
Protest na pasach
Żółtą kartkę pokazali władzom Rado-
mia przedsiębiorcy i mieszkańcy z ulicy 
Słowackiego, którzy blokowali przejście 
przed wiaduktem. Zanim wyszli na ulicę, 
starali się sprawę załatwić dyplomatycznie

Czytaj str. 8

Wejdź na naszą stronę www.panoramaradomska.pl, bierz udział w konkursach i wygrywaj nagrody!
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ROZRYWKA
NAUKA 
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Pokazy naukowe, ekspery-
menty, wystawy, darmowy 
makijaż – te i inne atrakcje 
czekają na wszystkich, którzy 
wezmą udział w Radomskim 
Pikniku Naukowym

Czytaj str. 11

AKTYWNOŚĆ
MARSZ Z KIJAMI
Nordic Walking zyskuje 
na popularności, również 
wśród radomian. Coraz czę-
ściej można spotkać ludzi 
spacerujących z kijkami po 
mieście, także w zorganizo-
wanych grupach

 Czytaj str. 12

reklama

Andrzej Kosztowaniak (z lewej) i Radosław Witkowski (w środku) z mównicy nie szczędzili sobie obraźliwych słów. 

Perspektywy Radomia 
jeśli chodzi o korzy-
stanie ze środków 
unijnych po 2013 roku 
nie są najlepsze. Na 
poniedziałkowej sesji 
radni mieli rozmawiać 
o unijnych funduszach 
na najbliższe lata. 
Mieli… bo zamiast 
rozmowy była kłótnia

Podczas wystąpień jednych 
były owacje i brawa, pod-

czas wystąpień innych na sali 
grzmiały krzyki oburzenia. 
Co tak mocno różniło rad-
nych?

Nie było ponad 
podziałami

Zaczęło się tego, że członko-
wie Platformy Obywatelskiej 
nie skorzystali z zaproszenia 
i nie przyszli na tzw. spotka-
nie ponad podziałami, które 
organizowane są przez prezy-
denta Radomia od kilku lat.

Dokończenie na str. 3

Wyprawa marzeń
Zgrana paczka przyjaciół, trzydziestoletni 
bus i niezaspokojony głód przeżycia przy-
gody – tyle potrzeba do realizacji marzeń. 
Młodzi radomianie pod koniec lipca udają 
się w podróż po Europie

Czytaj str. 6

Czarny scenariusz dla Radomia?

UWAGA KONKURS!!!
wygraj dla swojego 

dziecka 2 godziny zabawy

wyślij e-mail na adres:
konkurs@

panoramaradomska.pl
w tytule wiadomości wpisz 

KRAINA MARZEŃ
a w treści imię i nazwisko

Coraz bliżej do „porodówki”
Radom ostatecznie dostał 27 mln zł wspar-
cia unijnego na nowo wybudowany pawilon 
ginekologiczno-położniczy w Radomskim 
Szpitalu Specjalistycznym. Na przełomie 
sierpnia i września zostanie on otwarty

Czytaj str. 4
fo
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Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie

 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 

 Panorama Radomska

 ogłaszają

Wartość nagród w konkursie wynosi ponad 10 000 PLN!!!
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.panoramaradomska.pl 

Czytaj więcej na str. 3

 WIELKI KONKURS NA 

REPORTAŻ PRASOWY
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panorama radomska
GDZIE JESTEŚMY?
Oto miejsca w Radomiu, gdzie dostaniecie nas co każdy czwartek
 Wyjście z tunelu dworca PKP na osiedlu Ustronie  Osiedle Ustronie  Osiedle 

Południe  Osiedle XV-lecia  Centrum  Biblioteka Publiczna  Kino Helios 
 PSS Społem, ul. Traugutta  PSS Społem, ul. Moniuszki  I Urząd Skarbowy 

przy ul. Zbrowskiego 106  Urząd Pracy  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  Biblioteka Pedagogiczna 
 Komenda Główna Policji  Salon fryzjerski Kasia, ul. Żeromskiego  Kawiarnia 

Artystyczna „Czytelnia Kawy”  Mega, ul. Placowa 3/15  Borki  Gołębiów 
I  Michałów  Apteka Planty, ul. Chałubińskiego 12/14  Skrzyżowanie ulic 
Struga, 25 Czerwca oraz Żwirki i Wigury  Skrzyżowanie ulic Żeromskiego i 25 
Czerwca  Ul. Chrobrego (przy wejściu go Galerii Słonecznej)  Skrzyżowanie 
ulic Kościuszki i Narutowicza  Ul. Wernera (przy targu Korej)  Galeria Gama

• Archiwalne dokumenty 
związane z wydarzeniami 
Czerwca ’76 udostępni-
ła internautom Radom-
sk a Bi b l i o tek a C y f ro -
wa. W zbiorze znajdują 
się m.in . af isze, ulotki 
i  wydawnict wa praso -
we pochodzące z kolek-
cji Czytelni Regionalnej 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. Inicjatywę zor-
ganizowano w związku 
z 35 rocznicą radomskiego 
Czerwca 1976. 
• 10 0 - l e c i e  p o ws t a n i a 
ś wi ę towało I I  L iceum 
Ogólnokształcące im. Ma-
rii Konopnickiej, jeden 
z najstarszych radomskich 
ogólniaków. Najbardziej 
znanymi absolwentami 

szkoły są: filozof Leszek 
Kołakowski, aktorki: Iga 
Cembrzyńska i Iwona Pie-
niążek oraz lekarka i poli-
tyk Ewa Kopacz. 
• Maciej Żółtowski- dy -
rektor Radomskiej Or-
kiestry Kameralnej, Sto-
warzyszenie Przyjaciół 
Radomskiej Fary i zespół 
Carrion otrzymali nomi-
nacje do Radomskiej Na-
grody Kulturalnej za 2010 
rok. 25 czerwca, w szkole 
muzycznej, podczas kon-
certu galowego Dni Ra-
domia zostanie ogłoszo -
ny zwycięzca. A propos 
RNK... W pojawiających 
się w Internecie i prasie 
informacjach dotyczących 
poprzednich edycji zauwa-

żyliśmy poważne niedo-
patrzenie. Nikt nie podał, 
że w 1998  r.  zdobywcą 
wyróżnienia honorowego 
został znakomity KWAR-
TET RADOMIENSIS. Co 
niniejszym z naciskiem 
przypominamy!
• Kobietę i dwóch męż -
czyzn, czyli dobrany tercet 
oszustów wyłudzających 
pieniądze od starszych 
osób zatrzymali radom-
scy policjanci. Przestęp-
cy działali w całej Polsce 
i posługiwali się metodą 
„na wnuczka”. Wyłudzili 
ok. 200 tys. zł. W Rado -
miu, zanim powinęła im 
się noga, nabrali skutecz-
nie dwie osoby. 

(k)

Wydarzyło się 
czyli krótki przegląd radomskich zjawisk!
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Radomscy policjanci zatrzymali trzy osoby wyłudzające pieniądze metodą „na wnuczka”.
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Czarny scenariusz dla Radomia?
Dokończenie ze str. 1

Podobnie jak nadzwyczaj-
na sesja spotkanie to miało 
dotyczyć właśnie funduszy 
unijnych. Zwołano więc se-
sję, na którą rajcy są zobo-
wiązani przychodzić. I byli. 
Dlaczego na spotkanie po-
nad podziałami nie poszli? 
Ich zdaniem to już początki 
kampanii przedwyborczej, 
a tematyka spotkań jest 
z góry narzucona. 

Trudna sytuacja 
Radomia

Bez względu na to sesja 
odbyła się w trybie nadzwy-
czajnym i dotyczyła właśnie 
funduszy unijnych. Tematu 
skądinąd bardzo ważnego 
dla Radomia, który znajduje 
się w niekorzystnej sytuacji 
wynikającej z przynależ-
ności do Mazowsza. Nasze 
województwo jest trakto-
wane przez Unię Europej-
ską jako całość. Dodatkowo 
Warszawa zawyża średni 
dochód na osobę, w związ-
ku z czym, mazowieckie 
będzie z pewnością odcięte 
od środków unijnych w ko-
lejnej perspektywie finan-
sowej. Szansą dla Radomia 
jest przyłączenie subregionu 
radomskiego do Programu 
Rozwoju Polski Wschodniej 
albo odłączenie go od Ma-
zowsza, a przede wszyst-
kim Warszawy. Jest taka 
szansa, ponieważ są plany 
stworzenia specjalnych sub-
regionów przejściowych, 
które miałyby w ten sposób 
dostać większą pulę pie-
niędzy unijnych na rozwój. 

Radomski subregion zna-
lazłby się wówczas obok 35 
innych subregionów z całej 
Europy, które są w podobnej 
sytuacji. O tym wszystkim 
mówił Sebastian Murawski, 
szef wydziału projektów 
unijnych i strategii miasta. 
Przedstawił również dane 
dotyczące podziału środków 
na Mazowszu, które jedno-
znacznie pokazały, że jest 
on nierówny i krzywdzący 
dla subregionów pozawar-
szawskich. – Warszawa plus 
subregiony podwarszawskie 
pochłaniają w tej chwili 50 
proc. wszystkich środków 
unijnych. Pozostała część 
zostaje do podział u na 
subregiony, w tym nasz ra-
domski – mówił Murawski. 

Najczarniejszy scenariusz 
byłby wówczas, kiedy Ma-
zowsze, z powodu Warszawy, 
zostałoby odcięte od fundu-
szy unijnych, zaś sama War-
szawa, z innego projektu, 
a mianowicie specjalnego 
projektu dla stolic metro-
polii, otrzymałaby specjal-
ne środki. Na tym dyskusja 
merytoryczna się skończyła. 

Burzliwe obrady
– Należy dokonać oceny 

rzeczy, w tym momencie 
strategicznych dla państwa 
– apelował z mównicy prezy-
dent Andrzej Kosztwoniak. 

– Dokumenty, które dzi-
siaj powstają, zadecydują 
o naszej przyszłości – mó-
wił. I choć wydawać by się 

mogło, że co do tego wszy-
scy są zgodni, dyskusja ze-
szła zupełnie na inne tory. 
Najpierw przemawiali po-
słowie. Atmosferę już na 
samym początku podgrzał 
poseł PiS, Krzysztof Sońta, 
oskarżając Platformę o to, 
że „wycina” Radom z pro-
gramów unijnych. Prawdzi-
wą burzę na sali wywołało 
wystąpienie Radosława Wit-
kowskiego, posła PO. W swo-
jej wypowiedzi wracał on 
do wcześniejszych ustaleń 
dotyczących perspektywy 
na lata 2007 - 2013. – Efekty 
waszych rządów do tej pory 
widać! –grzmiał z mównicy. 
Jego wystąpienie oburzyło 
radnych PiS, a najbardziej 
przewodniczącego rady 

miejskiej Dariusza Wójcika, 
który nazwał posła piesz-
czotliwie „kłamczuszkiem”. 
Wystąpienie Marzeny Wró-
bel, posłanki PiS, radni tego 
ugrupowania nagrodzil i 
gromkimi brawami. – Tra-
dycją tej rady było to, że 
w kwestiach zasadniczych 
się ze sobą zgadzaliśmy, 
pomimo różnić poglądów 
– mówiła Wróbel. Zwróci-
ła też uwagę na to, co naj-
ważniejsze – W interesie 
naszym , naszych dzieci 
i wnuków jest to, żeby już 
teraz zawalczyć o te środki. 
To jest ten złoty czas, kiedy 
możemy zawalczyć o swoje! 
(polska prezydencja – przyp. 
red.) Poseł Marek Suski 
(PiS) oskarżał PO o metody 
faszystowskie i widać było, 
że dla parlamentarzysty 
kampania przedwyborcza 
już się rozpoczęła: – Może 
na finiszu, przed wyborami, 
nie umknie uwadze wybor-
ców to, ile PO zrobiło przez 
czterdzieści miesięcy, a ile 
wcześniej PiS przez osiem-
naście miesięcy. 

Spadek frekwencji
Jakub Kowalski wystąpił 

jako pierwszy z rajców. Po-
wiedział jedynie, że poseł 

PO skutecznie obrzydził mu 
posiedzenie rady miejskiej, 
obraził się i wyszedł, rzuca-
jąc na odchodnym do Wójci-
ka, że może mu obciąć lub 
zabrać dietę za obrady. Jed-
nak Jakub Kowalski, tak jak 
inni radni, którzy zniknęli 
podczas sesji, dostaną die-
tę. Przybyli na rozpoczęcie, 
listę podpisali. A właśnie na 
tej podstawie są rozliczani.

Wniosków brak
W dyskusji wzięło udział 

wielu radnych. Padały ha-
sła W jedności siła!, ale nie 
było żadnych merytorycz-
nych wniosków. Może poza 
jednym. Waldemar Kor -
dziński (PO), stwierdził, że 
jeśli rzeczywiście radomskie 
projekty są niesprawiedliwie 
oceniane w konkursach, na-
leży dochodzić swoich praw.

Podsumowania dokonał 
sam przewodniczący rady, 
używając w tym celu hasła 
wyborczego Marka Wikiń-
skiego Radom nie ma cza-
su, by tracić czas. Apelował 
do PO, aby to oni wyzna-
czyli miejsce, datę i formę 
spotkania. Pałeczka została 
przekazana. Co na to PO? Zo-
baczymy.

Alicja Gryz 

Mazowieckie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych 
gospodarczo województw w kraju. Większość Mazowsza 
jest stosunkowo słabo rozwinięta. Wybija się tu najbar-
dziej Warszawa oraz jej okolice, aż po granicę z woj. Łódz-
kim na zachodzie i Siedlce na wschodzie. Wyróżnia się 
także Płock. Najbiedniejszy jest subregion radomski. Ra-
dom ma obecnie najwyższe bezrobocie wśród miast ponad 
100-tysięcznych oraz wśród powiatów grodzkich.
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Sala pod koniec obrad świeciła pustkami.

Jesteś pilnym obserwatorem świata i lubisz rozmawiać z ludźmi? Pisanie sprawia Ci przyjemność? Podzielasz zdanie Ryszarda Kapuścińskiego,  
że dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem? Nie zwlekaj ani chwili!

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie
 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 

 Panorama Radomska

ogłaszają 

WIELKI KONKURS NA 

REPORTAŻ PRASOWY
Trzej najlepsi reportażyści otrzymają laptopy od Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie oraz 

Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Obie uczelnie przygotowały również zniżki na studia 
w Radomiu dla wszystkich uczestników konkursu oraz inne atrakcyjne nagrody, o których wkrótce napiszemy. 

Miesięcznik „Press” nagrodzi najlepsze prace swoimi wydawnictwami książkowymi oraz ekskluzywnymi zaproszeniami na galę Dziennikarza Roku, 
gdzie młodzi adepci dziennikarstwa będą mogli poznać najlepszych polskich żurnalistów. 

Zwycięzcy konkursu będą również mogli odbyć płatny staż w Tygodniku Panorama Radomska.

Wartość nagród w konkursie wynosi ponad 10 000 PLN!!!
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.panoramaradomska.pl 



4 Miasto Radom

Coraz bliżej do „porodówki”
Za r z ąd Wojewód z t wa 

Mazowieckiego znalazł 
pieniądze na radomską in-
westycję. Fundusze zaosz-
czędzone w ramach innych 
projektów, zostaną przesu-
nięte na dofinansowanie 
dla radomskiego szpitala. 
Umowę w tej sprawie pod-
pisali Marszałek Mazow-
sza, Adam Struzik, Leszek 
Ruszczyk, Członek Zarządu 
Województwa Mazowiec-
kiego oraz Andrzej Pawlu-
czyk, dyrektor Radomskie-
go Szpitala Specjalistyczne-
go. – Robiliśmy wszystko, 
aby znaleźć dodatkowe 
pieniądze. Zwróciliśmy 
się nawet o wsparcie do 
Komisji Europejskiej. Nie-
stety bezskutecznie. W tej 
sytuacji zdecydowaliśmy 
o  przesunięciu środków 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowiec-
kiego i udało nam się wygo-
spodarować całą potrzeb-
ną kwotę dofinansowania 
– podkreślił Adam Struzik. 

Za kończen ie inwest y-
cji to przede wszystkim 

dobra wiadomość dla pa-
cjentek szpitala i ich dzie-
ci. Znacznie poprawi się 
komfort i bezpieczeństwo 
hospitalizacji. Powiększy 
się także oferta usług me-
dycznych szpitala i skróci 
czas oczekiwania na bada-
nia. – Jest to niewątpliwie 
bardzo ważna inwestycja 
dla Radomia i całej Ziemi 
Radomskiej. Po otwarciu 
nowego budynku szpital na 
pewno stanie się jeszcze 
bardziej konkurencyjny na 
rynku usług medycznych, 
a co najważniejsze pa -
cjentki będą mogły rodzić 
w godnych, komfortowych 
warunkach – powiedział 
Leszek Ruszczyk. 

O perypetiach radomskie-
go szpitala pisaliśmy już na 
łamach Panoramy Radom-
skiej wielokrotnie. Budy-
nek został oddany do użyt-
ku latem zeszłego roku. 
W początkowych planach 

miał ruszyć z początkiem 
2011 roku. Tak się jednak 
nie stało. Realizacja pro-
jektu opóźniła się znacznie 
z powodu braku funduszy. 
– Poślizg wziął się stąd, że 
w zeszłym roku nie mogli-
śmy otrzymać pieniędzy 
na dalszą realizację inwe-
stycji, zabrakło ich w bu-
dżecie miasta – wyjaśnia 
dyrekcja szpitala. 

Przypomnijmy, budowa 
i wyposażenie pawilonu 
ma kosztować gminę ponad 
37,5 mln zł. Zgodnie z preu-
mową zawartą w lipcu 2009 
roku, z funduszy unijnych 
przyznano Radomiowi 28 
mln zł . Wkrótce jednak 
okazało się, że z pieniędz-
mi dla naszego miasta jest 
kłopot. W urzędzie mar-
szałkowskim zabrakło pie-
niędzy m.in. z powodu nie-
korzystnego kursu euro.

AG

Radomska inicjatywa włą-
cza się do Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Rowerowej, któ-
ra organizowana jest w tym 
roku po raz szósty. Rado-
mianie wezmą w niej udział 
trzeci raz. 

Właśnie rozpoczęły się 
zapisy. Wszyscy chętni po-
winni zgłaszać chęć udzia-
łu pod numerem telefonu: 
785 068 312. Wiek nie gra 
roli. – W zeszłym roku jechał 

z nami 10-latek, ale i pan 
w wieku 71 lat. Także za-
chęcamy wszystkich, którzy 
na rowerze czują się pewnie 
– mówi Kopyt. Do wyprawy 
trzeba się solidnie przygo-
tować, poćwiczyć kondycję. 
Należy też zwrócić uwagę 

na sprzęt. Koszt udziału to 
55 zł. Kwota ta obejmuje 
ubezpieczenie oraz przewóz 
rzeczy. 

W tym roku Panorama Ra-
domska objęła patronat nad 
tym wydarzeniem.

RED

Radom ostatecznie dostał 27 mln zł wsparcia unijnego na nowo wybudowany pawilon ginekologiczno-położniczy w Radom-
skim Szpitalu Specjalistycznym. Na przełomie sierpnia i września, po ponad roku od odbioru, zostanie on otwarty

Na nowy pawilon radomianki czekały prawie 20 lat. Budowa siedmiopiętrowego obiektu 
rozpoczęła się na początku lat 90. i utknęła. Podjęto ją w 2009 roku, ale zdecydowano, 
że budynek będzie miał trzy kondygnacje. Prace budowlane zakończyły się jeszcze 
w czerwcu ubiegłego roku i do dzisiaj trwa jego wyposażanie.
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Trzech do nagrodyDo Radomskiej Nagrody Kulturalnej 2010 jest 
trzech kandydatów. Spośród nich wyłoniony 
zostanie zwycięzca tegorocznej edycji konkursu

Mieszkańcy Radomia mo-
gli sami zgłaszać swoich 

kandydatów do Radomskiej 
Nagrody Kulturalnej. Było 
ich dziewięciu. Metodą gło-
sowania wyłoniono trzech, 
którzy do nagrody zostali 
nominowani. Są to: Maciej 
Żółtowski, dyrektor Radom-
skiej Orkiestry Kameralnej, 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Radomskiej Fary oraz zespół 
Carrion. Wyniki poznamy 25 
czerwca, o godzinie 20, pod-
czas koncertu galowego Dni 
Radomia Ludziom Czerwca, 
w wykonaniu Radomskiej Or-
kiestry Kameralnej pod dy-
rekcją Macieja Żółtowskiego 
i flecisty, Łukasza Długosza. 
Koncert odbędzie się w sali 
koncertowej imienia Krzysz-
tofa Pendereckiego Zespołu 
Szkól Muzycznych.

