lata Toma i Jerrego (9/39) – 

serial animowany
08:55  Taniec z gwiazdami 10
11:10  Granie na ekranie
11:50  Mango – Telezakupy
12:50  Na Wspólnej (1257-1259); serial
14:15  W-11 Wydział Śledczy
14:55  Detektywi
15:25  Chuck (4/13)
16:25  Rozmowy w toku
17:25  Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:25  Detektywi
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga!
20:05  W-11 Wydział Śledczy

20:50  Upadek ; film sensacyjny, prod. 
USA (1992)

23:10  Twarz mordercy; film sensacyjny, prod. 
USA (1994)

01:10  Uwaga!
01:30  Po co spać jak można grać
02:35  Telesklep
03:00  Chuck (4/13)
03:55  Nic straconego
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  Czy wiesz, że najszybszy 
pociąg świata, francuski TGV 
osiąga prędkość 515 km/h? 
TGV (fr. Train à Grande Vites-
se; pol. Szybkobieżny Pociąg, 

Pociąg o  Wysokiej Prędkości, 
Pociąg o Dużej Prędkości) – ro-
dzaj francuskich elektrycznych 
pociągów pasażerskich. TGV 
został opracowany i wdrożony 
przez fi rmę Alstom przy współ-
pracy z  francuskimi kolejami 
państwowymi SNCF. Chociaż 
skrót TGV określa głównie 
typ pociągu, to funkcjonuje on 
również  jako określenie całego 
francuskiego systemu szybkiej 
kolei. Odnosi się  do samych 
pociągów jak również do linii, 
po których pociągi te kursują, 
a także dworców z których ko-
rzystają. TGV z  rekordowych 
515 km/h zatrzymuje się na dy-
stansie, uwaga... 32 km!

  Czy wiesz, że gdy mężczyź-
ni spotkają blondynkę głu-
pieją? Naukowcy udowodnili, 
iż zdolności umysłowe męż-
czyzn spadają w towarzystwie 
blondynek - prawdopodob-
nym uzasadnieniem takiego 
faktu jest stereotypowe prze-
konanie, że mają do czynienia 
z kimś „mniej inteligentnym”.

  Czy wiesz, że polscy żołnie-
rze już od lat 70. uczestniczą 
w  misjach pokojowych ONZ? 
Pierwszą misją pokojową pod 
egidą Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, w której wzię-
li udział polscy żołnierze było 
nadzorowanie porozumie-
nia rozejmowego na Bliskim 
Wschodzie. Wysłano na nią, 

utworzoną w 1973 r. Jednostkę 
Specjalną Wojska Polskiego, 
pod dowództwem płk. J. Jaro-
sza, rekrutującą się z żołnierzy 
elitarnej 6. Pomorskiej Dy-
wizji Powietrzno-Desantowej 
i  jednostek Obrony Wybrzeża. 
Polacy zostali przerzuceni na 
granicę egipsko- izraelską za 
pomocą samolotów US Air 
Force i RAF-u, które wyjątko-
wo dostały zgodę na wejście 
w przestrzeń powietrzną PRL. 
Na miejscu żołnierze zajmowa-
li się logistyką, pracami saper-
skimi, prowadzili także szpital 
polowy. Od tego czasu jednost-
ki Wojska Polskiego stały się 
stałym elementem kontyngen-
tów pokojowych ONZ. 

  Czy wiesz, że bardziej wy-
sportowani są bardziej inteli-
gentni? Do takich wniosków 
doszli naukowcy ze Szwecji, 
m.in. po  przebadaniu gru-
py osób urodzonych w  latach 
1950-1976, którzy w  wieku 18 
lat odbyli służbę wojskową. 
Chłopcy, którzy w wieku 15-19 
byli aktywni ruchowo osiągali 
wyższe wyniki w  teście na in-

teligencję, niż ci mniej aktyw-
ni.  Nie było jednak zależności 
między siłą mięśni, a inteligen-
cją. Znaczący był po prostu sam 
ruch. Trafność wniosków może 
dodatkowo uwiarygodniać fakt, 
że podobne zależności stwier-
dzono również u  bliźniąt. Na-
ukowcy podkreślają, że nie 
tyle uprawianie sportu czyni 
nas bardziej inteligentnymi, co 
brak ćwiczeń ruchowym ogra-
nicza nasz rozwój intelektualny.

