
Wyścig w Górach Skalistych 
jest jednym z  najwięk-

szych etapowych maratonów na 
świecie. Dystans jaki zawodnicy 
muszą pokonać w  trakcie sied-
miu etapów to czterysta kilome-
trów. Dużym zaskoczeniem dla 
organizatorów był start ekipy 
z  Polski. Radomianin Szymon 
Zacharski, który wraz ze swoim 
kolegą z drużyny zdobył trzecie 
miejsce w  klasyfi kacji gene-
ralnej sam do końca nie wie-
rzył, że znajdzie się na podium. 
–  Miałem nadzieję razem z ko-
legą z  drużyny, że dojedziemy 
do końca wyścigu. Myśleliśmy 
o pierwszej dziesiątce, ale trze-
cie miejsce było dla nas zasko-
czeniem. Byłem bardzo zadowo-
lony – mówi Szymon Zacharski. 
Mężczyźni o  swoją wygraną 
walczyli do ostatniego momen-
tu. Wypracowana w  szóstym 
etapie piętnastominutowa prze-
waga zapewniła zwycięstwo.

Dokończenie na str. 3

Wielki Radom
Panorama Radomska przeprowadziła wy-
wiad z Markiem Wikińskim, kandydatem 
popieranym przez Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej na stanowisko Prezydenta Radomia. 

Czytaj str. 5

Słoneczne baseny

3 listopada na terenie Centrum 
Słonecznego przy ulicy Chrobrego 
otworzono aquapark z dwoma stre-
fami: sportową i rekreacyjną.  
 Czytaj str. 4

KONKURS! DVD 
do wygrania!

Czytelnicy, wypełniajcie an-
kietę i wysyłajcie. Nagroda od 
Panoramy Radomskiej czeka – 
superDVD.  Czytaj na str. 7

Tygodnik 
bezpłatny

AKTYWNOŚĆ
POKOCHAJ STRES
Wszyscy twierdzimy, że w 
obecnych czasach żyjemy 
w ciągłym stresie. Jednak 
na pytanie, czym jest stres 
wiele osób nie umiałoby od-
powiedzieć. 
 Czytaj str. 10

GMINY
ODNOWIONY RYNEK

Remont zakończony, nowy 
rynek można podziwiać już 
w Skaryszewie.

 Czytaj str. 9
ROZRYWKA
ALFABET RADOMIA. 
A JAK AMFITEATR

Nowość na łamach Panora-
my Radomskiej. Skojarzenia 
dotyczące naszego miasta. 
 Czytaj str. 13

Gazeta w nakładzie kontrolowanym! Wiarygodny partner dla reklamodawców!
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Rowerem przez Kanadę

 Szymon Zacharski na trasie.
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  PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Koszulki Panoramy Radomskiej do wygrania!

Ranking zdrowia
58. i 86. – to lokaty, które zajęły radomskie szpitale w najnowszym specjali-
stycznym rankingu Bezpieczny Szpital 2010

Opublikowany niedaw-
no w  Rzeczpospolitej 

ranking pokazuje kondycję 
polskiej służby zdrowia. 
W  jaki sposób oceniano? 
Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia 
rozsyłała do szpitali ankie-
ty zawierające szczegółowe 
pytania na temat placówki. 
Dotyczyły one między in-
nymi: jakości zarządzania, 
jakości opieki medycznej, 
jakości usług dla pacjenta, 

komfortu pobytu. Na oce-
nie jakości opieki nad pa-
cjentem zaważyć mogły: 
warunki w salach operacyj-
nych, kompetencje perso-
nelu, ilość pielęgniarek na 
dyżurach. Brane były pod 
uwagę certyfi katy jakości 
oraz skargi. W  zarządzaniu 
punkty można było uzyskać 
za inwestycje, infrastruktu-
rę, warunki sanitarne oraz 
stan fi nansów szpitala. Na 
podstawie wypełnionych 

ankiet przyznawane były 
lecznicom punkty. 

Do rankingu zgłosiło się 
ponad 250 szpitali z całej 
Polski. Radomskie szpitale 
wypadły nienajgorzej.

Pozycja poprawiona
Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny na Józefowie awanso-
wał w porównaniu do ubiegło-
rocznego rankingu o 20 miejsc 
i zajął 58. pozycję.