W tym roku Radomska Na-
groda Kulturalna przyznana 
zostanie już po raz trzynasty. 
Przyznawana jest twórcom, 
autorom lub organizatorom 
największego wydarzenia 
kultura lnego minionego 
roku.

Kim są nominowani do na-
grody?

Maciej Ziółkowski to dyry-
gent i kompozytor, od 2007 
roku dyrektor naczelny i ar-
tystyczny Radomskiej Orkie-
stry Kameralnej. Ukończył 
z wyróżnieniem Akademię 
Muzyczną im. F. Chopina 
w Warszawie. Za osiągnię-
cia artystyczne otrzymał 
dwukrotnie stypendium Mi-
nistra Kultury i Sztuki oraz 
stypendium im. Tadeusza 
Bairda. W 1997 r. przeby-
wał na stypendium niemiec-

kiego Stiftung Kulturfonds 
w Künstlerhaus Schloß Wie-
persdorf. Jest laureatem II 
nagrody w konkursie kom-
pozytorskim Musica Sacra 
(1995 r.), jest także finali-
stą III międzynarodowego 
konkursu kompozytorskiego 
„Next Millenium” im. Toru 
Takemitsu w Tokio. W 2000 
r. został nagrodzony stypen-
dium dla młodych dyrygen-
tów Japońskiej Fundacji Mu-
zycznej JESC. Za osiągnięcia 
w działalności artystycznej 
został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Radomska Orkiestra Ka-
meralna pod jego batutą za-
słynęła w Polsce i poza gra-
nicami, dzięki płycie Gra-
żyna Bacewicz - utwory na 
Orkiestrę Kameralną, która 
głosami międzynarodowego 

jury, nominowana została 
do nagrody INTERNATIO-
NAL CLASSICAL MUSIC 
AWARDS 2011. Pierwsza 
płyta nagrana przez Radom-
ską Orkiestrę Kameralną 
pod dyrekcją Macieja Żół-
towskiego otrzymała nomi-
nację do Nagrody Muzycznej 
Fryderyka 2010 w kategorii 
Album Roku – muzyka ka-
meralna.

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Radomskiej Fary powsta-
ło dla uczczenia 650 - lecia 
fundacji kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela. Przez cały 
zeszły rok świętowaliśmy 
tę rocznicę. Miało miejsce 
mnóstwo wydarzeń i koncer-
tów związanych z farą. Sto-
warzyszenie wydało kilka 
pozycji dotyczących historii 
kościoła. Zorganizowało 

konkursy: plastyczny, foto-
graficzny i multimedialny 
popularyzujący farę wśród 
młodzieży. Zainicjowało 
również Jarmark Świętojań-
ski, który promował nie tylko 
sam kościół, ale i całe Mia-
sto Kazimierzowskie. 

Grupa Carrion powsta-
ła na początku 2003 roku 
w Radomiu. W 2006 roku 
zespół zdobył wiele nagród 
(I miejsce na festiwalach: 
Malborski Przegląd Muzycz-
ny w Malborku, Morrock ’06 
w Morągu, I Małopolski Fe-
stiwal Rockowy w Brzesku, 
Muzyczna Jesień w Sierpcu, 
II miejsce na Muzycznej Je-
sieni w Grodkowe i nagrodę 
publiczności na Festiwalu 
Zderzak w Zgierzu). Rok ko-
lejny przyniósł debiutancki 
album nazwany po prostu 

Carrion. Na początku 2010 
roku światło dzienne ujrzał 
drugi singiel Nie bez wiary, 
do którego powstał teledysk. 
W utworze gościnnie wystą-
pił znakomity polski oboista 
Tytus Wojnowicz. Premiera 
płyty El Meddah miała miej-
sce w marcu 2010 roku. Krą-
żek promowała ogólnopolska 
trasa koncertowa Eska Rock 
Tour 2010. Pod koniec minio-
nego roku pojawiło się kilka 
podsumowań, w których ze-
spół został nagrodzony, m.in. 
Magazyn Gitarzysta - Naj-
-Zespół-Polska Carrion zajął 
3 miejsce, radio RMF Polski 
Rock uznało El Meddah pły-
tą roku, portal NetFan.pl zaś 
nagrodził zespół jako Arty-
stę Roku.

AG

Pielgrzymki czas
13 lipca z Radomia wyruszy III Pielgrzymka 
Rowerowa na Jasną Górę. Zapisy już trwają

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ró
w



5Miasto Radom

Minister Ewa Kopacz 
stanęła przed tele -

wizyjną kamerą i zjadła 
ogórek. Nie był to ogórek 
byle jaki, ale ogórek polski. 
Konsumpcji towarzyszyła 
deklaracja, która brzmiała 
mniej więcej tak: jestem 
dumna, że jestem Polką 
i jem polskie ogórki. Dobrze 
byłoby wiedzieć, czy podob-
ną dumę z pożerania przez 
polską minister odczuwa 
sam ogórek. Niestety, ogórki 
nie mówią ani nie śpiewają. 
Nie potrafią także protesto-
wać przeciwko instrumen-
talnemu wykorzystywaniu 
warzywa w polityce.

Telewizyjny show minister 
Kopacz miał związek z hi-
sterią wywołaną szalejącą 
na zachodzie Europy bakte-
rią e. coli. Miał on upewnić 
Polaków, że w przeciwień-
stwie do ogórków z Hiszpa-
nii czy Niemiec pod rząda-
mi Tuska polskie warzywo 
jest zdrowe i bezpieczne. 
Tak bezpieczne, że polski 
polityk zjada je przed ka-
merą. Cały ten skecz był 
propagandowo sugestywny 
i zapewne w PRL zdobyłby 
nagrodę prezesa radioko-
mitetu. Z czasów nam bliż-
szych przypomina się biz-

nesmen Kazimierz Grabek, 
zwany królem żelatyny, 
którego fabryka w Głucho-
wie pod Grójcem zatruwała 
całą okolicę. Tenże Grabek, 
dla wykazania, że niczego 
nie zatruwa, wypił przed 
kamerą tv szklankę wody 
zaczerpniętej rzekomo z lo-
kalnego ujęcia i mlaskając 
oświadczył, że jest pyszna, 
zdrowa a jego przeciwnicy 
bezczelnie kłamią. Ponie-
wczasie wyszło, że Grabek, 
owszem, wodę pił , tylko 
nalaną wcześniej z kranu 
w miejscu, gdzie smrody 
i toksyny z jego fabryki nie 
docierały.

Po wystąpieniu minister 
Kopacz wśród polityków 
zapanowała prawdziwa 
moda na telewizyjne wystę-
py z żywnością. Nikt już nie 
pamiętał szyderstw z szefa 
SLD, Napieralskiego, który 
rozdawał wyborcze jabłka 
i medialnie je na wizji po-
żerał. Teraz, bez żadnych 
zahamowań ,  z  ogórem , 
pomidorem czy kabacz -
kiem prezentował się sam 
wicepremier Pawlak, po 
nim Żeligowski, Kłopotek... 
Wszyscy oni zapewniali , 
że polskie pola i sady nie 
rodzą trucizny ani zarazy. 

Można by powiedzieć, że 
cały PSL zamienił się na 
naszych oczach w naro -
dowe warzywo. Dla ludzi 
prostych, niepojmujących, 
że przed wyborami polityk 
jadłby na surowo nawet 
stonkę ziemniaczaną i prze-
pijał ją swojską gnojówką, 
może to być sygnał, że pol-
scy ministrowie, posłowie 
itd. popadli w taką biedę, 
że stać ich tylko na zieloną 
paszę. A poparciem tej tezy 
są ich oświadczenia mająt-
kowe, z których wynika że 
im dłużej tkwią u koryta, 
tym gwałtowniej ich mająt-
ki tracą na wartości. Julia 
Pitera, której mieszkanko 
developerzy wyceniają na 
około milion, zadeklarowa-
ła że jest ono warte nieca-
łe 200 tys. zł. Dom prezesa 
Kaczyńskiego na Żoliborzu 
staniał nagle o kilkaset ty-
sięcy. Ponieważ praktyki 
nieoczekiwanego ubożenia 
polityków znamy również 
z przeszłości, świadczy to 
o jednym: ich tupet pozo-
staje niezmiennie na tym 
samym poziomie niezależ-
nie od tego, czy posługują 
się wyborczym warzywem 
czy wyborczą kiełbasą.

Parano

reklama

Scenariusz jest zazwy-
czaj taki sam. Po długim 

okresie jesienno-zimowym 
nadchodzi czas, kiedy zrzu-
camy swetry, kurtki i płasz-
cze i zaczynamy śmielej 
uśmiechać się do Słońca. 
A raczej do promieni UV, 
które między innymi emi-
tuje. Ultrafiolet dzielimy 
na trzy pasma: UV-A, UV-B 
i UV-C. Dwa ostatnie albo 
w ogóle nie docierają do 
powierzchni Ziemi albo 
w znikomej ilości. Najbar-
dziej nas interesującym 
pr om ien iowa n iem jes t 
UV-A, które w niewielkim 
stopniu jest osłabiane przez 
atmosferę, wnika w głąb 
naszej skóry i wpływa na 
system immunologiczny. 
Musimy się zatem chronić 
przed nadmiernym dawko-
waniem promieniowania 
ultrafioletowego, zwłasz-
cza należy chronić dzieci, 
a te poniżej 3 lat w ogóle 
nie powinny być wysta-
wiane na bezpośrednie 
promieniowanie Słońca. 
Stopień szkodliwości pro-
mieniowania UV zależy 
nie t ylko od wielkości 
dawki UV, ale także od in-
dywidualnej wrażliwości 
skóry – informują eksper-

ci z Instytutu Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej. 
A o co dokładnie chodzi? 
- Jest to zależne od zawar-
tości melatoniny w skórze. 
Najbardziej narażeni na 
działanie słońca są ludzie 
o jasnej karnacji , którzy 
mogą reagować na upał 
nawet odczynami popa-
rzeń skóry. Drugą grupą 
reakcji skóry są reakcje 
związane z ultrafioletem, 
powodujące rozrost zna-
mion na skórze. By tego 
uniknąć należy się zbytnio 
nie naświetlać. Osłonię-
cie skóry przed słońcem 
chroni przed poparzeniem. 
Warto też założyć ubranie 
w jasnym kolorze, bowiem 
ubrania ciemne pochłania-
ją promieniowanie i będą 
nas dodatkowo rozgrzewa-
ły – radzi Dariusz Skoczy-
las, specjalista medycyny 
rodzinnej. Jeśli dojdzie 
do przegrzania szybko się 
o tym dowiemy, gdyż nasz 
organizm automatycznie 
zacznie się chłodzić poprzez 
pocenie, szybsze oddycha-
nie, przyśpieszenie akcji 
serca w celu pompowania 
większej ilości krwi. U mło-
dych, zdrowych ludzi takie 
objawy nie są niczym nie-

pokojącym. Jednak u dzieci 
i osób starszych mogą być 
niebezpieczne. - Dzieci nie 
czują pragnienia, podczas 
upału tracą dużo płynów 
i mogą bardzo łatwo się od-
wodnić. To samo tyczy się 
osób starszych. Podczas 
upału można stracić około 
1,5 - 2 litrów potu, nie ro-
biąc zupełnie nic. Starsze 
osoby mogą nie zauważyć 
swojego odwodnienia, co 
może spowodować wpom-
powanie gęstej krwi do mó-
zgu. To z kolei może spo-
wodować udar lub wylew 
– tłumaczy Skoczylas.

Należy zatem pamiętać, 
aby stale uzupełniać płyny 
w organizmie. Lepiej żeby 
to była woda mineralna niż 
słodkie napoje. Z racji tego, 
że podczas pocenia tracimy 
chlorek sodu dobrze jest do-
dać do wody trochę soli, aby 
uzupełnić jej poziom w or-
ganizmie. - Trzeba także 
dbać o głowę, bowiem przez 
nią do naszego organizmu 
przedostaje się najwięcej 
ciepła. Warto także założyć 
czapkę lub kapelusz – wy-
jaśnia Skoczylas. 

W czasie kąpieli słonecz-
nych musimy pomyśleć 
o zabezpieczeniu skóry 

przed zgubnym dzia ła-
niem promieniowania UV. 
Najlepiej, jeśli pokryjemy 
ją kremem lub olejkiem 
do opalania. Ich wybór na 
rynku jest naprawdę duży, 
więc nie powinniśmy mieć 
problemów, aby wybrać coś 
dla siebie. – Najwygodniej-
sze są kremy w spryskiwa-
czu. Praktycznie wszystkie 
obecnie produkowane kre-
my do opalania są wodood-
porne – tłumaczy Justyna 
Toporek z Drogerii Natura 
w Galerii Słonecznej. – Do 
twarzy są kremy z wyższym 
filtrem. Po przedawkowa-
niu słońca mamy żele chło-
dzące z D-panthenolem, 
które działają na oparzenia 
słoneczne jak śmietana. 
A dla ciekawszego efektu 
w trakcie opalania są kre-
my ze złotymi drobinkami 
– wylicza Toporek.

Równie ważne, co za -
bezpieczenie skóry, jest 
chronienie oczu przed pro-
mieniowaniem UV. Może 
ono prowadzić do wcze-
śniejszego występowania 
starczowzroczności, zapa-
lenia rogówki czy zaćmy. 
- Dla osób, które stale no-
szą okulary korekcyjne, 
a chciałyby nosić okulary 

przeciwsłoneczne są dwa 
rozwiązania: kupić oku-
lary korekcyjne barwione 
lub, co osobiście polecam, 
zakupić okulary przeciw-
słoneczne oraz soczewki 
kontaktowe np. jednodnio-
we, które po każdym dniu 
wymienia się na nowe. Jest 
to idealne rozwiązanie na 
lato, a i koszt nie jest wy-
soki , bo za opakowanie, 
w którym jest 30 sztuk so-
czewek (15 par), zapłacimy 
ok. 80 zł. Soczewki kontak-
towe dodatkowo posiadają 
f iltry UV chroniące nas 
przed promieniowaniem 
UV, które wpada przez 
nieosłonięte przestrze -
nie pomiędzy okularami 
o oczami – tłumaczy Asy-
stent Sprzedaży z Vision 
Express w Galer i i Sło -
necznej. - Wszystkie oku-
lar y przeciws łoneczne 
kupione u renomowanego 
optyka posiadają filtr UV. 
Dla kierowców dodatkowo 
polecamy okulary z po -
laryzacją, które niwelują 
promienie słoneczne od-
bijające się np. od asfaltu 
czy deski rozdzielczej auta 
– dodaje. Najpopularniejszą 
marką okularów przeciw-
słonecznych jest Ray Ban, 

chociaż klienci cenią sobie 
również firmę Polaroid. 
Bardzo ważne jest, aby nie 
kupować okularów na baza-
rach, ponieważ oszczędza-
jąc w ten sposób, możemy 
pogorszyć swój wzrok.

Upały dają się we znaki 
nie tylko ludziom. Również 
zwierzęta w ciepłe dni po-
trzebują wody oraz osłony 
przed słońcem. Jeśli wy-
chodzimy z psem na spa-
cer pamiętajmy, aby wy-
bierać park, łąkę czy las, 
gdzie zwierzę mogłoby się 
schronić w cieniu. Unikaj-
my gorących powierzchni, 
takich jak asfalt czy beton, 
w przeciwnym razie łapy 
psa mogą ulec poparzeniu. 
I nigdy nie zostawiajmy 
zwierzęcia w samochodzie.

Piotr Szczechula
Michał Podgórski

Nie daj się upałomPodczas wakacyjnego leniuchowania na świeżym 
powietrzu nie zapominajmy, że za promieniami 
słonecznymi kryje się nie tylko opalenizna, ale 
również czyha wiele niebezpieczeństw

Warzywo, czyli kiełbasa
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Wyprawa marzeń
Pr z e g l ą d a j ą c  z d j ę c i a 

z wyprawy po Europie, 
Tomek wpadł na pomysł 
zorganizowania podobnej 
wycieczki. Skrzyknął kole-
gów i rozpoczęły się przy-
gotowania do przemierze-
nia Starego Kontynentu. 
Studenci zorganizowali się 
w pięcioosobową drużynę: 
trzech chłopaków i dwie 
dziewczyny. – Więcej osób 
na pokładzie mogłoby się 
nie pomieścić – śmieje się 
Kuba, uczestnik wyprawy 
– Co prawda bus zareje -
strowany jest na 9 osób, ale 
chcemy w nim również spać 
i nie wchodzić sobie na gło-
wę – wyjaśnia. 

Choć wyprawy na taką 
skalę nie mają jeszcze na 
koncie, to jak sami mówią, 
od pomysłu do czynu jest 
bardzo krótka droga. – Bę-
dąc kiedyś nad Okuninką 
popsuła nam się pogoda, 
więc chcąc sprawdzić jak 
jest nad morzem, po pro -
stu wsiedliśmy i ruszyliśmy 
przed siebie  – opowiada 
Kuba. 

Trzydziestolatek
W wyprawę po Europie 

razem z radomianami ma 
jechać bia ło -granatow y 
30-letni Volkswagen T3. Sa-
mochód kosztował ich już 
ponad 10 tysięcy złotych, 

a jego cena cały czas ro-
śnie. Kosztowne są bowiem 
naprawy i renowacja auta. 
– Musimy być przygotowa-
ni na każdą ewentualność 

na drodze. Samochód nie 
jest nowy, więc liczymy się 
z tym, że podczas jazdy cze-
kają nas naprawy – mówi 
Tomek.

Gibraltar i z powrotem 
– Głównym celem naszej 

wyprawy jest odbicie się od 
Gibraltaru i z powrotem. Naj-
pierw dołem przez Czechy, 

Włochy później wybrzeżem: 
Francja i Hiszpania i po -
wrót górą. Może uda nam się 
przebić też do Afryki do Ma-
roka – opisuje trasę wyprawy 

Kuba. Studenci wyliczyli, że 
bez wysiadania z samochodu, 
są w stanie przejechać trasę 
w ciągu 8 dni. Lecz prze-
cież cel wyprawy jest inny. – 
Chcemy zwiedzać, odkrywać 
nowe miejsca , poznawać 
obce kultury i pokazać, że 
chcieć to znaczy móc – prze-
konują dziewczyny. Początek 
wyprawy został zaplanowany 
na 29 lipca. Do Polski chcą 
wrócić nie później niż 4 wrze-
śnia. 

Jak zapowiadają, na bieżąco 
chcą informować o przebiegu 
swojej podróży nie tylko po-
przez blog, który prowadzą, 
ale za pośrednictwem radom-
skich mediów. Po powrocie 
natomiast szykują wystawę 
swoich prac, czyli zdjęcia 
z tego co zobaczyli i czego do-
świadczyli w podróży.

MF

List od Czytelnika

Zgrana paczka przyjaciół, trzydziestoletni bus i niezaspokojony głód przeżycia przygody – tyle potrzeba do realizacji marzeń. 
Młodzi radomianie chcą udowodnić, że od pomysłu do sukcesu jest niedaleko i pod koniec lipca udają się w podróż po Europie

Po żmudnych przygotowaniach pięcioosobowa drużyna gotowa na podbój Europy!