  Czy wiesz, że martensy wy-
wodzą się z  czasów II wojny 
światowej? Słynne martensy, 
buty kojarzone przez ostatnie 
półwiecze z  wieloma subkultu-
rami, powstały w trakcie II woj-
ny światowej. Ich twórcą był dr 
Klaus Märtens. Podczas wojny 
pełnił funkcję lekarza w  nie-
mieckiej armii. Gdy na prze-
pustce doznał kontuzji kostki, 
doszedł do wniosku, że używane 
w  Wehrmachcie, sztywne woj-
skowe buty tylko przeszkadzają 
w rehabilitacji. Postanowił więc 
udoskonalić wojskowe buciory - 
w tym celu użył miękkiej skóry, 
zastosował elastyczną podeszwę 
z gumy (którą pozyskiwał z zu-
żytych opon z  samolotów Luft-
waffe) z  poduszką powietrzną. 
Po 1945 roku promował swój 
pomysł  wśród cywilnych produ-

centów. Sprzedaż osiągnęła tak 
znaczące rozmiary, że w 1959 r. 
Märtens i jego wspólnicy posta-
nowili rozpocząć ekspansję na 
rynki międzynarodowe. Patent 
i prawa do produkcji w Wielkiej 
Brytanii kupiła fi rma  R. Griggs 
Group Ltd, która nieco zamieni-
ła doktorowi nazwisko („dr Mar-
tens”), dodała obszycie słynną 
żółtą nitką, a całą serię obuwia 
ochrzciła AirWair. Pierwsze 
pary martensów pojawiły się 
w sklepach 1 kwietnia 1960 r.

  Czy wiesz, że Japończycy 
mówią do siebie „kocham” tyl-
ko raz w życiu? Aishiteru, bo to 
słowo oznacza kocham, japoń-
czycy wypowiadają raz w życiu 
– podczas ceremonii ślubnej. 
Potem uznają, że wyznanie to 
jest zbyt poważne by szastać 
nim na codzień, więc mówią do 
sibie po prostu suki, czyli lubię 
cię. Po ślubie wielu mężczyzn 
ma kochanki i  jak się okazuje, 
taka pozycja jest uznawana za 
coś normalnego. Wszystko dla-
tego, że mężczyzna nie wybiera 
sobie żony. Tę wybierają mu 
rodzice  gdy jest jeszcze małym 
dzieckiem.

Źródło: www.czywiesz.pl
Fot. wikipedia.org

Czarny 
piątek

Czy wiesz, że… 

Jak mówi w wywiadzie 
dla portalu Live Science 

Thomas Fernsler, matema-
tyk z University of Delaware, 
takie kalendarzowe zrządze-
nie losu zdarza się średnio 

raz na 11 lat. Jak wyjaśnia 
nikt nie wie dokładnie, skąd 
wzięły się przesądy otacza-
jące piątku trzynastego. Być 
może początki zabobonu się-
gają już czasów biblijnych. 

Jedna z koncepcji mówi o 
tym, że w pierwszy pechowy 
piątek, trzynastego, Ewa, do 
spółki z wężem, skusiła Ada-
ma, by skosztował zabro-
nionego owocu. Druga zaś 
trzynastego gościa Ostatniej 
Wieczerzy posądza o zdradę 
Jezusa. Czy ze względów re-
ligijnych, czy tez z innych, 
już w średniowieczu piątek 
trzynastego uważany był 
za wyjątkowo niefortunny 
dzień. Zdaniem współcze-
snych matematyków, nu-
merologia nie ma żadnych 
naukowych podstaw, a by 
akurat tę liczbę uważać za 
pechową. A jednak wielu 
z nas wierzy w ten zabo-
bon i w piątek trzynastego 
woli nie załatwiać ważnych 
spraw.  MF

Od dawien dawna piątek 13-tego cieszy się złą sławą. Czy piątek, 
13 sierpnia, przyniesie wszystkim pecha? Czy, zgodnie z tradycją, 
okaże się feralny? 
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Piątek trzynastego to dzień którego obawiają ludzie.

KONKURS!!! 
KONKURS!!!

Wśród Czytelników, któ-
rzy prześlą do 21 sierpnia 
poprawne hasło a adres: 

redakcja@panoramara-
domska.pl 

w tytule wpisując: 
PANORAMA RADOMSKA

rozlosujemy 
2 koszulki 
z logo Panoramy 

Radomskiej.

poprawne hasło a adres: 
redakcja@panoramara-
domska.pl

K R Z Y Ż Ó W K A  P A N O R A M Y

Wiele szpitali nie ma 
sal o numerze 13.
Często w budynkach 
pomija się 13 piętro.

Strach przed piątkiem 13 ma swoje naukowe nazwy. 
Brzmią one paraskavedekatriafobia lub 
friggatriskaidekafobia. Triskaidekafobia to strach 
przed liczbą 13.