Dokończenie na str. 3Szpital przy ulicy Tochtermana zajął 86. pozycję w rankingu.
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TransRockies rozgrywany w Kanadzie, to jeden z trudniejszych wyścigów rowerowych na świecie. W tym roku po raz 
pierwszy wystartowała w nim drużyna z Polski. Radomianin Szymon Zacharski razem z Filipem Kuźniakiem ukończyli 
wyścig na trzeciej pozycji 
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Imię i nazwisko: Marta 
Kowalik

Wiek: 25 lat
Zawód: ekonomistka 
Miejsce zamieszkania: 

osiedle Michałów
– Nowe baseny to 

bardzo dobra inwesty-
cja dla miasta. W su-

mie brakowało u nas basenu, gdzie można 
przyjść z rodziną i pobawić się. Baseny, 
które już istniały, niby miały miejsce, gdzie 
początkujący pływacy mogli próbować swo-
ich sił. 

Sondę przeprowadziła: Izabela Chmielewska

Imię i nazwisko: Paweł 
Kosmala 

Wiek: 24 lata
Zawód: student

Miejsce zamieszkania: 
osiedle Borki

– Nie jestem już dziec-
kiem, ale chętnie pobawię 
się na basenie. Brakowało 
w Radomiu takiego miejsca, gdzie można do-
brze poszaleć, nie przeszkadzając tym, którzy 
chcą pływać. Ja i moi znajomi na pewno bę-
dziemy chodzić na ten basen. Zależy to również 
od ceny biletów, ale myślę, że będą dostosowa-
ne do radomskich realiów.

sonda ulicznasonda uliczna

Czy będziesz korzystać 
z nowych basenów 
w Radomiu?

Imię i nazwisko: Karoli-
na Mizera

 Wiek: 24 lata
Zawód: studenta 

Miejsce zamieszkania: 
osiedle Zamłynie

– Lubię aktywnie spędzać 
czas. Chodziłam na basen 
nawet jak był jeden. Teraz 
jest więcej basenów, może trochę rozładuje się 
tłok na starych, gdzie ludzie nastawieni są na 
pływanie, a nie zabawę. Czasem denerwuje 
mnie to, że idąc na basen nie mogę popływać, 
bo ktoś ma ochotę chlapać się w wodzie, a nie 
pływać.

Imię i nazwisko: Bruno 
Jakubowski

Wiek: 30 lat
Zawód: specjalista 

ds. marketingu
Miejsce zamieszkania: 

osiedle Obozisko
– Bardzo chętnie wybio-

rę się, ale na pewno nie 
od razu po otwarciu. Na razie jest wielki boom 
na nowy aquapark, który ma zjeżdżalnię. Bę-
dzie dużo krzyku, dużo dzieci, a ja idąc na 
basen lubię się uspokoić, odprężyć. Na pewno 
jak się sytuacja uspokoi, to pójdę zobaczyć 
nowy przybytek miasta. 
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Zaczęło się od fi lmiku na 
portalu YouTube, w którym 

kultowy już Dimitri dowiaduje 
się, że Andrzej Kosztowniak 
nie będzie startował w wyścigu 
o fotel prezydenta Radomia. – 
Podobno za radomskie długi 
Kosztowniak do emerytury 
będzie bronił krzyża na Mada-
gaskarze – informuje grająca 
w fi lmiku reporterka, po czym 
Dimitri wpada w szał radości. 
– Bezcenne – określa na swoim 
blogu minę głównego bohatera 
poseł PO Radosław Witkowski. 
Niedługo potem inni blogerzy 

a także media wskazują de-
motyradom.blox.pl jako źródło 
ciekawej i celnej rozrywki dys-
kredytującej PiS oraz prezy-
denta Kosztowniaka.

– Jestem zwykłym radomia-
ninem, któremu nie podoba 
się to co dzieje się w Radomiu 
– wyjaśnia mailowo Panora-
mie Radomskiej anonimowy 
autor bloga. – Bezrobocie jed-
no z największych w kraju, 
zadłużenie liczone w setkach 
milionach złotych, które bę-
dziemy musieli spłacić my, ra-
domianie, a nie Kosztowniak z 

własnej kieszeni. Na każdym 
kroku świat się z nas śmieje. 
Pora z tym skończyć – dodaje 
autor radomskich demotywa-
torów. Jak uważa, żeby jednak 
zwrócić uwagę mieszkańców, 
którzy w natłoku codziennych 
obowiązków pozwalają na-
bierać się władzy, postanowił 
przedstawiać prawdę w kre-
atywny sposób. Dlatego na 
stronie demotyradom.blox.pl 
można zobaczyć afrykańskie-
go wodza, który chwali się, 
że jego plemię jest wyżej od 
Radomia we wszystkich ran-
kingach. Autor bloga zwraca 
również uwagę na ślimaczące 
się remonty ulic czy masowe 
wyjazdy młodych ludzi, któ-
rzy nawet mając bardzo dobre 
wykształcenie, w przeciwień-
stwie do ludzi PiS-u, nie mogą 
znaleźć pracy w Radomiu.