Przed taką wyprawą trasę...

trzeba dobrze rozplanować.
Ponieważ wyprawa jest 
kosztownym przedsięwzię-
ciem młodzi radomianie 
szukają sponsorów. Jeżeli 
chcesz ich wesprzeć w re-
alizacji planów skontaktuj 
się z Tomaszem Irzmań-
skim, tel. 667-266-986.

fo
t. 
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Piszę do redakcji, ponie-
waż jestem oburzony. Miesz-
kam na Idalinie od lat. Co-
dziennie dojeżdżam do pra-
cy w Centrum. Ostatnio jed-
nak jest to niezwykle trud-
ne. Najpierw trwał na ulicy 
Słowackiego niekończący 
się remont . Zapewniano 
nas, że po nim sytuacja się 
zmieni i droga będzie lepsza 
i ruch będzie odbywał się 
sprawnie. Jednak, kiedy re-
mont się skończył, pojawiły 
się kolejne utrudnienia. Te-
raz codziennie ma miejsce 
rzecz niebywała – korek na 
rondzie. Kiedy światła na 
pierwszym skrzyżowaniu 

są włączone automatycznie 
płynność ruchu się zmniej-
sza, a co za tym idzie, nie 
tylko cała ulica, ale całe 
rondo i wszystkie wjazdowe 
na nie ulice stoją w korku. 
To jakaś masakra!

Przeżywam to niemalże 
każdego dnia, kiedy jadę 
do pracy lub wracam w go-
dzinach szczytu. Jest nor-
malnie jedynie wtedy, kiedy 
światła są wyłączone. Czy 
odpowiedzialne za remont 
i rozwiązania komunika-
cyjne MZDiK mogłoby coś 
z tym zrobić?

Pozdrawiam
Wasz Czytelnik

-  Sygnal izacja świet lna 
u zbiegu ulic Słowackiego 
i Malenickiej działa od godzin 
porannych do, około 15:30 
(czyl i w godzinach pracy 
szkoły na Malenicach), a po-
tem jest wyłączana. W zamian 
jest uruchamiana sygnaliza-
cja u zbiegu ulic Słowackiego, 
Skaryszewskiej i Idalińskiej. 
Właśnie wtedy zdarza się, że 
korki sięgają do placu Matki 
Bożej Fatimskiej. Jednak na 
uruchamianie w danym okre-
sie wyłącznie jednej z tych 
dwóch sygnalizacji zdecydo-
waliśmy się dlatego, żeby nie 
zwiększać jeszcze bardziej 
zatorów. Przypomnijmy, że 
w pierwotnym projekcie prze-
budowy ulicy Słowackiego 
była tylko sygnalizacja przy 
Idalińskiej. Światła przy Ma-
lenickiej zostały „dołożone” 
później, po interwencjach 
rodziców uczniów pobliskiej 
podstawówki. Nie możemy 
wyłączać jednocześnie i jed-
nych, i drugich, bo wówczas 
ruch odbywałby się wpraw-
dzie płynniej, ale przechod-
nie mieliby duże trudności 
z przejściem przez jezdnię.

Marek Ziółkowski, 
rzecznik prasowy MZDiK

Zakorkowane rondo
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W połowie września 2002 
r. w lokalnej prasie po-

jawiły się informacje o zagi-
nięciu niespełna 18-letniej 
Lucyny K. spod Ciepielo-
wa. Podano rysopis: 162 cm 
wzrostu, smukła sylwetka, 
ciemne długie włosy, owal-
na twarz. Zaginiona miała 
na sobie bluzkę z krótkim 
rękawkiem i dżinsy.

Lucyna chodziła do ogól-
niaka w Iłży, była w klasie 
maturalnej. Nie należała do 
orłów, ale z nauką radziła 
sobie jak należy. Cieszyła 
się opinią zaradnej i towa-
rzyskiej dziewczyny. Rzad-
ko kiedy wagarowała, więc 
po dwóch dniach nieobec-
ności szkoła powiadomiła 
rodziców. 

Dodatkowy niepokój wy-
wołały informacje prze-
kazane przez właścicielkę 
stancji, na której mieszkała 
Lucyna. Kobieta znalazła 
na stole kartkę. Lucyna in-
formowała, że jedzie z kole-
gą Tomkiem do Jaworu So-
leckiego i wróci najpóźniej 
o 22. Gdy nie zjawiła się na 
noc, gospodyni skontakto-
wała się z Tomkiem, a ten 
nie potrafił powiedzieć nic 
poza tym, że w Jaworze za-
brali do samochodu dwóch 
znajomych i razem poje-
chali do Lipska. Potem Lu-
cyna sobie poszła - podobno 
chciała się spotkać z Jac-
kiem, chłopakiem pozna-
nym tydzień wcześniej na 
dyskotece. Do randki z całą 
pewnością nie doszło, chło-
pak był w tym czasie gdzie 
indziej. Lucyna wysłała do 
niego esemesa, Jacek odpi-
sał z godzinnym opóźnie-
niem, lecz jego wiadomość 
pozosta ła n ieodebrana. 
Była dwudziesta z minuta-
mi. 

Nieco później esemesa do 
Lucyny wysyłał również To-
mek. Również bez odbioru. 
Nie wiadomo, czy Lucyna 
jeszcze wtedy żyła.

Jako pierwszy, kierunek 
poszukiwań wskazał kie-
rowca PKS, który autobu-
sem relacji Lipsko-Zwoleń 
wiózł ok. godziny 21 młodą 
kobietę wyglądającą tak jak 
Lucyna K. Twierdził, że wy-
siadła ona w Ciepielowie. 
Czy była to Lucyna, czy 
tylko ktoś do niej podobny? 
– do dziś nie wiadomo.

Czego nie wiedział 
jasnowidz

Poszukiwania Lucyny nie 
dawały efektu. Jej rodzice 
zwrócili się do Krzyszto-
fa Jackowskiego, jasno -
widza z Człuchowa, który 
współpracował już z poli-
cją w podobnych sprawach 
i kilkakrotnie lokalizował 
miejsca, gdzie spoczywały 
zwłoki. Tym razem wska-
zał na Łódź. Twierdził, że 
Lucyna żyje. Opisał nawet 
ulicę i dom, w którym mia-

ła przebywać. Państwo K. 
pojechali tam ze znajomym 
różdżkarzem spod Iłży, ale 
ten – w przeciwieństwie do 
jasnowidza – był pesymi-
stą. „Zbadał” wahadełkiem 
fotografię Lucyny i stwier-
dził, że w Łodzi nie ma cze-
go szukać, gdyż dziewczyna 
jest martwa. Podał nawet, 
że jej ciało leży w jakimś 
„sadku” pomiędzy Lipskiem 
i Iłżą. 

Poszukiwania w Ł odzi 
zakończyły się fiaskiem. 
Śledztwo utknęło, ale po 
kilku miesiącach życie do-
pisało tragiczny epi log. 
Przypadkowy przechodzień 
zna lazł  w przydrożnym 
lesie koło wsi Pawliczka 
ludzkie szczątki. Były w ta-
kim stanie, że prokuratura 
zleciła badania DNA, które 
potwierdziły tylko to, cze-
go spodziewali się wszyscy. 
W lesie koło szosy Lipsko-
-I ł ża, za ledwie dziesięć 
kilometrów od domu, zna-
leziono rozkładające się 
i rozwłóczone przez dzikie 
zwierzęta ciało Lucyny K. 

Krzyż przy drodze
W śledztwie sprawdzano 

każdy możliwy trop. Najbar-
dziej prawdopodobna wersja 
wypadków mówiła, że Lu-
cyna zabrała się wieczorem 
z Lipska z jakimś przygod-
nym kierowcą, który okazał 
się jej katem. Z lewej strony 
szczęki Lucyny brakowa-
ło kilku zębów – tak jakby 
w to miejsce ugodził potęż-
ny cios. 

Państwo K. mieli własne 
podejrzenia. Zastanawiali 
się, dlaczego ich córka nie 
wróciła z kolegą do Iłży, tyl-
ko poszła sobie gdzieś, choć 
robiło się ciemno. Jaką rolę 
odegrali trzej młodzi, z któ-
rymi pojechała feralnego 
dnia do Lipska? Co mogło się 
tam wydarzyć? Ale chłopcy 
posiadali bardzo mocne alibi 
i skończyło się na gdybaniu. 

Po znalezieniu szczątków 
Lucyny K. miało miejsce 
dziwne i tragiczne zdarze-
nie związane z jej byłym 
chłopkiem, Zbigniewem M., 
słuchaczem szkoły detek-
tywistycznej. Podobno pod-
jął on prywatne śledztwo. 
Na początku października 
2002 znaleziono go martwe-
go, w poszarpanej odzieży. 
Wprawdzie sekcja zwłok wy-
kazała, że przyczyną śmier-
ci M. było przedawkowanie 
alkoholu i wyziębienie, to 
jednak jakieś wątpliwości 
pozostały. 

Zabójcy Lucyny K. nie uda-
ło się schwytać. Dziewczynę 
pochowano na cmentarzu 
w Antoniowie. Przy szosie 
I łża – Lipsko, na brzegu 
przydrożnego lasku, gdzie 
morderca porzucił jej ciało, 
państwo K. postawili krzyż 
upamiętniający męczeństwo 
swojego dziecka. 

(k)

reklama

Poezja to bardzo spe-
cyficzna dziedzina li-

teratury. Tutaj liczą się 
uczucia, emocje i to, co we-
wnątrz. W Radomiu młodzi 
ludzie mają możliwość roz-
wijania literackich pasji. 
Tej niebanalnej, wyjątko-
wej i wcale nie tak łatwej, 
jak mogłoby się wydawać, 
sztuki uczy Adrian Szary, 
radomski poeta, wolonta-
riusz i nauczyciel języka 
polskiego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 
im. Jana Kochanowskie-
go oraz w Zespole Szkół 
Plastycznych im. Józefa 
Brandta.

Wspólnie ze Stowarzysze-
niem Centrum Młodzie-
ży Arka już od trzech lat 
organizuje Międzyszkol-
ne Warsztaty Literackie. 

Spotkania odbywają się 
w Arce przy ul. Chrobre-
go i w ZSO nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego - Warsz-
taty w Kochanowskim do-
piero raczkują, myślę że 
w przyszłym roku będę 
mi a ł  wi ęcej  cz asu ,  bo 
w tym pracuję w dwóch 
szkołach – mówi Adrian 
Szary. Z inicjatywy warsz-
tatowiczów powstał też 
konkurs. Co roku odbywają 
się jego dwie edycje, jedna 
dotycząca poezji i druga 
prozy. Każda edycja jest 
też związana z konkretną 
osobą. VI Regionalny Kon-
kurs Literacki poświęcony 
został Marii Skłodowskiej 
– Curie. 

Jednym z warsztatowych 
wychowanków Adr iana 
Szarego jest Damian Le-

siak, uczeń klasy drugiej 
gimnazjum w Kochanow-
skim. - Pisanie to nie spo-
sób na nudę. W człowieku 
ca ł y cz as coś s i ę  g ro -

madzi , trzeba dać temu 
upust poprzez jakąś for-
mę artystyczną. W moim 
przypadku jest to pisanie 
– tłumaczy Damian i doda-

je - Można iść przez mia-
sto, wyrzucać śmieci czy 
siedzieć na lekcji i wtedy 
dostać olśnienia. Wier-
sze Damiana opisują jego 
doświadczenia. Łączą to, 
co widzi z tym, co myśli. 
– Cieszę się, że pomimo iż 
nie uczę Damiana, trafił 
do mnie na warsztaty lite-
rackie – najpierw te szkol-
ne w ZSO nr 6, a następnie 
na „arkowe”. Jest jednym 
z najbardziej aktywnych 
warsztatowiczów. Dużo 
publikuje, bierze udział 
w wieczorkach literackich, 
odnosi też sukcesy w kon-
kursach. Damian ma duży 
potencjał i ciekawy sposób 
pisania - mówi Adrian Sza-
ry. Dla Damiana poezja to 
sposób na wyrażenie sie-
bie. - Czasem, gdy siedzę 

nad kartką i przychodzi 
załamanie, myślę „Po co 
to piszesz? I tak nikogo nie 
interesuje czy to zrobisz, 
czy nie.” A ja robię to dla 
siebie - to jest szczere. 

Dla Adr ia na Sza rego 
ważne jest też promowa-
nie radomskich twórców. - 
Propagowanie radomskich 
animatorów kultury – na 
tym zależy mi najbardziej 
– mówi. - Gościli u nas ra-
domscy twórcy jak: Marcin 
Kępa, Robert Utkowski , 
Monika Mazur, Koło Poezji 
Nie - Odkrytej „Szuflada” 
z panią Walentyną Pawe-
lec na czele. Teraz zagości 
u nas prozaik, dramaturg, 
dziennikarz - Sebastian 
Równy.

Karolina Twardowska

Szczera poezjaW Radomiu jest wiele możliwości na rozwijanie 
swojej pasji. Taniec, muzyka, ale również i… 
literatura, a to za sprawą warsztatów literackich 
prowadzonych przez Adriana Szarego

Damian Lesiak - uczeń oraz Adrian Szary - nauczyciel i poeta.
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Dziesięć kilometrów od domu
Zbrodnia po radomsku

Princessa to suczka mie-
szaniec,  n ieco w t ypie 
owczarka nizinnego, bura 
z długim włosem, wiek ok.3 
lat. Znaleziona 19 kwietnia 
na Starej Woli Gołębiow-
skiej. Suczka niezwykle 
sympatyczna i łagodna. 
Nadaje się do mieszkania. 
Jest wysterylizowana i za-
szczepiona.

Przygarnij Princessę!Przygarnij Princessę!

Panorama Radomska wspólnie z Radomskim Towarzy-
stwem Opieki nad Zwierzętami co tydzień będzie prezentować 
czworonogów z radomskiego schroniska, które szukają domów. 
Nie bądźmy obojętni na samotność zwierząt, jeżeli mamy moż-
liwość adoptujmy!

Chcesz adoptować Princessę bądź innego czworonoga? 
Zadzwoń 605 329 442. Możesz również skontaktować się ze 
schroniskiem poprzez e-maila: adopcje@schronisko.radom.pl
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Ameryka w Radomiu
List intencyjny w tej spra-

wie podpisali prezydent 
Radomia Andrzej Kosztow-
niak oraz ambasador Sta-
nów Zjednoczonych w Pol-
sce Lee Feinstein. 

Informacji o Stanach Zjed-
noczonych będzie można 
szukać w Galerii Łaźnia 
przy ul. Traugutta. Głów-
nym zadaniem placówki 
jest bowiem szerzenie wie-
dzy na temat społeczeństwa 
amerykańskiego. Natomiast 
specjalnie dla uczestni-
ków programów wymiany 
stypendialnej oraz wykła-
dowców amerykanistyki 
i nauczycieli języka angiel-
skiego, organizowane będą 
w AC odczyty i spotkania. 
Przy takich placówkach 
zazwyczaj znajduje się bi-
blioteka. Ale to nie wszyst-
ko, czym zajmuje się Ame-
rican Corner. – Jesteśmy 
z jednej strony biblioteką, 
z drugiej strony centrum 
informacji - kierujemy oso-
by pytające o wizy lub moż-
liwości studiowania w USA 
do odpowiednich działów 
Ambasady tudzież insty-
tucji w Warszawie. Dyspo-
nujemy także bazami onli-
ne, z których użytkownicy 
mogą korzystać na miejscu 
(baza EBSCO lub POP Cul-
ture Universe). Ponadto 
jako centrum kultury orga-
nizujemy szereg eventów: 
wystawy, warsztaty dla 
dzieci, lekcje na temat Sta-

nów, wieczorki poetyckie, 
pokazy filmów (również do-
kumentalnych), wideokon-
ferencje – wyjaśnia Marta 
Żmijewska z AC w Gdańsku. 
– Dodatkowo, przy każdym 
AC istnieje dział zwany 
Young Learners Resource 

Center (YLRC), wyposażo-
ny w materiały dla nauczy-
cieli j. angielskiego naucza-
nia początkowego – dodaje 
Żmijewska. American Cor-
ner w Radomiu ma powstać 
jeszcze tego lata.

AG

Uczestnicy protestu do-
magali się m.in. popra-

wy bezpieczeństwa na tym 
przejściu, a także wydziele-
nia miejsc postojowych dla 
klientów sklepów położonych 
w tej części ulicy. Na niesio-
nych tabliczkach widniało 
wiele sloganów, m.in. Chce-
my pracować, a nie leniu-
chować!, Urzędowanie – to 
służba ludziom!, Siła w pre-
cyzji – likwidacja miejsc 
pracy, Nie tylko markety 
mają prawo do parkingów.

  Obiecanki prezydenta
Przedsiębiorcy są oburzeni 

i zniesmaczeni. Zanim wyszli 
na ulicę, starali się sprawę 
załatwić dyplomatycznie. 
Założyli społeczny komitet, 
który skierował pismo do 
władz miasta. – Zebraliśmy 
ponad pięćset podpisów 
pod petycją dotyczącą tego 
przejścia. Zanieśliśmy pi-
smo do prezydenta miasta. 
Obiecał, że coś z tym zrobi, 
ale od 3 miesięcy nic się nie 
dzieje – wyjaśnia Janusz Do-
magała, jeden z protestują-
cych przedsiębiorców – Już 
udało się władzom wykoń-
czyć sklepy, które były obok 
wiaduktu. Nas nie wykoń-

czą, nie damy się! – dodaje. 
Przedsiębiorcy proponują, 
aby zastosować takie samo 
rozwiązanie, jak przy skrzy-
żowaniu ul. Traugutta z ul. 
Planty. Jednak, zdaniem ra-
domskiej policji, zwężenie 
Słowackiego jest niemożliwe, 
ponieważ utrudniłoby ruch 
pojazdów.

Dostawa towaru do 6 rano
Przejście dla pieszych przy 

wiadukcie na ul. Słowackie-
go, to miejsce, gdzie wielo-
krotnie dochodziło do wy-
padków. Dyskusja o tym, jak 
poprawić tutaj bezpieczeń-
stwo trwa już kilkanaście 
miesięcy. W lutym pomalo-
wano przejście na czerwono 
i zainstalowano dodatkowe 
pulsujące oświetlenie. Nie 
przyniosło to jednak pożąda-
nych efektów. Wprowadzone 
zmiany mają jednak konse-
kwencje w stosunku do zlo-
kalizowanych w pobliżu skle-
pów i przedsiębiorstw. Zakaz 
zatrzymywania się utrudnia 
właścicielom zatowarowanie 
oraz odbiera klientów, którzy 
po prostu nie mają jak się 
zatrzymać. – Rozwiązanie, 
które nam zaproponowa-
no to absurd – mówi Janusz 
Domagała . Władze miasta 
chcą znieść zakaz między 22 
a 6 rano. Jednak, zdaniem 
przedsiębiorców, to nie roz-
wiąże ich problemów. – Nie 
będziemy towarować skle-

pów w środku nocy! – krzy-
czą oburzeni przedsiębiorcy. 
– My też chcemy żyć normal-
nie, i mieć prawo do tego, 
żeby się wyspać! Poza tym, 
propozycja ta nie rozwiązu-
je kłopotów z parkingiem dla 
klientów – dodają. 

Przejście wciąż 
niebezpieczne

Postulaty właścicieli firm 
popierają sami mieszkańcy. 
– To skandal! Nic tu już nie 
działa jak powinno. Zdarza 
się, że sygnalizator i lampa 
zawieszona nad przejściem, 
która miała je oświetlać, są 
popsute. To przejście jest na-
dal niebezpieczne! – uważają 
mieszkańcy pobliskiej kamie-
nicy. Potwierdza to przypa-
dek Andrzeja Chmury, który 
półtora roku temu, właśnie 
tutaj, został potrącony przez 
samochód. – Drabina, którą 
niosłem, uratowała mi życie. 
Teraz mam problemy z nogą, 
bo zainstalowano mi śruby – 
mówi poszkodowany. Według 
mieszkańców, rozwiązaniem 
problemu braku bezpieczeń-
stwa byłoby postawienie 
w pobliżu fotoradaru.– Dzię-
ki temu kierowcy zwolniliby, 
bo teraz zjeżdżają z wiaduk-
tu jak wariaci – mówi jedna 
z mieszkanek.