– Ostatnio największe za-
interesowanie wzbudziło 
wykorzystanie na prywatnej 
stronie prezydenta zdjęć zro-
bionych przez miejskiego fo-
tografa. Prezydent uznał, że 
każdy może je wykorzystać 
mimo, że wcześniej zarzekał 
się, że cała strona została 
zrobiona za jego prywatne 
pieniądze – wyjaśnia au-
tor demotów. To nie jedyna 
wpadka prezydenta Kosztow-
niaka. Na prezydenckim blo-
gu pojawiają się wpisy sygno-
wane jego nazwiskiem w tym 
samym czasie, gdy on sam 
udziela np. wywiadów. – PiS, 
z którego wywodzi się prezy-
dent Kosztowniak, to nie jest 
partia dla ludzi młodych, któ-
rzy są obeznani w Internecie. 
Po co więc prezydent zaklina 
rzeczywistość i chce poka-
zać, że jest nowoczesny skoro 
taki nie jest? – zastanawia się 
twórca demotyradom.blox.pl. 
– Nie rozumiem po co również 
podaje informacje, że za jego 
kadencji spadło bezrobocie o 
ponad 4 tys. osób skoro jak 
pokazują statystyki te osoby 
po prostu wyprowadziły się 
z Radomia? Kłamstwo ma 
krótkie nogi – przestrzega. 

Adrian M. Fołtyn

Jak mieszkańcy Radomia odpierają propagandowe ataki prezydenta Andrzeja 
Kosztowniaka? Bronią się demotywatorami

Demotywatorami w PiS

panorama radomskaGDZIE JESTEŚMY?
 Oto miejsca w Radomiu, gdzie na pewno dostaniecie nas co każdy czwartek

 Wyjście z tunelu z dworca PKP na osiedle Ustronie  osiedle Ustronie  osiedle Południe  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej  Osiedle XV-lecia  osiedle Akademickie  Centrum  Starostwo  Bi-
blioteka Publiczna  PSS Społem ul. Traugutta  PSS Społem ul. Moniuszki  I Urząd Skarbowy przy 
ul. Zborowskiego 106  Urząd Pracy  Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Teatr Powszechny im. Jana 
Kochanowskiego  Biblioteka Pedagogiczna  Komenda Główna Policji  Wyższa Szkoła Handlowa,
 ul. Traugutta 61   Kawiarnia Artystyczna „Czytelnia Kawy”.

Źródło: www.demotyradom.blox.pl
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Dokończenie ze str. 1
 – Udało się nam popra-

wić pozycję sprzed roku, 
z czego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. Każde polep-
szanie sytuacji szpitala nas 
cieszy. Z pewnością takie 
miejsce i awans to prestiż, 
szkoda tylko, że w żaden 
sposób nie jest to docenia-
ne prze Narodowy Fundusz 
Zdrowia – mówi Luiza Sta-
szewska, dyrektor naczel-

na Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego. Lecznica 
otrzymał w tegorocznym ze-
stawieniu ponad 754 punk-
ty. – Zyskaliśmy także sporo 
punktów na tym, że udało 
nam się znacznie zmniej-
szyć zeszłoroczne zadłuże-
nie – dodaje Staszewska.

Na dobry początek
Radomski Szpital Spe-

cjalistyczny przy Tochter-

mana w zestawieniu po-
jawił się po raz pierwszy 
i uzyskała 86. pozycję w 
Złotej Setce. – Jest to do-
bra pozycja, tym bardziej, 
że w tym roku pierwszy 
raz przystąpiliśmy do kon-
kursu. Jesteśmy dumni z 
tego, że nasza placówka 
uzyskała prawie 700 punk-
tów – mówi Andrzej Paw-
luczyk, dyrektor naczel-
ny Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego. Pułap 
ten został uznany przez 
redaktorów Rzeczpospoli-
tej, jako świadczący o bez-
pieczeństwie szpitala. W 
przypadku RSS najlepiej 
ocenione zostały: opieka 
medyczna oraz usługi do-
stępne na terenie szpitala. 
– Mamy świadomość tego, 
że pomimo wielu inwesty-
cji ciągle są potrzeby, aby 
nasz szpital był placówką 
na miarę XXI wieku. My-
ślę, że powoli robimy po-
stępy – dodaje Pawluczyk.