Przedsiębiorcy zapowiada-
ją, że protesty w najbliższym 
czasie mogą się powtórzyć. 

Alicja Gryz
Petycje kierowane do władz miasta nie przyniosły skutków, dlatego też przedsiębiorcy 
z ulicy Słowackiego zmuszeni byli zastosować bardziej radykalne środki.

W Radomiu powstanie American Corner, czyli 
Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji

Żółtą kartkę pokazali władzom Radomia przedsiębiorcy i mieszkańcy z ulicy 
Słowackiego, którzy blokowali przejście przed wiaduktem 

Protest na pasach

fo
t. 

St
oc

k

fo
t. 

AG



9Powiaty, gminy

PIONKI

W ostatnią sobotę maja 
w P r zysusze odbył 

się I Otwarty Puchar Pol-
ski Tang Soo Do. W zawo-
dach wzięło udział ponad 
150 zawodników z 20 klu-
bów różnych sztuk walki, 
a wśród nich bardzo licznie 
reprezentowana pionkowska 
sekcja Tang Soo Do. Nasi 
zawodnicy spisali się wy-
śmienicie zdobywając w su-
mie 37 medali i tym samym 
plasując się na pierwszym 
miejscu w klasyfikacji me-
dalowej klubów a Paulina 
Woźniak wywalczyła tytuł 
najlepszego zawodnika- ko-
biety. Zawody rozegrano 
w następujących konkuren-
cjach: formy tradycyjne, 
formy z bronią, rozbicia, 
walki touch contact dla 
dzieci (formuła przerywa-
na ograniczona), walki semi 
contact (formuła przerywa-
na), walki light contact (for-
muła ciągła) dla kadetów 
i walki light kick (formuła 
ciągła z kopnięciem na udo). 

Nasza sekcja w yst ą pi ła 
w następującym składzie: 
Paulina Woźniak (junior-5), 
Małgorzata Abramowicz 
(kadet-5), Agnieszka Woź-
niak (kadet-4), Michał Bor-
kowski (kadet-4), Sebastian 
Woźniak (senior-3), Piotr 
Olszewski (senior-3), Ma-
riusz Baran (senior-2), Artur 
Woźniak (senior-1), Michał 
Zawadzki (kadet-1), Kamil 
Jedynak (kadet-1), Tomasz 
Wierzbicki (młodzik-2), Da-
wid Koziej (dzieci-2), Filip 
Golbert (dzieci-1), Kacper 
Banaszek (dzieci-1), Kamil 
Banaszek (dzieci-1), Kuba 
Przybyś (dzieci-1), Paweł 
Wierzbicki (dzieci-IV miej-
sce walki),Piotr Wiśniewski 
(junior-udział), Adrian Orlik 
(kadeci-udział), Kuba Płach-
ta (dzieci-udział), Kuba 
Grzywacz (dzieci-udział) – 
w nawiasie kategoria wieko-
wa i ilość zdobytych medali.

– Cieszę się, że mogli -
śmy wystawić do zawodów 
pon a d 20  z awodników, 

w tym naszych najmłod-
szych adeptów z grupy dzie-
cięcej– powiedział Dariusz 
Sułek.

– To był pierwszy start 
dzieci i młodzików, którzy 
od listopada byli przygo-
towywani przez Mateusza 
Kurka a od dwóch miesięcy 
przez Sebastiana Woźniaka 
i Paulinę Woźniak. W kon-

kurencjach technicznych 
nasi zawodnicy spisali się 
na medal i wszyscy zasłuży-
li na duże słowa uznania – 
kontynuuje swą wypowiedź 
Dariusz Sułek.

– Generalnie nie zawiedli 
nasi najbardziej utytuło-
wani zawodnicy: Paulina 
po raz drugi w tym roku 
wywalczyła w pięknym sty-

lu prestiżowy tytuł najlep-
szej zawodniczki zawodów 
a Gosia Abramowicz zwy-
ciężając w formule ciągłej 
udowodniła swoje wysokie 
predyspozycje w tej wła-
śnie formule walki. Bardzo 
dobrze w walkach wypa-
dli też ci , którzy startują 
od niedawna. Szczególnie 
cieszy drugie miejsce Mi-

chała Borkowskiego w semi 
contact, który w kategorii 
kadetów zaczyna „łapać” 
właściwy rytm. To bardzo 
dobrze rokuje na przyszły 
sezon startowy. W walkach 
dzieci najwyższe miejsce 
osiągnął Paweł Wierzbicki, 
który walkę o wejście do fi-
nału przegrał po remisowej 
dogrywce decyzją sędziów 
– podsumował udzial w za-
wodach D. Sułek.

– To był nasz ostatni wy-
stęp w tym jakże udanym 
sezonie startowym. Teraz 
czekają nas egzaminy na 
wyższe stopnie szkolenio-
we, kilku zawodników wy-
jedzie na wakacyjne obozy 
sportowe a od września ru-
szamy z naborem nowych 
kandydatów do obu grup 
i intensywnymi treningami. 
Mam nadzieję, że przyszły 
sezon startowy będzie rów-
nie owocny jak miniony 
i atmosfera w sekcji będzie 
tak dobra jak dotychczas – 
zakończył swą wypowiedź 
trener pionkowskiej sekcji 
Tang Soo Do Dariusz Sułek.

RED
www.nadzagozdzonka.pl

W gminie będą budować
W Jedlni, Suskowoli i Laskach powstaną szkolne place zabaw. Gmina 
Pionki już ogłosiła przetarg na ich budowę

Szkolne place zabaw po-
wstaną w ramach pro-

gramu rządowego „Rado-
sna Szkoła”. Dokumentacja 
przetargowa określa, że 
przy szkole w Jedlni po -
wstanie plac o powierzch-
ni 501,72 m2. Z czego po-
wierzchnia tak zwanej na-
wierzchni bezpiecznej wy-
niesie 245,86m2 a powierzch-
nia ścieżek - 49,00 m2. Tere-
ny zielone zajmą 206,82 m2. 
Znacznie mniejsze rozmiary 
będzie miał plac przy szko-
le w Suskowoli. Jego całko-
wita powierzchnia swym 
zasięgiem obejmie dwieście 
czterdzieści metrów kwadra-
towych. Powierzchnia bez-

pieczna – 150,69 m2. Kolejny 
radosny plac zabaw zlokali-
zowany zostanie przy szkole 
w Laskach. Jego całkowita 
powierzchnia oszacowana 
została na 243,40 m2. W tym 
przypadku powierzchnia na-
wierzchni bezpiecznej wy-
niesie 158,43 m2. Podmioty 
gospodarcze zainteresowa-
ne udziałem w tym przetar-
gu i późniejszą realizacją 
inwestycji mogą zgłaszać 
się do dwudziestego szóste-
go czerwca. Do piętnastego 
września boiska powinny 
zostać zbudowane.

Program „Radosna Szko-
ła” zakłada wspieranie or-
ganów prowadzących pu-

bliczne i niepubliczne szko-
ły podstawowe oraz ogólno-
kształcące szkoły muzyczne 
I stopnia w tworzeniu odpo-
wiednich warunków do ak-
tywności ruchowej najmłod-
szych uczniów, w kontekście 
obniżenia wieku rozpoczy-
nania obowiązku szkolnego.

W ramach programu „Ra-
dosna Szkoła” samorząd 
może otrzymać wysokie 
rządowe dofinansowanie na 
urządzenie szkolnego placu 
zabaw - do kwoty 63 850 zł 
(na mały plac zabaw) lub do 
kwoty 115 450 zł (na duży 
plac zabaw)

R.F
www.nadzagozdzonka.pl

Ponownie najlepsi
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Zdobyli trzydzieści siedem medali i wywalczyli 
pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej
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Na skutek fatalnej ku-
chennej pomyłki tra-

gicznie umierają 52 zakon-
nice. Po serii pogrzebów 
okazuje się, że do pochowa-
nia pozostały jeszcze cztery 
ofiary zupy grzybowej. W tej 
sytuacji pozostałe przy życiu 
siostrzyczki postanawiają, 
że najlepszym sposobem na 
zgromadzenie funduszy nie-
zbędnych na pochówki bę-
dzie zorganizowanie show, 
w którym wystąpią… one 
same.

Jest w tej komedii dosłow-
nie wszystko: ogromna daw-
ka ciepła i humoru, pastisze 
musicalowych numerów, 
cytaty z opery czy wodewi-
lu, kawałki w stylu gospel, 
rytm’n’bluesa, a nawet co-
untry. Siostrunie nie tylko 
znakomicie śpiewają, ale 
rapują, stepują i jeżdżą na 
rolkach. – Zabawna, kom-
pletnie wymyślona historia, 
która rozśmieszy każdego – 
zapewnia Zbigniew Rybka, 
dyrektor teatru. Siostrunie 
pokazują jak czerpać radość 
ze zwykłych rzeczy, przy-
pominają, że warto być do-
brym i dostrzegać drugiego 
człowieka.

Żywiołowe, przebojowe 
Siostrunie szturmem zdo-
były świat . – Spektakl był 
grany w trzydziestu jeden 
krajach, wszędzie z ogrom-
nym powodzeniem. Także 
w Radomiu– mówi dyrektor.

AG

Mazowsze na fotografii
Rozpoczął się nabór prac do szóstej edycji konkursu fotograficznego Mazowsze bliskie sercu 
organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Od początku czerwca, 
aż do 14 października, 

można składać swoje prace. 
Konkurs odbywa się w jed-
nej kategorii tematycznej: 
Mazowsze – widoki ze świa-
ta oraz w dwóch kategoriach 
wiekowych do i od 13 roku 
życia. Mogą w nim wziąć 
udział amatorzy. Jedynym 
warunkiem uczestnictwa 
jest podpisanie stosownych 
oświadczeń, których wzory 
znajdują się w regulaminie 

konkursu.  Zgłaszane do kon-
kursu fotografie oraz płytę 
CD z nagranym zdjęciem 
należy opisać na odwrocie, 
wskazując: tytuł konkursu; 
tytuł zdjęcia; miejsce wyko-
nania fotografii/nazwę foto-
grafowanego obiektu; dane 
osobowe autora fotografii: 
imię, nazwisko i adres, te-
lefon oraz e-mail oraz wiek. 
Wszyscy, którzy zdecydują 
się zgłosić swoje prace do 
konkursu mają szanse na na-

grody pieniężne. Pierwsze 
miejsce to nagroda  w wyso-
kości 3 tys. zł, drugie miej-
sce to 2 tys. zł. Zdobywca 
Trzeciej nagrody otrzyma 

1,5 tys. zł. Laureatów jury 
wyłoni z końcem październi-
ka, a nagrody zostaną wrę-
czone pod koniec listopada.

RED

Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament 
Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 War-
szawa (decyduje data stempla pocztowego), lub osobiście 
w sekretariacie ww. Departamentu z dopiskiem: Konkurs 
Mazowsze bliskie sercu.

Tegoroczna impreza odbę-
dzie się w Muzeum Gom-

browicza we Wsoli 17 i 18 
czerwca. W piątkowe popo-
łudnie od godz. 19.30 będzie-
my mogli posłuchać recitalu 
aktorki, Joanny Trzepieciń-

skiej, która w towarzystwie 
wybitnych muzyków jazzo-
wych zaśpiewa piosenki Ka-
baretu Starszych Panów. 

Drugi dzień rozpocznie się 
koncertem w rytmach reg-
gae. O godz. 16 zagra znana 

radomska grupa, Alicetea. 
Następnym punktem pro-
gramu będzie monodram 
Ślub, czyli ja sam inspiro-
wany dramatem Ślub Witol-
da Gombrowicza. Spektakl 
zaprezentuje Romuald Krę-
żel, o godz. 18. O 19 zaczną 
rozbrzmiewać dźwięki mu-
zyki flamenco w wykonaniu 
znanej w Europie grupy Viva 
Flamenco. Imprezie towa-
rzyszyć będzie ludyczna lek-

tura przy ognisku - czytanie 
Gombrowicza i o Pisarzu 
- połączone z akcentem ku-
linarnym, czyli pieczeniem 
kiełbasek.

Dojazd z Radomia będzie 
możliwy bezpłatnymi au-
tobusami ITS Michalczew-
ski. Zbiórka przed Teatrem 
Powszechnym w  Radomiu: 
piątek: godz. 18.45, sobota: 
15.15, 17.15.

RED
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Witamy w piekle
Relacja znanego bryty j -
skiego komika z podróży do 
miejsc niekojarzonych z wy-
poczynkiem czy turystyką

Super 8
Jest lato 1979 roku. Grupa przyjaciół z niewielkiego miastecz-
ka w Ohio decyduje się nakręcić film o zombie. W trakcie 
zdjęć realizowanych na taśmie 8 mm, dochodzi do groźnej 
katastrofy kolejowej

Pod przewożący materia-
ły pociąg wpada cięża-

rówka. Cudem uniknąwszy 
śmierci, młodzi filmowcy od-
krywają, że wypadek nie był 
przypadkiem. W miasteczku 
dochodzi do innych niewy-

tłumaczalnych zjawisk. Kie-
dy miejscowy policjant Jack 
Lamb usiłuje odkryć prawdę, 
okazuje się, że jest ona bar-
dziej przerażająca niż mogli 
to sobie wyobrazić.

Premiera 17 czerwca.

Czwórka Beyonce
Najnowszy album Beyonce, 
nosić będzie tytuł 4 i ukaże 
się 27 czerwca. Jak twier-
dzi sama artystka, jest to 
najważniejsza i najbardziej 
osobista płyta w jej karierze

Dziennikarz Dom Joly, 
chcąc zweryfikować 

medialny obraz najniebez-
pieczniejszych regionów, 
wybrał się w podróż do Ira-
nu, Stanów Zjednoczonych, 
Kambodży, Czarnobyla, 
Prypeci, Korei Północnej 
i do Bejrutu. W książce 
opisuje nie tylko kraje na-
znaczone piętnem dyktatu-
ry czy te, gdzie ludzie żyją 
praktycznie na polu bitwy, 
ale także miejsca zabójstw 
Kennedy’ego i Kinga oraz 
ruiny WTC. Autor z dystan-
sem, poczuciem humoru i ze 

świeżością w przełamywa-
niu stereotypów, którymi 
częstują nas media, prezen-
tuje to, co zobaczył na wła-
sne oczy w czasie swoich 
podróży.

Nagrania na płytę po -
wstawały od wiosny 

2010 do wiosny 2011, kiedy 
to artystka zrobiła sobie 
przerwę w działalności sce-
nicznej. Inspiracje najróż-
niejszymi gatunkami usły-
szeć będzie można właśnie 
na nowym krążku. Sesja 
nagraniowa do płyty zaowo-
cowała prawie 70-cioma pio-
senkami, ale na płytę trafiło 

ostatecznie 12 kompozycji. 
Pierwszym singlem z płyty 
jest utwór Run The World 
(Girls). Bonusową płytę wy-
pełnią remiksy tego singla, 
jak również trzy utwory, 
których zabraknie w edycji 
standardowej.

UWAGA KONKURS!!! Chcesz przeczytać tę książkę? Wyślij 
e-maila na adres konkurs@panoramaradomska.pl w temacie 
wpisując  WITAMY W PIEKLE a w treści podając imię i na-
zwisko. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Carta Blanca.

Zabawne i przebojowe Siostrunie w reż. Macieja Korwina można obejrzeć 
na deskach radomskiego powszechnego

Na scenie: Izabela Brejtkop-Frączek, Ewa Gierlińska 
Anna Walczak, Karolina Łękawa, Magdalena Pawelec, 
Iwona Pieniążek i Patrycja Zywert. 

Impreza z Gombrowiczem w tle
Spektakl, koncerty i recitale znalazły się w pro-
gramie czwartej edycji plenerowej imprezy Ape-
tyt na Gombrowicza

Muzyczne „Siostrunie”

UWAGA KONKURS!!! Dla Czytelników mamy poje-
dyncze zaproszenie na spektakl Siostrunie w niedzielę 
(19.06) na godz. 19. Wyślij do piątku 17 czerwca e-maila 
na adres konkurs@panoramaradomska.pl w tytule wpi-
sując SIOSTRUNIE, a w treści swoje imię i nazwisko. 

Repertuar teatru
17.06. piątek
godz. 19.00 Siostrunie Duża Scena
18.06. sobota
godz. 19.00 Siostrunie Duża Scena
19.06. niedziela
godz. 19.00 Siostrunie Duża Scena
22.06. środa
godz. 19.00 Mayday Duża Scena
24.06. piątek
godz. 19.00 Mayday Duża Scena
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Impreza będzie trwała od 
godz. 11.30 do 18.00. Pik-

nik Naukowy to spotkanie 
z nauką, dotknięcie jej, zro-
zumienie, spojrzenie z bli-
ska na wykorzystanie nauk 
ścisłych, przyrodniczych 
i technicznych, obecnych 
w codziennym życiu.

Pokazy naukowe, ekspery-
menty, wystawy, wycieczka 
do RADPEC-u, darmowy 
makijaż – te i inne atrakcje 
czekają na wszystkich, któ-
rzy w sobotę wezmą udział 
w imprezie. Będzie można 
zmiksować muzykę, pisać 
piórkiem po iPAD-zie, a pod 
mikroskopami obejrzeć nie-
widzialne życie w powięk-
szeniu, a nawet otrzymać na 
wisiorku swoje DNA i na pa-
miątkę – odciski palców. Nie 
zabraknie też konkursów 

Starsi i młodsi znajdą coś 
dla siebie. Nie jedną kobietę 
zaciekawi jak powstaje żel 
pod prysznic czy krem do 
rąk. Dzieci – jak rozpala się 
fajerwerki lodem, jak wy-
gląda wóz strażacki, co po-
trafi robot montażowy. Męż-
czyźni zainteresują się jak 
działa klimatyzacja i silnik 
samochodowy oraz nowo-
czesny policyjny radiowóz 

Alfa Romeo 159. Wszyscy 
zaś będą mogli spróbować 
swoich sił i zagrać na sprzę-
cie DJ-a. 

Na parterze budynku ma-
gistratu, od strony ul. Że-
romskiego, zostanie otwarta 
I Radomska Giełda Monet 
i  Numizmatów Moneta -

rium, pod patronatem Men-
nicy Polskiej. Kolekcjonerzy 
mogą liczyć na specjalne 
ceny za wyjątkowe monety 
i numizmaty oraz bezpłatną 
wycenę. Mincerz Mennicy 
Polskiej na miejscu będzie 
wybijał okolicznościową 
monetę

Drugą edycję tego nieco-
dziennego spotkania z na-
uką organizują Urząd Miej-
ski w Radomiu i Dom Kul-
tury Borki, przy współpracy 
radomskich szkół, uczelni, 
instytucji a także partnerów 
z regionu.

AG

Wakacyjne porządki w szafie
Polacy już dawno pokonali 

wstręt do tzw. lumpek-
sów. Dziś w tych przybyt-
kach ochrzczonych dumną 
nazwą secondhand możemy 
wyszperać prawdziwe cudeń-
ka. Teraz z Zachodu przyszła 
do nas nowa propozycja. Weź 
ciuchy, których już nie nosisz 
i wymień się z innymi! – Każ-
da z nas ma w szafie ubra-
nia, które czekają na lepsze 
czasy, na schudniecie, po-
wrót do formy lub przedcią-
żowej sylwetki, czy modne 
rzeczy sprzed lat. Jednak na 
co dzień gnębi nas odwiecz-
ny problem pod hasłem: nie 
mam co na siebie włożyć! 
Receptą na te bolączki jest 
właśnie wymienialnia, czyli 
Szafa Party – mówi Monika 
Fijałkowska, prezes Stowa-
rzyszenia Babia Góra, orga-
nizatora imprezy.