Lustereczko 
powiedz przecie

Funkcjonowanie polskiego 
systemu opieki zdrowotnej bu-
dzi i zapewne budzić będzie w 
najbliższym czasie wiele emo-
cji. Jak wiele polskich szpitali 
nadąża za postępem w ob-

szarze nauk medycznych? W 
jaki sposób reformy systemu 
opieki zdrowotnej wpływają 
na funkcjonowanie jednostek 
i zapewnienie bezpieczeństwa 
zdrowotnego obywateli? – na 
te właśnie pytania poszukiwa-
ło odpowiedzi Centrum Moni-
torowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia. Czy uzyskane odpo-
wiedzi są rzeczywiście miaro-
dajne? – Wydaje mi się, że tego 
typu rankingi nie są adekwat-
ne do rzeczywistości. To ludzie 
powinni oceniać, a nie same 
władze szpitala za pomocą 
ankiety. Pacjenci sami naj-
lepiej weryfi kują gdzie wolą 
się leczyć, choć nie jest to wy-
znacznikiem poziomu lecze-
nia w szpitalu – mówi Teodora 
Słoń, lekarz internista, członek 
Stowarzyszenia Radomianie 
Razem.

Alicja Gryz

Sondę uliczną przeprowadzono 
na 100 mieszkańcach Radomia.

sonda ulicznasonda uliczna
W którym szpitalu wolisz się leczyć?

75%  Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny

25%  Radomski Szpital 
Specjalistyczny

Ranking zdrowia

Dokończenie ze str. 1

– Można powiedzieć, że 
wydarliśmy rywalom trze-
cie miejsce. W  tym etapie 
uzyskaliśmy piętnaście mi-
nut przewagi nad rywalami. 
W ostatnim etapie musieliśmy 
ją utrzymać, ale zmalała o 1,5 
minut – mówi rowerzysta. 

Klucz do sukcesu
Taki sukces możliwy jest 

do osiągnięcia tylko ciężką 

pracą mięśni i  codziennym 
treningiem. Zacharski tre-
nuje sześć dni w  tygodniu, 
co pozwala mu na utrzyma-
nie doskonałej formy. Ro-
werzysta przygotowując się 
do maratonów trenuje także 
w  Górach Świętokrzyskich. 
 – Trening pozwala mi na 
zdobywanie miejsca na po-
dium. Codziennie na jazdę 
na rowerze przeznaczam od 
dwóch do czterech godzin  – 
mówi Szymon. 

Udział w TransRockies, wy-
magał nie tylko przygotowa-
nia kondycyjnego, ale rów-
nież załatwienia wszystkich 
niezbędnych formalności. 
–  Przygotowania do wyjazdu 
trzeba zacząć już rok wcze-
śniej. Kupienie biletów i zor-
ganizowanie dokumentów 
nie jest takie łatwe. Wszyst-
kie sprawy administracyjne 
załatwiał Filip, kolega z dru-
żyny  – mówi Zacharski. 

Pod górkę
Góry Skaliste nie są miej-

scem przyjaznym dla czło-
wieka. Przez siedem dni spor-
towcy zmagali się z własnymi 
słabościami. Radomianin tak-

że miał chwile zwątpienia, 
w których miał ochotę wrócić 
do domu. – Miałem kryzys, po 
drugim dniu chciałem wra-
cać. Jednak później było le-
piej. Po czwartym etapie było 
już tylko zadowolenie –  mówi 
radomianin. Przez tydzień za-
wodnicy mieli do pokonania 
różne etapy trasy. Najdłuższy 
był etap piąty, trwał pięć go-
dzin. Każdego dnia zawodni-
cy musieli przejechać od 40 
do 70 kilometrów. Trasa wy-
tyczona była w  Górach Ska-
listych. Uczestnicy zawodów 
zmagali się z  ostrymi pod-
jazdami, zjazdami oraz prze-
prawami przez górskie stru-
mienie. W  takich warunkach 
nie trudno o  awarie sprzętu. 
Rower Szymona Zacharskie-
go, już pierwszego dnia uległ 
uszkodzeniu. Problem był na 
tyle poważny, że udział rowe-
rzysty stał pod znakiem zapy-
tania. –  Dojechałem do mety 
pierwszego etapu. W serwisie 
dowiedziałem się, że dostanę 
taką część, ale za dwa dni. 
Udało mi się kupić tę część 
od człowieka, który miał ro-
wery pokazowe, zapłaciłem 
za nią tyle, ile kosztuje rower 
dobrej klasy  – opowiada. 