Na Szafę Par t y  można 
przynieś wszystkie rzeczy, 
które nie są już przydatne, 
a mogą przydać się innym, 
jak: ubrania, buty, dodatki, 
biżuterię, zabawki oraz cza-
sopisma i książki. W zamian 
można poszperać w rzeczach 
przyniesionych przez innych 
Jeśli uda się wyszukać coś 
dla siebie, po prostu można 
zabrać to do domu. Dodat-
kowym atutem, jest fakt, że 
można zabrać ze sobą dzie-
ci. – Nie trzeba się martwić 
o swojego malucha . Dla 
milusińskich zorganizuje-
my kącik zabaw, gdzie pod 

opieką będą się z pewnością 
świetnie bawić – dodaje Fi-
jałkowska. Kobiety muszą 
zapłacić symboliczne 5 zł za 
bilet wstępu, dzieci oraz pa-
nowie wchodzą gratis. Sama 
wymiana odbywa się bezgo-
tówkowo. Wszystkie rzeczy, 
które nie znajdą nowego 
właściciela zostaną przeka-
zane potrzebującym. Wśród 
przybyłych rozlosowane 
zostaną upominki. Pomy-
słodawcą i wykonawcą tego 
cyklu w Radomiu jest Stowa-
rzyszenie Babia Góra. 

MF

Spotkajmy się na Żeromskiego
Od 26 czerwca do 4 września, co tydzień w niedzielne popołudnie, o godz. 19, 
będzie można Spotkać się na Żeromskiego z muzyką z różnych stron świata

26 czerwca -  The Postman, Kabaret „Rak”, 
Kabaret „Pod Wyrwigroszem”

03 lipca - Jose Torres
10 lipca -  Joachim Perlik - piosenki Czesława 

Niemena
17 lipca -  Beltaine & Camhlan Mountain 

Project 

24 lipca – Turnioki
31 lipca - Dixie Friends
07 sierpnia - Kasa Koncert
14 sierpnia - Operetka Wrocławska
21 sierpnia - Konwój z grupą taneczną Rodeo
28 sierpnia - Gospel Radom, Gospel Joy
04 września - Kasia Kowalska

Czerwcowy 
maraton
Film obyczajowy, komediowy i dokumentalny 
będziemy mogli zobaczyć podczas kolejnego 
Elektryzującego Maratonu Filmowego, który 
odbędzie się w poniedziałek, 20 czerwca

O godz. 18 projekcja pol-
skiego filmu Erratum. 

Żona, syn, dobra posada - 
w życiu Michała wszystko 
jest poukładane. Pewnego 
dnia odwiedza swoje ro -
dzinne miasto, żeby zała-
twić sprawę, o którą prosi 
go szef. Ma odebrać spro-
wadzone ze Stanów auto 
i od razu wracać. Sprawy 
przybierają jednak inny ob-
rót... 

O godz. 20 zobaczymy 
francuską komedię Żona 
d oskon ał a .  Suza nne to 
żona bogatego przemy-
słowca, uległa pani domu, 
k tóra skrzętn ie w ypeł -
nia codzienne obowiązki 
i służy jako jego luksusowa 
ozdoba. Gdy pewnego dnia 
pracownicy fabryki buntują 
się przeciwko szefowi i bio-
rą go za zakładnika, Suzan-
ne nieoczekiwanie ujawnia 
nieznane dotąd oblicze swo-

jej kobiecości – energiczne, 
przebojowe i zniewalające.

Ostatnim obrazem, jaki 
zobaczymy podczas ma-
ratonu, będzie niemiecki 
film dokumentalny Jaski-
nia zapomnianych snów, 
wyemitowany o godz. 22. 
Film odsłania wnętrze od-
krytej w 1994 roku jaskini 
Chauvet .  To niezwykła, 
poruszająca filmowa po-
dróż w przeszłość – w głąb 
ludzkiej kultury i tradycji. 
Werner Herzog łączy tu 
talent reżysera, odkryw-
cy i poetyckiego filozofa, 
przedstawiając najstarsze 
odkryte dotąd obrazy stwo-
rzone przez człowieka. 

Bilety do kupienia w kinie 
Helios, w dniu projekcji, 
przed salą nr 5. Ceny bile-
tów: 1 film – 14 PLN, 2 fil-
my – 22 PLN, 3 filmy – 27 
PLN.

RED

Plac przed urzędem miejskim, 18 czerwca, zamieni się w laboratorium. 
Podczas Dni Radomia odbędzie się drugi Radomski Piknik Naukowy

Nauka na wyciągnięcie ręki

To już szósta impreza z cyklu Szafa Party. W nie-
dzielę, 19 czerwca w Strefie G2 po raz kolejny bę-
dzie można bezgotówkowo wymienić się ciuchami. 
Nie znacie jeszcze tej idei? Czas ją poznać

Kilogramowa moneta z papieżem Janem Pawłem II (od lewej – rewers i awers).
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Przeświadczenie o współ-
czesnym tyciu od tłusz-

czy zaczyna odchodzić do la-
musa, choć nadal niektórzy 
boją się wszystkiego co tłu-
ste. Obecnie tyjemy nie tyle 
od nadmiaru tłuszczu, co 
nadmiaru cukrów prostych, 
które nie spożytkowane na 
bieżąco np. przez mięśnie, 
zostają odłożone w postaci 
… tkanki tłuszczowej! Wę-
glowodany proste to białe 
pieczywo, chipsy, słodkie 
bułki i wyroby cukiernicze. 
Cukier znajduje się również 
w słodzonych, kolorowych 

napojach, wodach smako-
wych, jogurtach owocowych 
często sygnowanych słowem 
„light”, płatkach śniadanio-
wych itd. Producenci żyw-
ności wciąż walczą o klienta 
poprawiając smak i aromat, 
a nie jakość produktu.

W kardiologicznej pira-
midzie zdrowia stworzonej 
przez dra Willeta na Uni-
wersytecie w Harwardzie, 
właściwe tłuszcze, znajdują 
się w połowie piramidy - co 
świadczy o ich istotnej roli 
w naszej codziennej diecie. 
Przypomnę, że piramida 
ta jest szeroko promowana 
przez Światową Organizację 
Zdrowia od 2005 roku.

Tłuszcze stanowią budulec 
błon komórkowych, warun-
kują przyswojenie witamin 

A, D, E i K, właściwe tłusz-
cze decydują o sprawności 
układu krążenia, oraz po-
prawiają wygląd skóry. Każ-
dy gram tłuszczu - dobrego 
czy złego to 9 kcal, więc 
warto zwracać uwagę na ich 
dobór i ilość, tak aby nie tyć. 
Właściwe tłuszcze nazwane 
są niezbędnymi nienasy-
conymi kwasami tłuszczo-
wymi. Znajdziemy je w tłu-
stych rybach morskich nie 
poddanych obróbce termicz-
nej, roślinach liściastych, 
nieoczyszczonym oleju lnia-
nym, oliwie z oliwek extra 
virgin. Warto jednocześnie 
unikać rafinowanych, czy 
uwodornionych tłuszczy, 
które są źródłem kwasów 
trans. Izomery trans po-
wodują wzrost cholesterolu 

całkowitego i złego (frakcja 
LDL), przy jednoczesnym 
obniżeniu pożądanej frak-
cji HDL. Stan ten powoduje 
wzrost ryzyka miażdżycy. 
Ponadto kwasy trans powo-
dują nadmierne uwalnianie 
insuliny, osłabienie odpo-
wiedzi immunologicznej, 
wzrost produkcji wolnych 
rodników, a w przypadku 
mężczyzn - zaburzenie pro-
dukcji plemników. 

Doradca ds. odchudzania 
i odżywiania

Ewa 
Wijatkowska

Kom: 
793 650 490

Mail: odchu-
dzanie-ok@

wp.pl

Nasza wiedza o sobie 
pochodzi z rezultatów 

naszych działań, przeko-
nań, myśl i oraz odczuć 
na własny temat. Wiedzę 
o sobie czerpiemy również 
z porównań z innymi ludź-
mi, wiedzy pochodzącej od 
drugiego człowieka. Trud-
ne jest jednak umiejętne 
czerpanie z opinii innych 
ludzi, bo często wrażenia 
postronnych, są niezgodne 
z naszymi własnymi prze-
konaniami o sobie a lbo 
podyktowane są osobistym 
interesem drugiego czło-
wieka. 

Najłatwiej dokonujemy 
oceny naszych zdolności 
i umiejętności w oparciu 
o sukcesy życiowe. Na-

sze przekonania i myśli 
na własny temat wówczas 
są dla nas czymś oczywi-
stym. W sytuacjach, kie-
dy nie mamy pewności, 
co do naszych zdolności 
i umiejętności, zaczynamy 
porównywać się z innymi 
ludźmi. Twierdzimy, że je-
steśmy szczupli, bo wokół 
widzimy osoby potężniej-
sze, grubsze. Uważamy się 

za sprawnych fizycznie, 
bo w porównaniu z inny-
mi więcej czasu spędzamy 
na basenie czy siłowni lub 
ktoś kiedyś zwrócił uwagę 
na nasze zdolności fizycz-
ne. Trudno jest być wobec 
samego siebie obiektyw-
nym, wiedzę na ten temat 
posiada wiele osób, dlatego 
też szukamy potwierdzenia 
naszych myśli, odczuć u in-

nych, jednak oni również 
nie zawsze muszą kierować 
się naszym dobrem, często 
o tym zapominamy. Wiedza 
o tym, „jakim jestem czło-
wiekiem” powinna pocho-
dzić z połączenia naszego 
własnego zdania oraz po-
glądów i opinii osób, do 
których mamy zaufanie 
i wierzymy w szczerość ich 
intencji. Warto zwracać 
uwagę na sugestie innych 
osób dotyczące, na przy-
kład, naszego zachowa-
nia, nie zapominając jed-
nak o własnych uczuciach 
i przekonaniach.

 
Mgr Agata Skóra 

psycholog
tel. 505-55-44-91

Właściwe tłuszcze poszukiwane

Masz problem lub znajdujesz się w ciężkiej sytuacji? Nie 
wiesz jak sobie poradzić? Prześlij pytanie do naszego psycho-
loga na adres: psychowskazowka@gmail.com. Odpowiedź 
opublikujemy na łamach tygodnika. Gwarantujemy anonimo-
wość. Możesz również skontaktować się z psychologiem tele-
fonicznie i umówić na prywatną konsultację. 
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Skąd bierzemy wiedzę na swój temat?
Jakim jestem człowiekiem? To jedno 
z najtrudniejszych pytań, jakie zadają 

sobie ludzie. Jeszcze trudniej jest spróbować na nie 
odpowiedzieć. 

Osoby dbające o sylwetkę i serce wykluczają z menu golonki, wieprzowi-
nę, kiełbaski z grilla, karkówkę czy fast foody. Sięgamy po produkty light 
i 0%, mając nadzieję na zrzucenie nadliczbowych kilogramów
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Właściwe tłuszcze znajdziemy m.in. w rybach morskich.

Marsz z kijami
Nordic Walking zyskuje na popularności. Coraz częściej można spotkać lu-
dzi spacerujących z kijkami po mieście, także w zorganizowanych grupach

Nordic Walking jest ciekawą i przy-
jemną formą odpoczynku. Polega on na 
marszu ze specjalnie do tego przysto-
sowanymi kijami. Niektórym może się 
wydawać, że jest to nowy sport, jednak 
jego początki datuje się na lata dwu-
dzieste XX wieku. Wtedy była to for-
ma treningu dla narciarzy biegowych. 
Obecnie trenować może każdy, a sam 
Nordic Walking ma trzy poziomy ak-
tywności - zdrowotny, fitness, sporto-
wy. Główne zalety Nordic Walking to 
ogólna poprawa stanu zdrowia, krąże-
nia i dotlenienie całego organizmu.

W r a m a c h  o b c h o d ó w 
Międzynarodowego 

Roku Lasów leśnicy z Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu 

zapraszają na ser ię wy-
praw z kijkami. Odbył się 
już marsz Nordic Walking 
w Lesie Kapturskim oraz 
w Puszczy Kozienickiej. 

Trzecia i ostatnia z serii 
czerwcowych wypraw nor-
dic walking odbędzie się 19 
czerwca na terenie Nadle-
śnictwa Zwoleń.

Aspekty zdrowotne i korzyści
• redukuje obciążenie stawu skokowego, 

kolanowego, biodrowego i kręgosłup
• koryguje postawę 
• podnosi sprawność fizyczną
• poprawia sprawność układu krążenia
• odpręża
• pobudza do pracy ponad 90% mięśni
• zwiększa spalanie kalorii nawet 

o 100% od zwykłego poruszania się
• wzmacnia umięśnienie całego ciała
• poprawia kondycje ruchową
• wzmacnia system immunologiczny
• obniża cholesterol
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13Pałac wiosenny

Dla naszych Czytelników mamy 5 zaproszeń do kina! 
Napisz do nas e-maila na adres konkurs@panoramaradomska.pl w temacie wpisując 
KINO, a w treści podając imię i nazwisko.

reklama

Miejscem akcji „Sezonów pałacowych” są salony władzy w polskim mieście średniej wielkości; bohaterami – tamtejsze 
elity polityczne. Podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe. Symbolizujący władzę Pałac będzie 
zmieniać nazwę stosownie do pory roku. Obecnie jest to Pałac Wiosenny.

Wera Krus poleca...
Sezony pałacowe - Pałac Wiosenny (13)

Z samego rana członko -
wie wiernej pałacowej 

drużyny odebrali w swoich 
komórkowcach esemesy in-
formujące, że mają stawić 
się w komplecie w samym 
centrum miasta, na placu 
przyteatralnym. Esemesy 
podpisał prezydent Droży-
zna opatrując je adnotacją 
„Obecność obowiązkowa”. 

Radny Dżirokes śpieszył 
się jak mógł, ale przybył na 
miejsce ostatni z dwuminuto-
wym spóźnieniem. 

- Przepraszam – bąknął 
zdyszany. – Ale...

-  Z now u obż era łe ś  s ię 
kiełbasą i czekoladkami – 
przerwał mu z wyrzutem 
prezydent. – Jesteś spasiony 
jak świniak. To ma fatalny 
wpływ na twoją kondycję. 

Po czym zwrócił się do 
reszty towarzystwa. – Od dziś 
chodzicie na siłownię i basen. 
Musicie wyglądać jak Szwar-
ceneger, kiedy był jeszcze 
Terminatorem.

- Czy ja też mam tak wy-
glądać? – zapiszczała zasko-
czona podprezydentka Róża 
Aprilis.

- Ty w szczególności. Masz 
być jak krzyżówka Nataszy 
Urbańskiej z Pudzianem – 
podkreślił Drożyzna. – Masz 
uosabiać bezwzględny wdzięk 
oraz krzepę charakterystycz-
ną dla mieszkańców naszego 
miasta. 

Mówiąc to zerknął na prze-
chodzącego obok mężczyznę, 
który był tak wynędzniały 
i chudy, że prześwitywały 
przez niego drzewa i budynki. 

- Tacy jak ten – Wskazał go 
wzrokiem Drożyzna. – Mają 
zniknąć z naszych ulic. Przy-
najmniej na jakiś czas. Gdyż 
psują nam wizerunek i nisz-
czą imidż mojej osoby. 

- Za komuny był taki dow-
cip – rzekł Vigo Generało-
wicz. - Kościotrup biegnie 
przez park, a pijak na ławce 
woła do niego: ej, ty, gdzie tak 
zap... ? A kościotrup odpowia-
da: Lecę na drugą zmianę do 
zakładów metalowych. Cha, 
cha, cha!...

Prezydent zmierzył rozba-
wionego Generałowicza su-
rowym wzrokiem. 

- Bardzo śmieszne – rzekł. 
– Tak cię cieszy, że komuna 
doprowadzała ludzi do głodo-
wej śmierci? A może to jakaś 
aluzja do mnie? Do moich rzą-
dów, co?

- Ja mam zasadniczo jedno 
pytanie – przerwał tę jałową 
wymianę zdań Don Rico. – Po 
co, że tak powiem, general-
nie tu jesteśmy dzisiaj w tym 
miejscu? Ergo w jakim celu 
nota bene?

Prezydent uniósł głowę 
a jego majestat zajaśniał jak 
spalona żarówka.

- W takim, że zjawi się 
u nas agent. Szpicel! Szpieg! 

- Pewnie z Mosadu! Mówi-
łem, że żydostwo nie śpi! – 
zwołał Siwy Miro.

- Nie z Mosadu, ale z Anglii. 
Z tak zwanej Misji. Będzie 
tu węszyć i opisywać, mia-
nowicie, jak wygląda nasze 
miasto. Ile tu dziur, dołów 
i syfu. Czy mieszkańcy napa-
rzają przyjezdnych bejsbola-
mi, czy mówią po angielsku, 
czy w ogóle mówią? Opisze to 
i sporządzi raport, który pój-
dzie na całą Europę. 

- A niech idzie – rzekł Da-
rek Wujek. – Ja na przykład 
z językami nie mam żadnych 
problemów. Proszę... Ju fakin 
maderfaker...  Hende hoch... 
Jebi twoju...

- Dość! – przerwał ten popis 
prezydent. – Zebraliśmy się 
tu, żeby się konkretnie ro-
zejrzeć i wymyślić coś, żeby 
nie ułatwiać szpiegowi robo-
ty. Co na przykład myślicie 
o tym placu?

- Że to ruina i Czeczenia 
– rzekł Sieczka Młodszy. – 
Trza by go przykryć jaką 
płachtą, że niby w remoncie 

jest generalnym... Szpieg się 
nabierze i tyle.

- A jak zajrzy pod płachtę, 
to co? – zapytał radny Dżiro-
kes. – Konsternacja i kompro-
mitacja. Zresztą słyszałem, 
że na placu ma stanąć jakiś 
duży pomnik.

- Owszem – odparł prezy-
dent Drożyzna. – Pomnik 
św. Eugeniusza. A gdyby nie 
wyszło z Eugeniuszem, to 
w wersji nr 2 jest mowa o po-
mniku mojej skromnej osoby. 

- No to stawiać ten pomnik 
i już! – zawołał z entuzja-
zmem Sieczka Młodszy.

- Chodzi o to, że powstał 
spór na temat jego wysoko-
ści. Czy ma mieć piętnaście 
metrów czy t rzydzieści . 
Zanim się to rozstrzygnie, 
szpieg napisze, że plac to 
bryndza i szambo. I rozpuści 
to na całą Europę. A ja już 
tak liczyłem na nieprzebra-
ne tłumy turystów! – załkał 
rozżalony prezydent. 

- A co będzie, jak wybierze 
się na spacer na osiedle Na 
Stronie i zobaczy tam tę żywą 
ruinę? Sypiące się mury, za-
rdzewiałe kładki, zdechłe 
koty... – szepnęła z przeję-
ciem podprezydentka Róża 
Aprylis. 

- Albo przejedzie się na 
nasz cmentarz, że tak po-
wiem, komunalny – rzekł 
Don Rico. – Przez te dziury, 
kratery, wyrwy i rowy ma-
riańskie! 

- Otóż to, że nie dojedzie, bo 
pogubi koła i resory! – zare-
chotał Vigo Generałowicz. 

- I to ma być śmieszne, to 
cię bawi? – skarcił go znów 
prezydent. – Szpieg zjawi się 
lada dzień. Może byś pomy-
ślał, co w tej krytycznej sy-
tuacji zrobić? 

- Zatrudnić Chińczyków – 
rzekł Vigo.

- Słucham?
- Zatrudnić Chińczyków. 

Gdzie się tylko da. A jak 
szpieg przyjdzie spytać nas, 
skąd te wszystkie dziury, 
rudery i ruiny, to się zwali 
winę na nich. Że spieprzyli! 
Teraz wszyscy zwalają na 
Chińczyków, nawet rząd tak 
zwanego Tuska – podkreślił 
Vigo.

- Wreszcie powiedziałeś 
coś mądrego - przyklasnął 
prezydent. – Zna ktoś kierun-
kowy do Chin?

(c.d.n.)

Vera Krus

Czy wiesz, 
że...?!

?!  Czy wiesz, dlaczego pta-
ki mogą siedzieć na prze-
wodach wysokiego napię-
cia?

Gdyby człowiek dotknął 
drutów wysokiego napię-
cia, zostałby porażony prą-
dem. Tymczasem ptaki sia-
dają na przewody wysokie-
go napięcia bez problemów. 
Jak to się dzieje?

Dotknięcie przewodów na 
słupie wysokiego napięcia 
przez stojącego na ziemi 
człowieka mogłoby skoń-
czyć się śmiercią. Człowiek 
stanowiłby bezpośrednie 
połączenie między przewo-
dem a ziemią. Prąd prze-
płynąłby przez rękę i ciało 
do ziemi.

Ptaki mogą siedzieć na 
przewodach wysokiego na-
pięcia, bo ich nie uziemiają. 
Prądowi łatwiej jest płynąć 
przez kawałek drutu pod 
ptasimi nóżkami niż przez 
ciało ptaka. Jest związane 
ze zjawiskiem oporności 
elektrycznej. Prąd szuka 
najłatwiejszej drogi, czyli 
najmniejszego oporu. Cia-
ło ptaka stawia większy 
opór przepływowi prądu 
elektrycznego niż krótki 
kawałek drutu pod ptasimi 
nóżkami.

Nic się z ptakami nie dzie-
je dopóki nie nastąpi uzie-
mienie, czyli prąd będzie 
miał kontakt z ziemią. Ptak 
będzie w niebezpieczeń-
stwie jeśli usiądzie blisko 
słupa - gdy dotknie słu-
pa choćby piórkiem prąd, 
prąd przepłynie przez jego 
ciało i dalej po słupie do 
ziemi. Takie porażenie za-
wsze kończy się dla ptaków 
śmiertelnie.

?!  Czy wiesz dlaczego pod-
czas burzy nie należy cho-
wać się pod dęby?

W czasie burzy nie wol-
no w ogóle chować się pod 
drzewa, a zwłaszcza pod 
dęby. Dlaczego akurat pod 
dęby nie wolno chować się 
podczas burzy?

P ior u n ,  k tór y  uder z y 
w dąb, rozszczepia go mo-
mentalnie, dlatego osoba, 
która schroniła się pod dę-
bem, może zginąć. Na przy-
kład buki są mniej narażo-
ne na zniszczenie w wyniku 
uderzenia przez piorun.

Jak bardzo drzewo ucier-
pi od pioruna, zależy od 
tego, czy wcześniej długu 
padało. Jeśli drzewo jest 
całkiem mokre, piorun tra-
fia w górne gałęzie i mknie 
ku ziemi po cienkiej war-
stewce wody pokrywają-
cej pień . Jeżel i drzewo 
nie jest całkowicie mokre, 
piorun powoduje poważne 
uszkodzenie. Gdy w drodze 
z gałęzi ku ziemi napotka 
na pniu suche miejsce, to 
z koty przenika do znajdu-
jących się wewnątrz pnia 
kanalików, w których płyną 
soki drzewa.

Ponieważ piorun ma tem-
peraturę kilkudziesięciu 
stopni Celsjusza, spra-
wia, że soki w kanalikach 
w ułamku sekundy wypa-
rowują. Para w cienkich 
kanalikach rozpręża się 
i rozsadza pień.

Dęby, w przeciwieństwie 
do buków, mają dość chro-
powaty pień. Musi długo 
padać, żeby na pniu utwo-
rzyła się jednolita warstwa 
wody.  Dlatego wła śn ie 
dęby są bardziej narażone 
na zniszczenie przez piorun 
niż buki.

?!  Czy wiesz, że Drezno 
zostało usunięte z Listy 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO?

Lista Światowego Dzie-
d z i c t w a  K u l t u r o w e g o 
i Przyrodniczego Ludzko-
ści to lista obiektów obję-
tych szczególną ochroną 
międzynarodowej organi-
zacji UNESCO, filii ONZ, 
ze względu na ich unika-
tową wartość kulturową 
bądź przyrodnicz ą d la 
ludzkości.

Dolinę Łaby w Dreźnie 
skreślono z Listy Świato-
wego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego 
U N E S CO w 2 0 0 9 r oku 
w odpowiedzi na budowę 
mostu, przekreślające -
go „wybitne uniwersalne 
wartości” krajobrazu tego 
miejsca. Władze Drezna 
zdecydowały o budowie 
przeprawy mimo wielo -
krotnych apeli i ostrzeżeń 
ze strony UNESCO, lecz 
za aprobatą mieszkańców 
miasta.

Dol ina Łaby jest dru-
gim w historii wypadkiem 
skreślenia wyjątkowo cen-
nego miejsca z listy UNE-
SCO (po dosyć krótkiej, bo 
5-letniej na niej bytności). 
Po raz pierwszy zdarzenie 
takie miało miejsce w 2007 
roku - wykreślono wówczas 
rezerwat przyrody w Oma-
nie, habitat zagrożonego 
gatunku antylopy - zredu-
kowany decyzją rządu tego 
państwa o 90%.

Mimo wykreślenia Dre-
zna, na l iście U N ESCO 
wciąż znajduje się ponad 30 
miejsc w Niemczech.

?!  Czy wiesz, że w ciągu 
roku człowiek traci 4 kg 
martwego naskórka i 30 
000 włosów?

Możliwości regeneracyj-
ne ludzkiej skóry są wręcz 
niesamowite. W ciągu czło-
wiek „zrzuca” z siebie aż 4 
kg martwego naskórka i 30 
000 włosów.

Naskórek jest zewnętrzną 
warstwą skóry – ma oko-
ło 0,5 mm, a na dłoniach 
i  podeszwach 1,0 –  1, 5 
mm. Każdy człowiek traci 
przeciętnie 4 kg martwego 
naskórka i 30000 włosów 
w ciągu roku.

Chiński syndrom
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06:00  Kawa czy herbata?
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:10  Polityka przy kawie
08:20  TELEZAKUPY
08:55  Z Jedynką po drodze
09:05  Moliki książkowe; magazyn
09:25  I kudłate i łaciate - odc. 11
09:45  Kacper - Kuzyn świnki, odc. 

4; serial animowany kraj 
prod. Wielka Brytania (1994)

10:10  To Timmy! - Timmy robi 
hałas, odc. 15; serial 
animowany kraj prod. Wielka 
Brytania (2009)

10:25  Na wysokiej fali, seria II - odc. 
2; serial przygodowy kraj 
prod. Australia (2006)

11:00  Najgorszy tydzień - odc. 10; 
serial komediowy kraj prod. 
USA (2008)

11:25  Projekt Europa odc. 2; 
telenowela dokumentalna 
TVP

11:40  Mazury nieodkryte - Puszcza 
Borecka

12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2004
13:15  Klan - odc. 2005
13:45  Kyle XY - odc. 28; serial kraj 

prod. USA (2006)
14:40  Przebojowa noc
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:20  Plebania - odc. 1670
15:50  Natura w Jedynce - Wielka 

wędrówka ludzkości - cz. 5 
Ameryka; cykl dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2009)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Ja wam pokażę! - odc. 5/13
18:25  Seks, kasa i kłopoty - odc. 5; 

serial obyczajowy kraj prod. 
USA (2007)

19:10  Wieczorynka - Stacyjkowo - 
Fajny Wilson

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Stritrejserzy; film akcji kraj 

prod. ROSJA (2008)
22:25  Nowa zasadzka; komedia 

kryminalna kraj prod. USA 
(1993)

00:25  Herosi II - Cztery miesiące 
później odc. 1/11; serial kraj 
prod. USA (2007)

01:25  Kino nocnych makrów - 07 
zgłoś się - odc. 1/21

02:30  Szafa polska 1945 - 89; film 
dokumentalny

03:35  Zagadkowa Jedynka
04:35  Zakończenie dnia

06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Sylwester i Tweety na tropie, 

odc. 2
08:00  Scooby Doo, odc. 7
08:30  Gumisie, odc. 6
09:00  Rodzina zastępcza,  

odc. 241
10:00  Daleko od noszy, odc. 78
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 325
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 20
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 21
12:00  Dom nie do poznania, 

odc. 197
13:00  Ostry dyżur, odc. 97
14:00  Pierwsza miłość,  

odc. 1334
14:45  Trudne Sprawy, odc. 16
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 118
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 260
17:00  Dlaczego ja?, odc. 135
18:00  Miodowe Lata
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 14
20:05  Małolaty u taty; USA, 2003; 

komedia familijna
22:00  Znamię; USA/Niemcy, 

2002; thriller sci-fi
00:05  Na przedmieściach; USA, 

1996; komediodramat
02:25  Zagadkowa noc, odc. 605
03:25  Zza kamery, odc. 69
03:40  Tajemnice losu, odc. 717

05:50  MASH - odc. 249 
06:25  Na wariackich papierach - 

odc. 41/65 Ślub odwołany; 
serial komediowy kraj prod. 
USA (1987)

08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  TELEZAKUPY
11:15  Gilotyna - odc. 82; teleturniej
11:50  Akcja Stylizacja - (15); 

magazyn

12:20  Kabaretowy Klub Dwójki - 
(35); widowisko rozrywkowe

13:20  Doktor Martin - odc. 26/31; 
serial kraj prod. Wielka 
Brytania (2009)

14:15  Barwy szczęścia -  
odc. 610

14:45  Zmiennicy - odc. 15 /15 - 
Nasz najdroższy

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:25  Pogoda
16:35  Europa da się lubić
17:25  Gilotyna - odc. 95
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:35  Bitwa na głosy - Natasza 

Urbańska i Piotr Kupicha
19:20  Bitwa na głosy - Urszula 

Dudziak i Michał Wiśniewski

20:10  Na dobre i na złe - odc. 449 - 
Czas na zmiany

21:15  Płocka Noc Kabaretowa 2011 
(1); program rozrywkowy

22:25  Czarnobrody - cz. 1; film 
przygodowy kraj prod. USA 
(2005)

00:05  Śmiertelne przebudzenie; 
thriller kraj prod. Kanada 
(2001)

01:50  Kopciuszek - odc. 34; serial 
obyczajowy TVP

02:25  Młode wilki 1/2; film 
sensacyjny kraj prod. Polska 

(1997)
04:10  Potrzebna od zaraz; program 

poradnikowy
04:30  Potrzebna od zaraz; program 

poradnikowy
04:55  Zakończenie dnia

04:55  Uwaga! 
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Prosto w serce - serial 

dokumentalny 
08:30  Dzień dobry TVN 
11:00  Na Wspólnej 9 
11:35  Brzydula 

12:05  Brzydula 
12:40  Sąd rodzinny 
13:40  W-11 Wydział Śledczy  - serial 

docu-crime
14:20  Detektywi 
14:55  Plotkara (2/18) 
15:55  Rozmowy w toku - program 

Ewy Drzyzgi 
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
17:55  Prosto w serce 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:00  Godziny szczytu III (Rush 

Hour 3) - film sensacyjny, 
USA/Niemcy 2007

21:55  W jak wendeta - film 
sensacyjny, USA/Wielka 
Brytania/Niemcy 2005

00:40  Kuba Wojewódzki 5 
01:40  Uwaga! 
02:00  Arkana magii  

(TVN noc) 
03:20  Nic straconego

05:25  TELEZAKUPY
05:40  Projekt Ziemia - Czy 

w Polsce brakuje wody odc. 
24; magazyn

05:55  Zielona miłość - odc. 1/3 
- Bursztyn

07:30  Rok w ogrodzie
08:00  Mazury nieodkryte  - 

Puszcza Borecka; magazyn
08:20  Kawa czy herbata? - Moja 

sobota
09:20  Ziarno; magazyn
09:55  Walt Disney w Jedynce 

- Klub przyjaciół Myszki 
Miki - Opowieść o pszczółce, 
odc. 63

10:25  Walt Disney w Jedynce - 
Hannah Montana - odc. 27 

10:55  Disney! Cudowny świat - 
Tarzan II: Początek legendy; 
film animowany kraj prod. 
USA (2005)

12:10  Polityczne menu; magazyn
13:00  Wiadomości
13:20  Szatan z siódemj klasy - 

Niech żyje cesarz i jeszcze 
kilka innych odc. 1

14:20  Kto tu rządzi? ; komedia kraj 
prod. USA (2007)

15:55  Program rozrywkowy
16:20  Zwierzęta świata - Co 

wiemy o psach? cz. 1; cykl 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2009)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plotka; film obyczajowy kraj 

prod. USA (2007)
19:05  Wieczorynka - Magiczne 

przygody misia Ruperta - 
Rupert i gwiazdka z nieba

19:15  Wieczorynka - Świnka 
Peppa, seria II - Korek, 
odc. 13 

19:30  Wiadomości
19:50  Sport
20:05  Pogoda
20:20  Hit na sobotę - Jutro nie 

umiera nigdy; film sensacyjny 
kraj prod. USA, Wielka 
Brytania (1997)

22:25  Męska rzecz... - Resident 
Evil: Domena zła; film science 
fiction kraj prod. Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania, 
USA (2002)

00:15  Kino nocnych marków - 
Glina - odc. 13/25; serial 
kryminalny TVP

01:15  Kino nocnych marków – 
Budząc zmarłych, seria 4 
- Opanowanie, odc. 7; serial 
kryminalny kraj prod. Wielka 
Brytania (2004)

02:20  Kino nocnych marków 
- Zdaniem obrony - odc. 
1/5 - Pętla dla obcego; serial 
sensacyjny TVP kraj prod. 
Polska (1984)

03:40  Kino nocnych marków - 
Kocie ślady; film TVP kraj 
prod. Polska (1971)

05:05  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1610
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Przygody Animków, odc. 44
07:45  Przygody Animków, odc. 45
08:15  Nowe przygody Scooby’ego, 

odc. 3
08:45  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 48
09:15  Sylwester i Tweety na tropie, 

odc. 3
09:45  Gumisie, odc. 7
10:15  Ewa gotuje
10:45  Dynastia: Pojednanie, cz. 1
12:45  90210, odc. 27
13:45  Dom nie do poznania
14:45  SIĘ KRĘCI, odc. 227
15:15  Się Kręci Extra, odc. 1
15:50  Małolaty u taty; USA, 2003; 

komedia familijna

17:45  Mamuśki, odc. 4, 5
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 15
20:05  Ja, szpieg; USA, 2002 r.; 

komedia przygodowa
22:05  Naga broń. 2 i. 1/2; USA, 

1991;
23:55  Lunatycy; USA, 1992;  

horror
01:45  Zagadkowa noc, odc. 606
03:00  Zza kamery, odc. 70
03:15  Tajemnice losu, odc. 718
04:40  TV MARKET

05:50  Opactwa i klasztory - 
Ormianie w Jerozolimie; cykl 
dokumentalny kraj prod. 
Holandia (2008)

06:25  Anna Dymna - spotkajmy się
06:50  Kuchnia od kuchni
07:10  Familijna Dwójka - 

Flintstonowie - odc. 29 
Pebbles kleptomanką; serial 
animowany kraj prod. USA 
(1960)

07:40  Familijna Dwójka - Mikołajek 
- odc. 17 Fotografia; serial 
animowany kraj prod. Francja 
(2009)

07:55  M jak miłość -  
odc. 843

08:55  Barwy szczęścia -  
odc. 607

09:30  Barwy szczęścia -  
odc. 608

10:10  Jest sprawa; komedia kraj 
prod. Polska (2002)

11:50  Smaki czasu z Karolem 
Okrasą - (17)

12:20  Czarujące Świętokrzyskie 
- (1)

12:30  Kocham Cię, Polsko! - (62); 
zabawa quizowa

14:00  Familiada - odc. 1855; 
teleturniej

14:30  Czarujące Świętokrzyskie 
- (2)

14:40  Wojciech Cejrowski- boso 
przez świat - Znachor

15:30  KSM czyli Kabaretowa 
Siła Miłości; widowisko 
rozrywkowe

16:05  Czarujące Świętokrzyskie 
- (3)

16:05  Słowo na niedzielę
16:20  Czarnobrody - cz. 1; film 

przygodowy kraj prod. USA 
(2005)

17:50  Czarujące Świętokrzyskie 
- (4)

18:00  Panorama
18:35  Sport Telegram
18:40  Pogoda
18:50  Czarujące Świętokrzyskie 

- (5)
18:55  Kulisy - Postaw na milion 

- odc. 5
19:05  Postaw na milion - odc. 5; 

teleturniej
20:05  Kabaret Rak i Przyjaciele; 

widowisko rozrywkowe
21:30  Gala Piosenki; serial
22:30  XI Festiwal Teatru Polskiego 

Radia i Teatru Telewizji 
Polskiej „Dwa Teatry - Sopot 
2011”

23:15  Cień wątpliwości; film 
sensacyjny kraj prod. USA 
(1998)

01:10  Nieugięci; film sensacyjny kraj 
prod. USA (1996)

03:05  Cień wątpliwości; film 
sensacyjny kraj prod. USA 
(1998)

05:00  Hity Kabaretowego Klubu 
Dwójki

05:30  Zakończenie dnia

05:35  Uwaga! 
05:55  Mango - Telezakupy
08:00  Pascal: po prostu gotuj 9 
08:30  Dzień dobry TVN 
10:55  Na Wspólnej Omnibus 9 
12:45  Wipeout - Wymiatacze 

13:45  Verva street racing - relacje 
13:50  You can dance - Po prostu 

tańcz! 6 
14:55  Verva street racing - relacje 
15:00  Prosto w serce omnibus 
17:20  Verva street racing - relacje 
17:25  Kuchenne rewolucje 3 
18:25  Verva street racing 
19:00  Fakty 
19:25  Sport
19:35  Pogoda 
19:45  Uwaga!
20:00  Wredne dziewczyny - 

komedia, USA/Kanada 2004
22:00  Ocean’s Thirteen - film 

sensacyjny, USA 2007

00:35  Freddy kontra Jason - horror, 
USA/Włochy 2003

02:35  Arkana magii  
(TVN noc)

03:55  Uwaga! 
04:15  Nic straconego

08:00  Magnolie Wilanowa
08:05  Psychologia (11) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
08:55  Psychologia (12) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
09:48  Sztuka boksowania
09:56  Z górnej półki, Stanisław 

Milewski „Intymne życie 
niegdysiejszej Warszawy’’ 
(21) 

10:00  Bankowość (9) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

10:50  Bankowość (10) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

11:40  Pomóż potrąconym
11:56  Album wilanowski, Rzeźby 

z Attyki
12:10  Psychologia (13) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
13:00  Psychologia (14) prof. dr hab. 

Maria Siwiak - Kobayashi 
13:50  Album wilanowski, Wazy 

Stanisława Kostki Potockiego
14:00  Język angielski (27) mgr 

Marzena Giers-Fidler
14:50  Język angielski (28) mgr 

Marzena Giers-Fidler
15:34  Z wizytą Muzeum Motoryzacji 

(1)
15:54  Lekcja Teatru
16:00  MUSIC Break (10)
16:11  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Hydrożele 
w medycynie

16:40  Z wizytą Muzeum Motoryzacji 
(2)

16:58  Przestrzeń wokół nas, 
Miejsca pracy (9)

17:30  Z górnej półki, Jerzy Łoziński 
„Czerwony pył’’ (17) 

17:35  Obciach drogowy (7)

18:07  MUSIC Break (1)
18:20  Z wizytą w Muzeum 

Techniki (1)
18:39  Album wilanowski, Kolory 

wilanowa
18:50  Jak być piękną
19:22  Sztuka boksowania
19:30  Przestrzeń wokół nas, 

Zabytki (4)
20:00  Odkryj Miasto
20:35  MUSIC Break (2)
20:46  Z górnej półki, prof. 