Ku zwycięstwu
Organizacja takich zawodów 

to także duże przedsięwzięcie 
logistyczne. W wyścigu udział 
brało 150 par rowerzystów. 
Sam Szymon Zacharski zdzi-
wiony był tak dobrą organiza-

cją maratonu. Organizatorzy 
dbali o  komfort zawodników. 
 – Codziennie rozkładane było 
obozowisko dla zawodników. 
Mimo ciężkich warunków mo-
gliśmy liczyć na gorący prysz-
nic, na trasie rozkładane były 
też namioty, w których można 
było się ogrzać  – mówi. Dobra 
organizacja była niezbędna 
przy warunkach pogodowych 
panujących w Kanadzie. Upał, 
ulewy, opady, śniegu, taka po-
goda przez cały maraton to-

warzyszyła zawodnikom. Naj-
bardziej dokuczało zimno oraz 
wilgoć. – Pogoda zmieniała 
się jak w kalejdoskopie, rano 
temperatura była bliska zeru, 
a w ciągu dnia sięgała nawet 

30 oC – mówi Szymon Zachar-
ski. Mimo ciężkich warunków 
panujących na trasie marato-
nu, Polacy utrzymali przewagę 
i dojechali na trzecim miejscu.

Iza Chmielewska

Polacy na podium (od prawej) Szymon Zacharski, Filip Kuźniak.
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Imię i nazwisko: Szymon Zacharski
Wiek: 38 lat 
Zawód: Ekonomista
Zainteresowania: Jazda na rowerze, opieka nad dzieckiem

Klasyfi kacja generalna wyścigu 
TransRockies 2010
1.  Kona – Barry Wicks, Kris 

Sneddon 23:38:54 
2.  Rocky MTN Factory – Stefan 

Widmer, Marty Lazarski 24:22:20
3.  MTB Trophy.com Team – 

Filip Kuźniak, szymon Za-
charski 26:35:30

4.  Honey Stinger/Trek – Nate 
Bird, Dax Massey 26:37:09

5.  Team Sugoi / Timex – Will 
Kelsay, Matt Boobar 26:44:02

W  Polsce również organizowane są maratony rowerowe. 
Pierwsza, to MTB Trophy organizowany w Istebnej najtrud-
niejszy wyścig etapowy trwa cztery dni. Jest bardzo presti-
żowy w środkowej części Europy. Ten maraton ma najbar-
dziej zbliżoną trasę do TransRockies

KONTAKT:

Panorama Radomska, 

ul. Tartaczna 16/18, 26-600 Radom

Telefon: 48 360 11 08, 
email: redakcja@panoramaradomska.pl

Twoja reklama 
w panoramie radomskiej

Rowerem przez Kanadę
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Szymon Zacharski z Radomia i Filip Kuźniak z Katowic.



Coworking narodził się 
w  Stanach Zjednoczonych. 

Osoby pracujące w  domach 
chcąc uciec przed samotno-
ścią i  znaleźć towarzystwo 
przenieśli się do pracy w miej-
scach publicznych. Tworząc 
coraz to większe grupy zaczęli 
umawiać się na spotkania np. 
w  kawiarniach. Później prze-
nieśli się w bardziej kameralne 
przestrzenie biurowe. Pierwsze 
centrum coworkingu powsta-
ło w  2005 roku w  San Franci-
sco. Ideą coworkingu jest więc 
umożliwienie pracy w  warun-
kach biurowych przedsiębior-
com i  przedstawicielem wol-
nych zawodów.

Wolny strzelec
Początkowo z  zalet pracy na 

odległość korzystały najczęściej 
matki z  małymi dziećmi bądź 
osoby niepełnosprawne. Jednak 
coraz więcej osób ceni sobie 
swobodę i  warunki w  jakich 
pracuje, a  w  domu nie zawsze 
bywają one przychylne. Nie 
chcąc tracić kontaktu z  ludźmi 
zaczynają się organizować i wy-
najmować biura do pracy. Pra-
cują niezależnie od siebie. Choć 
oczywiście jeżeli chcą mogą 
łączyć siły nad wspólnymi pro-
jektami. Każdy jest swoim sze-
fem, dzięki czemu zachowują 
swobodę i  kontrolę. – Cowor-
king staje się coraz bardziej 

popularny, bo ludzie bardzo li-
czą się ze zdaniem innych osób 
i pracowanie w samotności nie 
zawsze wpływa stymulująco. 
Praca w  grupie bardziej mo-
bilizuje do działania. Twórcza 
praca w  zespole niezależnych 
osób to świetne rozwiązanie dla 
osób pracujących w domowych 
biurach – twierdzi Agata Skóra, 
psycholog.