Adam Rotfeld „Polska 
w niepewnym świecie”(16) 

20:50  Z wizytą w Muzeum 
Techniki (2)

21:10  Laboratorium w mikrochipie
21:30  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Śmiertelny dymek
21:55  Stacja im. H. Arctowskiego, 

program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

23:00  Język angielski (27) mgr 
Marzena Giers-Fidler

23:50  Język angielski (28) mgr 
Marzena Giers-Fidler

00:40  Psychologia (13) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

01:30  Psychologia (14) prof. dr hab. 
Maria Siwiak - Kobayashi 

02:20  Bankowość (9) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

03:10  Bankowość (10) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski

Już wkrótce...

08:00  Język rosyjski (33) dr Natalia 
Gołka

08:50  Język rosyjski (34) dr Natalia 
Gołka

09:45  Historia gospodarcza (11) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

10:35  Historia gospodarcza (12) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

11:30  Makroekonomia (19) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

12:20  Makroekonomia (20) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

13:15  Bankowość (11) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

14:05  Bankowość (12) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

15:00  Psychologia (15) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

15:50  Psychologia (16) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

16:45  Rachunkowość (11) dr Ewa 
Hellich

17:35  Rachunkowość (12) dr Ewa 
Hellich

18:15  Przestrzeń wokół nas, 
Krajobraz (6)

18:46  Z górnej pólki, Eleonora 
Bergman „Listy z pudełka” 
(11)

18:50  ROCK TIME -  „Warsaw 
Dolls”  PREMIERA

19:10  Odkryj Miasto
19:45  ROCK TIME -  „Poison Heart”  

PREMIERA
20:05  Obciach drogowy (8) 

PREMIERA

20:37  MUSIC Break (1)  
20:50  Przestrzeń wokół nas: 

Miasta (10)
21:20  MUSIC Break (2)  
21:31  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Nanodiamenty 
w kosmosie i laboratorium

21:48  Jak być piękną  
22:20  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Scaffoldy 
w medycynie

22:37  MUSIC Break (3)  
22:48  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Świat widziany 
dźwiękiem

23:00  Język rosyjski (33) dr Natalia 
Gołka

23:50  Język rosyjski (34) dr Natalia 
Gołka

00:40  Historia gospodarcza (11) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

01:30  Historia gospodarcza (12) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

02:20  Makroekonomia (19) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

03:10  Makroekonomia (20) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek

Już wkrótce..

Panorama TV
program telewizyjny

TVN

CZWARTEK 16.06.2011

TVP2 EDUSAT
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POLSAT

TVP1

06:00  Kawa czy herbata?
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:05  Polityka przy kawie
08:20  TELEZAKUPY
08:55  Domisie - Malinowy dzień
09:30  Kacper - Motyl, odc 3; serial 

animowany
10:00  To Timmy! - Zdjęcia 

Timmiego, odc. 14; serial 
animowany

10:10  Koszmarny Karolek - 
Koszmarny Karolek i urodziny 
Wojtusia; serial animowany

10:30  Na wysokiej fali, seria II - odc. 
1; serial przygodowy kraj 
prod. Australia (2006)

11:00  Najgorszy tydzień - odc. 9; 
serial komediowy kraj prod. 
USA (2008)

11:25  My Wy Oni
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2002
13:15  Klan - odc. 2003
13:45  Kyle XY - odc. 27; serial kraj 

prod. USA (2006)
14:40  Przebojowa noc odc. 25
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:20  Plebania - odc. 1669
15:50  Natura w Jedynce - Wielka 

wędrówka ludzkości - cz. 4 
Europa; cykl dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2009)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Ja wam pokażę! - odc. 4/13
18:25  Seks, kasa i kłopoty - odc. 4; 

serial obyczajowy
19:10  Wieczorynka 
19:30  Wiadomości
20:00  Sport 
20:15  Pogoda 
20:25  Ojciec Mateusz - odc. 

Konkurs tańca
21:25  Sprawa dla reportera
22:15  Nocne Graffit; film 

sensacyjny kraj prod. Polska 
(1997)

00:05  Wydział Zabójstw - odc. 
1/44 - Mauser; serial 
kryminalny

00:30  Wydział Zabójstw - odc. 
2/44 - Wirus; serial 
kryminalny

01:05  Kino nocnych marków- 
Skrywana przeszłość; 
dramat kraj prod. USA 
(2006)

02:40  Zawodowcy; film obyczajowy 
kraj prod. Polska (1975)

03:40  Kamienna cisza; film 
dokumentalny

04:35  Zagadkowa Jedynka;
05:35  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1609
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Miś Yogi, odc. 43
07:40  Miś Yogi, odc. 44
07:50  Miś Yogi, odc. 45
08:00  Nowe przygody Scooby’ego, 

odc. 2
08:30  Gumisie, odc. 5
09:00  Rodzina zastępcza, odc. 240
10:00  Daleko od noszy, odc. 77
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 324
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 18
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 19
12:00  Dom nie do poznania, 

odc. 196
13:00  Ostry dyżur, odc. 96
14:00  Pierwsza miłość,  

odc. 1333
14:45  Trudne Sprawy, odc. 15
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 117
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 259
17:00  Dlaczego ja?, odc. 134
18:00  Pierwsza miłość,  

odc. 1334
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 13
20:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Nowego Jorku, odc. 78
21:00  Pokojówka na Manhattanie
23:05  Impas, odc. 8
00:00  Impas, odc. 9
01:00  Zakończenie programu

05:50  MASH - odc. 248 
06:30  Na wariackich papierach - 

odc. 40/65 Wracaj, mała!; 
serial komediowy kraj prod. 
USA (1987)

07:30  Na dobre i na złe - odc. 198
08:30  Pytanie na śniadanie
10:55  TELEZAKUPY
11:20  Familiada - odc. 1833
11:50  Bliżej Lasu; magazyn
12:20  Duże dzieci - (67); talk-show
13:20  Doktor Martin - odc. 25/31; 

serial kraj prod. Wielka 
Brytania (2009)

14:10  Barwy szczęścia - odc. 609
14:45  Zmiennicy - odc. 14/15 - 

Pocałuj mnie, Kasiu
15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:25  Pogoda
16:35  Europa da się lubić
17:25  Gilotyna - odc. 92; teleturniej
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:30  Stawka większa niż życie - 

odc. 6/18 – Żelazny krzyż
19:40  Sąsiedzi- odc. 68 (283)
20:15  Barwy szczęścia - odc. 610
20:45  Kino grozy - Śmiercionośny 

rój; thriller kraj prod. Kanada 
(2007)

22:30  Zagadki umysłu - odc. 3/13; 
serial kraj prod. USA (2009)

23:20  Siostra Jackie - odc. 23; 
serial obyczajowy kraj prod. 
USA (2010)

23:50  Siostra Jackie - odc. 24; 
serial obyczajowy kraj prod. 
USA (2010)

00:30  Kocham kino na bis - Dzieci 
gorszego Boga; dramat kraj 
prod. USA (1986)

02:40  Wieczór artystyczny Bobby 
McFerrin - Człowiek 
Orkiestra (koncert)

03:30  Noc z serialem - Polskie drogi 
- odc. 2/11 - Obywatele GG; 
serial TVP

05:05  Potrzebna od zaraz; program 
poradnikowy

05:25  Zakończenie dnia

04:55  Uwaga! 
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Prosto w serce - serial 

obyczajowy

08:30  Dzień dobry TVN 
11:00  Na Wspólnej 9 - serial 

obyczajowy
11:35  Brzydula 
12:05  Brzydula 
12:40  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
13:40  W-11 Wydział Śledczy  - 

serial docu-crime
14:20  Detektywi 
14:55  Plotkara (1/18) 
15:55  Rozmowy w toku 
16:55  Sąd rodzinny 
17:55  Prosto w serce 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:05  Na Wspólnej 9 
20:45  W-11 Wydział Śledczy 
21:30  Firewall - film sensacyjny, 

USA/Australia 2006
23:40  Bez śladu (14/18) , USA
00:40  Multikino
01:05  (5/23) 
02:05  Arkana magii  

(TVN noc) 
03:25  Uwaga! 
03:45  Nic straconego

08:00  Z górnej półki, Rafał Skąpski, 
Roman Frankl „Maria 
Koterbska. Karuzela mojego 
życia” (32)

08:05  Makroekonomia (17) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

08:55  Makroekonomia (18) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

09:45  Album wilanowski, Wojsko 
Króla Jana. Broń Palna

10:00  Psychologia (13) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

10:50  Psychologia (14) prof. dr hab. 
Maria Siwiak-Kobayashi 

11:40  Przestrzeń wokół nas, 
Środowisko zamieszkania (8)

12:10  Statystyka (17) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

13:00  Statystyka (18) prof. zw. dr 
hab. Andrzej Luszniewicz

13:50  Album wilanowski, Kolory 
Wilanowa

14:01  Z górnej półki, Joanna 
Berdyn „Iqbal’’ (2)

14:05  Bankowość (9) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

14:50  Bankowość (10) prof. zw. dr 
Władysław Jaworski 

15:40  Brańsk 
16:00  MUSIC Break (7)
16:10  Pomóż potrąconym
16:26  Muzeum Wojska Polskiego  

(1)
16:50  Kosmos w komórce (1)
17:12  MUSIC Break (8)
17:23  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Rehabilitacja 
kardiologiczna

17:45  Przestrzeń wokół nas, 
Dziedzictwo kulturowe (5)

18:17  Poznajemy Polskę - 
Koronowo

18:30  Muzeum Wojska Polskiego 
(2)

18:54  Lekcja teatru
19:00  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Świat widziany 
dźwiękiem

19:14  Tropem Tajemnic Tarnowa. 
Cyganie

19:54  Z górnej półki, Michał Komar 
„Świat według Mellera. Życie 
i historia ku wolności” (14)

20:00  MUSIC Break (9)
20:11  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Żyj zdrowo
20:35  Z górnej pólki, Marek 

Zagańczyk „ Obrazy Włoch. 
Rzym”(26) 

20:40  Obciach drogowy (7)

21:12  Czarna Białostocka
21:32  Muzeum Narodowe „Galeria 

Sztuki XX wieku”
21:50  I Ty możesz zostać modelką
23:00  Makroekonomia (17) prof. dr 

hab. Mirosław Bochenek 
23:50  Makroekonomia (18) prof. dr 

hab. Mirosław Bochenek 
00:40  Psychologia (13) prof. dr hab. 

Maria Siwiak - Kobayashi 
01:30  Psychologia (14) prof. dr hab. 

Maria Siwiak - Kobayashi 
02:20  Statystyka (17) prof. zw. dr 

hab. Andrzej Luszniewicz
03:10  Statystyka (18) prof. zw. dr 

hab. Andrzej Luszniewicz
Już wkrótce...
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05:35  TELEZAKUPY
05:55  Wakacje - odc. 1/4 - Nas 

czterech; serial TVP
07:00  Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie - 
Łagiewnikach, Transmisja

07:55  Tydzień
08:35  Kawa czy herbata? - Moja 

niedziela
09:45  Garfield i przyjaciele - Sen, 

słodki sen, odc. 15; serial 
animowany kraj prod. USA 
(1988)

10:15  Koszmarny Karolek – 
Doskonały Damianek 
gwiazda popu, odc. 67; serial 
animowany

10:35  Honor dziecka; film TVP kraj 
prod. Polska (1976)

11:55  Między ziemią a niebem; 
magazyn

12:00  Anioł Pański; kraj prod. 
Watykan (2011), Transmisja

12:15  Między ziemią a niebem; 
magazyn

13:00  Wiadomości
13:20  Zwierzęta świata - Co 

wiemy o psach? cz. 2; cykl 
dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2009) 

14:00  Britannic; dramat kraj prod. 
USA, Wielka Brytania (2000)

15:45  BBC w Jedynce - Oceany - 
cz. 4. Atlantyk - txt.str.777; 
cykl dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2008)

16:45  Skandia Maraton - Lang 
Team 2011 - Gdańsk - 
kronika;

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Młodzi muszkieterowie - odc. 

1; serial przygodowy kraj 
prod. USA (2007)

18:25  Kobieta pracująca
19:00  Wieczorynka - Moi 

przyjaciele: Tygrys i Kubuś - 
Mistrz Tygrys, odc. 52)

19:30  Wiadomości
19:50  Sport
20:05  Pogoda
20:15  Miłość nad rozlewiskiem - 

odc. 2/13; serial obyczajowy

21:15  Bezprawie; western kraj prod. 
USA (2003)

23:40  Re:aktywacja
00:20  Taki spokojny człowiek; 

dramat kraj prod. USA 
(2007) 

02:05  Kolekcja kinomana - Krótki 
film o zabijaniu; dramat kraj 
prod. Polska (1988)

03:40  Kino nocnych marków - 
Sauna; film obyczajowy

05:15  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1611
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:10  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 49
07:40  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 50
08:10  Kaczor Donald przedstawia, 

odc. 51
08:45  Tom i Jerry, odc. 16
09:15  Scooby Doo, odc. 19
09:45  Gumisie, odc. 8, 1
10:45  Anne of Green Gables - the 

Sequel part. 1; Kanada, 
1987; film familijny

13:05  Witamy w Mooseport; USA, 
2004 r.; komedia

15:30  Człowiek w czerwonym 
bucie; USA, 1985; komedia 
sensacyjna

17:15  Tylko muzyka. Must be the 
music., odc. 2

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

odc. 16
20:00  Ludzie Chudego, odc. 1, 2
22:00  Kości, odc. 37
23:00  Podwójna tożsamość; 

USA/Niemcy, 2007; thriller 
sensacyjny

01:15  Magazyn sportowy
03:15  Tajemnice losu,  

odc. 719
04:40  TV MARKET

06:00  Dla niesłyszących – słowo 
na niedzielę

06:15  Nie tylko dla pań - 
Zapomniana wyprawa 
Darwina; film dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2008)

07:45  Głęboka woda - odc. 1/13 
(odcinek pilotowy)

08:40  Barwy szczęścia - odc. 609 
09:15  Barwy szczęścia - odc. 610
09:45  Strefa gwiazd
10:15  Wakacje z National 

Geographic - Najdziksze 
miejsca Ameryki Północnej. 
- Co kryje Wielki Kanion; 
cykl dokumentalny kraj prod. 
Wielka Brytania (2009)

11:15  Makłowicz w podróży (58) 
Tunezja - „Wiekowy Sahel”; 
magazyn kulinarny

11:45  Dzień na wyścigach - 
Służewiec 2011

11:50  Gwiazdy w południe - 
Ashanti; film sensacyjny kraj 
prod. USA (1979)

14:00  Familiada - odc. 1856; 
teleturniej

14:35  Wojciech Cejrowski- boso 
przez świat - Bieda

15:15  Festiwal Piosenki 
Zaczarowanej im. Marka 
Grechuty - Koncert Finałowy 
cz. 1

16:15  Na dobre i na złe - odc. 449 - 
Czas na zmiany

17:10  XVI Festiwal Kabaretu 
Koszalin 2010 - 
KABARETOWA STACJA 
KO(S)MICZNA

17:50  Dzień na wyścigach - 
Służewiec 2011

18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Dzień na wyścigach - 

Służewiec 2011
18:40  Pogoda
18:50  Festiwal Piosenki 

Zaczarowanej im. Marka 
Grechuty - Koncert Finałowy 
cz. 2

19:50  Czarujące Świętokrzyskie 
- (5)

20:05  Kabaretowy Klub Dwójki - 
(36); widowisko rozrywkowe;

21:10  Punkt zapalny;  
film akcji kraj prod. USA 
(1993)

22:50  Dzień na wyścigach - 
Służewiec 2011

23:00  Virtuoso Pictures 
SummerNight - koncert 
Schoenbrunn, kraj prod. 
Austria (2011)

00:05  Strefa gwiazd
00:30  Bo oszalałem dla niej; 

komediodramat kraj prod. 
Polska (1980)

02:20  Panoptykon; dramat kraj 
prod. Polska (2009)

04:10  Wrony; dramat  
kraj prod. Polska (1994)

05:20  Zakończenie dnia

05:35  Uwaga!
05:55  Mango - Telezakupy
08:00  Maja w ogrodzie 
08:25  Akademia ogrodnika
08:30  Dzień dobry TVN 
10:55  Kuchenne rewolucje 3
11:55  Co za tydzień
12:25  Szymon Majewski Show 12
13:25  X Factor
14:45  Cofnij zegar 
15:15  Usta Usta 2
16:20  Akademia policyjna III: 

Ponowne szkolenie - 
komedia, USA 1986

18:00  Wipeout - Wymiatacze - 
program rozrywkowy

19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Galimatias czyli Kogel mogel 

II - komedia, Polska 1989
22:00  Usta Usta 2
23:00  Agenci NCIS (14/25) - serial 

sensacyjny, USA
00:00  Californication II (3/12) - serial 

komediowy, USA
00:35  Californication II (4/12) - serial 

komediowy, USA

01:10  Rodzina Soprano (14) - serial 
sensacyjny, USA

02:25  Arkana magii  
(TVN noc)

03:45  Uwaga!
04:05  Nic straconego 

06:00  Kawa czy herbata?
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:10  Polityka przy kawie
08:20  TELEZAKUPY
09:00  Zygzaki - Sztuka; program 

dla dzieci
09:35  Nurkuj, Olly! - Czerwona fala, 

odc. 3; serial animowany kraj 
prod. USA (2007)

10:05  Niespodzianka Kajtka, odc. 
16; serial animowany kraj 
prod. Kanada (2008)

10:35  Gwiezdne wojny: Wojny 
klonów - odc. 3; serial 
animowany kraj prod. USA 
(2008)

11:05  Najgorszy tydzień - odc. 11; 
serial komediowy kraj prod. 
USA (2008)

11:30  Projekt Europa - odc. 3; 
telenowela dokumentalna 
TVP;

12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2006 
13:15  Klan - odc. 2007 
13:45  Kyle XY - odc. 29; serial kraj 

prod. USA (2006)
14:35  Diamenty BCC; reportaż
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:20  Plebania - odc. 1671; 

telenowela TVP
15:50  Natura w Jedynce – Życie 

ptaków – latają czy nie 
latają? 1; serial dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(1998)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Ja wam pokażę! - odc. 6/13 
18:25  Seks, kasa i kłopoty - odc. 6; 

serial obyczajowy kraj prod. 
USA (2007)

19:10  Wieczorynka - To Timmy! - 
Timmy na wodzie, odc. 16; 
serial animowany kraj prod. 
Wielka Brytania (2009)

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:20  Rozmowy kontrolowane; 

komedia kraj prod. Polska 
(1991)

22:10  Tajemnica twierdzy szyfrów 
- odc. 2/13

23:10  Gala Festiwalu Dwa Teatry
00:35  Kino nocnych marków - 

Atomowy huragan; thriller 
kraj prod. USA (2007)

02:10  Kino nocnych marków - 
Zagubieni, seria 4 - odc. 11; 
serial kraj prod. USA  
(2007)

03:00  Kino nocnych marków; film 
TVP kraj prod. Polska (1981)

04:00  Notacje - Maria Rydlowa. 
Nigdy nie odczuwałam 
strachu; cykl dokumentalny

04:10  Zagadkowa Jedynka kraj 
prod. MALTA

05:10  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1612
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Przygody Animków,  

odc. 44
08:00  Scooby Doo, odc. 8
08:30  Gumisie, odc. 2
09:00  Rodzina zastępcza,  

odc. 242
10:00  Daleko od noszy, odc. 79
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 326
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 22
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 23
12:00  Dom nie do poznania, odc. 

198; USA, 2010 
13:00  Ostry dyżur, odc. 98
14:00  Miodowe Lata, odc. 1
14:45  Szpilki na Giewoncie, odc. 1
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 119
16:45  Dlaczego ja?, odc. 136
17:45  Trudne Sprawy, odc. 17
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 17
20:05  MEGA HIT - Włoska robota; 

USA/Francja/Wielka 
Brytania, 2003; film akcji 

22:20  Decydująca gra; Kanada, 
Niemcy, USA, 2006; thriller 
sensacyjny

00:30  Journeyman - podróżnik 
w czasie, odc. 11

01:20  Zagadkowa noc, odc. 607
03:00  Zza kamery, odc. 71
03:15  Tajemnice losu, odc. 720

05:55  MASH - odc. 250 
06:30  Teatr Żydowski Ester Rachel 

Kamińskiej
06:55  Mariawici na Litwie; reportaż
07:30  Na dobre i na złe- odc. 200 

- Alergia
08:30  Pytanie na śniadanie
11:00  TELEZAKUPY
11:25  Familiada - odc. 1834; 

teleturniej
11:55  Pytając o Boga - odc. 2 - 

„Wojownik”; magazyn
12:25  Zagadkowa blondynka - (3); 

zabawa quizowa
13:30  Najmniejsza dziewczynka na 

świecie; film dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(2009)

14:35  Lokatorzy - odc. 1 
Nieproszony gość

15:05  Czterdziestolatek - odc. 1/21 
- Toast, czyli bliżej niż dalej

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:25  Pogoda
16:35  Europa da się lubić

17:25  Jeden z dziesięciu - odc. 
5/65; teleturniej

18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:35  Stawka większa niż życie - 

odc. 7/18 - Podwójny Nelson
19:40  Sąsiedzi - odc. 69 (286) 

Ostatni krzyk mody
20:15  U Pana Boga w ogródku - 

odc. 1/12; serial komediowy 
21:10  Alibi na poniedziałek- Zabić 

Sekala kraj prod. Polska, 
CZECHY, Francja, Słowacja 
(1998)

23:10  Powrót do życia - odc. 2/11; 
serial kraj prod. USA (2007)

23:55  Trzeci Oficer - odc. 2 
00:55  Czy świat oszalał? - 

Złodziejski kodeks; film dok. 
kraj prod. Izrael (2010)

02:40  Sukces... - odc. 5/9 
03:45  Królowie Mambo; dramat kraj 

prod. Francja, USA (1992)
05:30  Zakończenie dnia

04:55  Uwaga! 
05:15  Granie na śniadanie  
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Prosto w serce 
08:30  Dzień dobry TVN  
11:00  Brzydula
11:30  Brzydula 
12:00  Na Wspólnej (1303-1305)
13:20  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 

14:15  Detektywi 
14:50  W 11
15:30  Plotkara (3/18) 
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 - serial 

docu-crime
20:50  Dowody zbrodni (14/18) - 

serial kryminalny, USA 
21:50  Pamiętniki wampirów (11/22) 

- serial horror, USA 
22:45  SMS 
23:45  Tajemnice Smallville (18/22) - 

serial S-F, USA
00:40  Co za tydzień 
01:05  Arkana magii  

(TVN noc)
02:25  Uwaga!
02:45  Nic straconego

06:00  Kawa czy herbata?
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:10  Polityka przy kawie
08:25  TELEZAKUPY
09:00  Jedynkowe Przedszkole; 

program dla dzieci;
09:30  Nurkuj, Olly! - Ciśnienie, odc. 

4; serial animowany kraj 
prod. USA (2007)

10:00  Kajtuła u lekarza, odc. 17; 
serial animowany kraj prod. 
Kanada (2008)

10:30  Gwiezdne wojny: Wojny 
klonów- odc. 4; serial 
animowany kraj prod. USA 
(2008)

11:00  Najgorszy tydzień - odc. 12; 
serial komediowy kraj prod. 
USA (2008)

11:25  Ktokolwiek widział, 
ktokolwiek wie...

12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:45  Klan - odc. 2008 
13:15  Klan - odc. 2009
13:45  Kyle XY - odc. 30; serial kraj 

prod. USA (2006)
14:40  Przebojowa noc
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:20  Plebania - odc. 1672
15:50  Natura w Jedynce – Życie 

ptaków -  Mistrzowie lotu- 
odc.2; serial dokumentalny 
kraj prod. Wielka Brytania 
(1998)

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Ja wam pokażę! -  

odc. 7/13
18:25  Seks, kasa i kłopoty - odc. 7; 

serial obyczajowy kraj prod. 
USA (2007)

19:10  Wieczorynka - Hallo, tu 
Hania! odc. 40; serial 
animowany kraj prod. Wielka 
Brytania (2007)

19:30  Wiadomości
20:00  Sport 
20:10  Pogoda 
20:25  Tato; dramat obyczajowy kraj 

prod. Polska (1995)
22:30  Pod osłoną nocy - odc. 3; 

serial kraj prod. USA (2007)
23:25  Pod osłoną nocy - odc. 4; 

serial kraj prod. USA (2007)
00:20  Kino nocnych marków - 

Wieczna Callas; dramat 
kraj prod. Francja, Włochy, 
Hiszpania, Wielka Brytania, 
Rumunia (2002)

02:20  Kino nocnych marków - 
Dwoje bliskich obcych ludzi; 
dramat obyczajowy

03:30  Kino nocnych 
marków - Wizyta; film 
krótkometrażowy TVP

04:10  Notacje - Maria Juckiewicz; 
cykl dokumentalny

04:20  Zagadkowa Jedynka kraj 
prod. MALTA

05:20  Zakończenie dnia

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc. 1613
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  TV Market
07:30  Przygody Animków, odc. 45
08:00  Scooby Doo, odc. 19
08:30  Gumisie, odc. 3
09:00  Rodzina zastępcza, odc. 243
10:00  Daleko od noszy, odc. 80
10:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 327
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 24
11:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc. 25
12:00  Dom nie do poznania, odc. 

199; USA, 2010
13:00  Ostry dyżur, odc. 99
14:00  Miodowe Lata, odc. 2
14:45  Szpilki na Giewoncie,  

odc. 2
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc. 120
16:45  Dlaczego ja?, odc. 137
17:45  Trudne Sprawy, odc. 18
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc. 18
20:05  MEGA HIT - Szklana 

pułapka. 2; USA, 1990; 
film akcji

22:30  CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku,  
odc. 122

23:30  Życie, którego nie było; USA, 
2004; thriller psychologiczny

01:45  Zagadkowa noc,  
odc. 608

03:00  Zza kamery, odc. 72
03:15  Tajemnice losu, odc. 721

05:55  MASH - odc. 251 
06:25  Egzamin z życia - odc. 41
07:25  Na dobre i na złe- odc. 201 - 

Porachunki
08:30  Pytanie na śniadanie
10:55  TELEZAKUPY
11:20  Familiada - odc. 1835
11:50  Sztuka życia
12:25  Tak to leciało! (88) - program 

rozrywkowy

13:25  W cieniu Wezuwiusza - odc. 
1; film dokumentalny kraj 
prod. Francja (2009)

14:35  Lokatorzy - odc. 2 Wszyscy 
to robią

15:10  Czterdziestolatek - odc. 
2/21 - Walka z nałogiem, 
czyli labirynt

15:50  Pytanie na lato
16:00  Panorama Kraj
16:15  Gorący temat
16:25  Pogoda
16:35  Europa da się lubić - program 

rozrywkowy
17:25  Jeden z dziesięciu - odc. 

6/65
18:00  Panorama
18:20  Sport Telegram
18:25  Pogoda
18:35  Stawka większa niż życie - 

odc. 8/18 - Wielka wsypa
19:40  Sąsiedzi - odc. 70 (287) 

Wielka szansa
20:15  Młode wilki 1/2; film 

sensacyjny kraj prod. Polska 
(1997)

22:05  Zabójcze umysły - odc. 2/22; 
serial kraj prod. USA (2005)

22:55  Czas honoru - odc. 28 seria 
III „Plan Abwehry” - serial 
historyczno - przygodowy

23:50  Wieczór filmowy Kocham 
Kino - Królowie Mambo; 
dramat kraj prod. Francja, 
USA (1992)

01:45  Siedlisko - odc. 7/9
02:50  Dzieciak i ja; komedia kraj 

prod. USA (2006)
04:30  W cieniu Wezuwiusza -  

odc. 1; film dokumentalny 
kraj prod. Francja (2009)

05:30  Zakończenie programu

04:55  Uwaga! 
05:15  Granie na śniadanie 
06:00  Mango - Telezakupy
08:00  Co za tydzień 
08:30  Dzień dobry TVN 
11:00  Brzydula
11:30  Brzydula 
12:00  Na Wspólnej (1306-1308)
13:20  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska 
14:15  Detektywi  - serial  

docu-crime
14:50  W-11 Wydział Śledczy - serial 

docu-crime 
15:30  Plotkara (4/18) 
16:25  Rozmowy w toku- program 

Ewy Drzyzgi 
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 - serial 

docu-crime
20:50  Dr House II (19/24) - serial 

obyczajowy, USA 

21:50  Przepis na życie 
22:50  Kuba Wojewódzki
23:50  Goście (5/10) - serial 

S-F, USA
00:45  Uwaga!
01:05  Arkana magii  

(TVN noc)
02:25  Nic straconego

08:00  Przestrzeń wokół nas: 
Złożoność przestrzeni (1)

08:32  Z górnej półki, Doris Lessing 
„Marta Quest” (19)

08:35  Quirimba wyspa szczęśliwa 
- Program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

09:07  Z górnej półki, Rotfeld 
„Dokąd zmierza świat” (24)

09:13  Przestrzeń wokół nas: Rozwój 
zrównoważony (2)

09:45  Biocybernetyka w kardiologii 
inwazyjnej 

10:04  Album Wilanowski, Wazy 
Stanisława Kostki Potockiego

10:15  13 miesięcy po Afryce 
- Program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

11:13  Z wizytą w Muzeum 
Techniki (1)

11:33  Przestrzeń wokół nas: 
Zarządzanie przestrzenią (12)

12:02  Z wizytą w Muzeum 
Techniki (2)

12:22  I TY możesz zostać modelką
13:31  Z wizytą w Muzeum 

Motoryzacji (1)
13:51  Książ - Perła Śląska
14:41  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Twoje płuca - 
diagnoza i leczenie

15:00  Z wizytą w Muzeum 
Motoryzacji (2)

15:18  Tropem Tajemnic Tarnowa. 
Bem

16:00  Tatarskie ślady
16:55  Brańsk
17:15  Odkryj Miasto
17:50  Na naukę jest zawsze pora
18:00  Wielkie Zimbabwe - Program 

podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

18:53  Lekcja Teatru
19:00  Z górnej półki, Krzysztof Mich 

„Moje miasto Praga” (3)
19:05  Przestrzeń wokół nas: 

Dziedzictwo przyrodnicze (3)
19:37  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Rehabilitacja 
kardiologiczna

20:00  ROCK TIME -  „Warsaw 
Dolls”  

20:20  Na naukę jest zawsze pora
20:29  Czarna Białostocka
20:49  Album wilanowski, Kolory 

Wilanowa
21:00  Obciach drogowy (8)

21:32  MUSIC Break (4)  
21:44  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Laboratorium 
w mikrochipie

22:04  MUSIC Break (5) 
22:15  Jak być piękną
22:45  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Promienie życia
23:00  Bankowość (11) prof. zw. dr 

Władysław Jaworski 
23:50  Bankowość (12) prof. zw. dr 

Władysław Jaworski 
00:40  Psychologia (15) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
01:30  Psychologia (16) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
02:20  Rachunkowość (11) dr Ewa 

Hellich
03:10  Rachunkowość (12) dr Ewa 

Hellich

Już wkrótce...

08:00  Wiosna
08:05  Język rosyjski (33) dr Natalia 

Gołka
08:55  Język rosyjski (34) dr Natalia 

Gołka
09:45  Album Wilanowski, Wojsko 

króla Jana - Broń biała
10:00  Historia gospodarcza (11) dr 

hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

10:50  Historia gospodarcza (12) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

11:40  Przestrzeń wokół nas, 
Transport (11)

12:10  Makroekonomia (19) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

13:00  Makroekonomia (20) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

13:50  Album wilanowski, Wazy 
Stanisława Kostki Potockiego

14:00  Książ - Perła Śląska
14:50  Tropem Tajemnic Tarnowa. 

Zakłady azotowe
15:34  Przestrzeń wokół nas, 

Dziedzictwo przyrodnicze (3)
16:05  Obciach drogowy (8)

16:37  Z górnej półki, Doris Lessing 
„Marta Quest” (19)

16:40  Przestrzeń wokół nas, 
Miejsca pracy (9)

17:12  Wielkie Zimbabwe, program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

18:04  Music Break  (6) 
18:16  Quirimba - wyspa szczęśliwa, 

program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

18:48  Z górnej półki, Jerzy Bralczyk 
„W oparach absurdu” (6)

18:51  Sztuczne serce (1) 
19:07  Z górnej półki,  Doris Lessing 

„Opowieści afrykańskie” (20)
19:10  Sztuczne serce (2)
19:30  Music Break (7) 
19:40  Z górnej półki, Rafał 

Skąpski, Pierre Bayard „Jak 
opowiadać o książkach, 
których się nie czytało” (29)

19:42  Muzeum Narodowe „Galeria 
Sztuki XX wieku”

20:00  Jak być piękną
20:31  Z górnej półki, Marek 

Zagańczyk „Wojciech 
Karpiński, Pamięć Włoch” 
(27)

20:35  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej, Termowizja 
w diagnostyce chorób 
onkologicznych

20:57  Z górnej półki, Jerzy Bralczyk 
„W oparach absurdu” (6)

21:00  Ultradźwięki w przyrodzie, 
technice i chemii (1)

21:18  Tropem Tajemnic Tarnowa. 
Bem

22:00  Music Break (8) 
22:11  Ultradźwięki w przyrodzie, 

technice i chemii (2)
22:25  Z górnej półki „Czas 

wrzeszczących staruszków” 
(23)

22:30  Przestrzeń wokół nas, 
Zabytki (4)

23:00  Język rosyjski (33) dr Natalia 
Gołka

23:50  Język rosyjski (34) dr Natalia 
Gołka

00:40  Historia gospodarcza (11) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

01:30  Historia gospodarcza (12) dr 
hab. prof. WSSE Stanisław 
Łopatniuk 

02:20  Makroekonomia (19) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek 

03:10  Makroekonomia (20) prof. dr 
hab. Mirosław Bochenek

Już wkrótce...

08:00  Magnolie Wilanowa
08:05  Bankowość (11) prof. zw. dr 

Władysław Jaworski 
08:55  Bankowość (12) prof. zw. dr 

Władysław Jaworski 
09:47  Psychologia (15) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
10:37  Psychologia (16) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
11:29  Rachunkowość (11) dr Ewa 

Hellich
12:19  Rachunkowość (12) dr Ewa 

Hellich
13:12  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej, Hydrożele 
w medycynie

13:40  Palmiarnia w Lubiechowie
14:00  Książ - Perła Śląska
14:50  Czarna Białostocka
15:10  Z wizytą w Muzeum 

Techniki (1)
15:30  Razem dla Polski Wschodniej 

(1) 
15:50  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Promienie życia
16:05  Pomóż potrąconym
16:21  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Uwaga meningokoki
16:36  Z górnej półki,  Zdzisław 

Skok, Wielkie rozdroże (7)
16:40  Razem dla Polski Wschodniej 

(2) 
17:00  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Podstępny wróg - 
Nadciśnienie tętnicze

17:19  MUSIC Break (9) 
17:30  Z górnej półki, Statys 

Eidrigevicius „Szkicownik 
słowno - obrazowy’’ (8)

17:37  Przestrzeń wokół nas, 
Dziedzictwo kulturowe (5)

18:09  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej, Twoje płuca - 
diagnoza i leczenie

18:27  Z górnej półki, Andrzej 
Kuryłowicz, Doris Lessign 
„Opowieści afrykańskie’’ (20)

18:30  MUSIC Break (10)  
18:41  Album wilanowski, Wojsko 

Króla Jana. Broń palna
18:55  Z górnej półki, Rafał Skąpski, 

Roman Frankl „Maria 
Koterbska. Karuzela mojego 
życia” (32)

19:00  Trzęsacz 2009
19:20  Album wilanowski, Plener
19:35  Z górnej półki, Walentyna 

Trzcińska, Zygmund 
Krzyżanowski ‚’Zbiór 
opowiadań. Most przez 
Styks” (22)

19:40  Z wizytą w Muzeum 
Techniki (2)

20:00  Filmowa Encyklopedia Nauki 
Polskiej, Świat widziany 
dźwiękiem

20:14  Z górnej pólki, Wiesław 
Uchański „Salon Boya - 
Żeleńskiego” (1)

20:20  Biocybernetyka w kardiologii 
inwazyjnej 

20:39  Album wilanowski, Jeziorko 
wilanowskie

20:47  MUSIC Break (1)
21:00  Filmowa Encyklopedia Nauki 

Polskiej, Nanodiamenty 
w medycynie

21:15  Filmowa Encyklopedia Nauki 
Polskiej, Promienie życia

21:30  Obciach drogowy (8)

22:00  Podróż do Indii - Program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

22:54  Lekcja Teatru
23:00  Bankowość (11) prof. zw. dr 

Władysław Jaworski 
23:50  Bankowość (12) prof. zw. dr 

Władysław Jaworski 
00:40  Psychologia (15) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
01:30  Psychologia (16) prof. dr hab. 

Maria Siwiak-Kobayashi 
02:20  Rachunkowość (11) dr Ewa 

Hellich
03:10  Rachunkowość (12) dr Ewa 

Hellich

Już wkrótce...
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Kalendarz Świąt 
nie zawsze typowych
16 czerwca

czwartek
Międzynarodowy Dzień Pomo-
cy Dzieciom Afrykańskim

17 czerwca
piątek

Dzień Walki z Suszami

18 czerwca
sobota

Dzień Ewakuacji

19 czerwca
niedziela

Teksański Dzień Emancypacji

20 czerwca
poniedziałek

Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerwca
wtorek

Światowy Dzień Deskorolki, 
Dzień Bandany

Chcesz zachować 
zdrowie oraz szczupłą 
i ponętną sylwetkę? 
Jedz co najmniej 
jedno jabłko dziennie 

Naukowcy uważają, że 
kwas ursolowy (zawar-

ty w skórce jabłka) wzmoc-
nienia mięśnie o 15 proc., 
dodatkowo przyczynia się 
do zredukowania tkanki 
tłuszczowej nawet o połowę. 

Kwas ten wykazuje rów-
nież właściwości farma-
kologiczne, czyli działanie 
przeciwwirusowe, przeciw-
bakteryjne, przeciwbólowe, 
przeciwnowotworowe oraz 
przeciwcukrzycowe. Ponad-
to moduluje funkcjonowanie 
układu immunologicznego 
i krwionośnego oraz zmniej-
sza stężenie cholesterolu 
w surowicy krwi.

Życie na 
kredycie
Już 80 tysięcy Polaków ma po dziesięć kredytów, 
których nie jest w stanie spłacić

Specjaliści ostrzegają, że 
Polacy stają się społe-

czeństwem żyjącym na 
kredyt. Zaległości wo-
bec banków przekracza-
ją 31 miliardów złotych. 
Za tę wysoką statystykę 
odpowiada głównie kredyt 
konsumencki. Pod koniec 
zeszłego roku banki mia-
ły kłopoty ze ściągnięciem 
niespełna 2 proc. pieniędzy 
pożyczonych pod hipotekę. 

Tymczasem odsetek nie-
spłacanych w terminie kre-
dytów konsumpcyjnych wy-
nosi ponad 17 proc.

Koniec z młodością
Już po 35 roku życia ludzki organizm zaczyna 
się sypać – tak wynika z brytyjskich sondaży

Tuż po ukończeniu 40 
roku życia więk-

szość ludzi przesta-
je dbać o swoją 
kondycję. Ta-
kie zachowa-
nie niesie ze 
sobą ryzyko 
chorób ser -
ca i cukrzy-
cy.  Eksperci 
zauwa żają ,  że 
wiek ,  w k tór ym 
obserwuje się syndrom 

wieku średniego, z pokolenia 
na pokolenie się obniża. 

Zdarza się, że na 
wypalenie zawo-

dowe, niespeł-
nienie w życiu 
p r y w a t n y m 
narzekają już 
ludzie w wieku 
35 lat. Pamię-

tajmy – w zdro-
wym ciele, zdro-

wy duch! Dbajmy 
o siebie cały czas.

Jedzmy jabłka

fot. Stock

fot. Stock