Radomski coworking
W  naszym mieście również 

przybywa osób, które z  powo-
du dużego bezrobocia i  nie-
możności znalezienia pracy 
podejmują własną działalność. 
Z myślą o tych osobach powsta-
ło pierwsze radomskie centrum 
coworkingu. – Przeglądając 
prasę przeczytałam artykuł na 
temat coworkingu. Stwierdzi-

łam, że nie ma takiego miejsca 
w Radomiu, a pomysł jest dobry 
i  z  pewnością może chwycić, 
dlatego postanowiłam się tym 
zająć – mówi Agnieszka Ste-
fankiewicz. – Jest wiele osób, 
które pracują w  domu. Wiado-
mo, że warunki czasami bywają 
niesprzyjające, a  człowiek też 
tęskni za pracą w  grupie. Do 
nas można przyjść i  pracować 
w  komfortowych warunkach – 
dodaje. Centrum biurowe udo-
stępnia pięć sal pod konferencje 
oraz coworking. Jest również 
możliwość wykupienia pakie-
tów, dzięki którym do dyspo-

zycji jest: adres siedziby firmy, 
biurko we wspólnej przestrzeni, 
recepcja i  możliwość korzysta-
nia z urządzeń biurowych.

Magdalena Fularska
Centrum biurowe SK
Agnieszka Stefankiewicz
ul. 1905 Roku 1/9
26-600 Radom
e-mail: info@szkoleniakonferencje.eu 
www.szkoleniakonferencje.com
Telefon: 506 060 130

Miasto RadoM4

Już 21 listopada podejmie-
my decyzję, kto ma repre-

zentować nasze miasto przez 
4 kolejne lata. W wyborach 
samorządowych startuje 429 
osób, tylko 28 osób spośród 
nich ma szansę zasiadać w 
radzie miejskiej. Wśród zgło-
szonych kandydatów startuje 
tylko 133 kobiety. Z list Soju-
szu Lewicy Demokratycznej 
startuje m.in. były prezydent 
Adam Włodarczyk. Z list Pol-
skiego Stronnictwa Ludowe-
go – dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, Józef Bakuła 
oraz pełniący obowiązki dy-
rektora Mazowieckiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej, 
Włodzimierz Pujanek. Z list 
Komitetu Wyborczego Wy-
borców Kocham Radom star-
tuje Sebastian Pawłowski, 
kanclerz Bractwa Rowero-
wego oraz przyrodnik, Jacek 
Słupek.

Gospodarz miasta
Rytmy muzyki disco-polo, 

wystrzałowe konfetti, szla-
gier w postaci piosenki We 
are the champions i specjal-
ny autobus, którym jeździ 
kandydat na prezydenta to 
wszystko zapowiedź tego, że 
wyborcza machina ruszyła. 
Komu spośród 7 kandydatów 
zaufają radomianie?

Z pierwszego miejsca star-
tuje Mariusz Fogiel. Kan-
dydat Stowarzyszenia Ra-

domianie Razem ma 61 lat, 
jest absolwentem Politechni-
ki Warszawskiej. Od lat 80. 
wspólnie z bratem prowadzi 
piekarnię Fogiel&Fogiel. Od 
dwóch kadencji jest radnym.

Z drugiego miejsca startuje 
Jakub Kluziński ze Stowarzy-
szenia Kocham Radom. O fo-
tel prezydenta walczy już po 
raz drugi. Ma 34 lata. Ukoń-
czył Szkołę Główną Handlo-
wą, Uniwersytet Cambridge 
i Queens’ College w Wielkiej 
Brytanii. Pracuje w banku.

Po raz drugi kandydatem 
Prawa i Sprawiedliwości na 
prezydenta jest Andrzej Kosz-
towniak. Ma 34 lata. Jest ab-
solwentem Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej oraz 
Politechniki Radomskiej.

Polskie Stronnictwo Lu-
dowe popiera doktora nauk 
ekonomicznych, Zbigniewa 
Kwaśnika. Ma 59 lat i jest 

rektorem Radomskiej Szkoły 
Wyższej. 

Z piątego miejsca startuje 
Waldemar Rajca – kandydat 
Ruchu Wyborców Janusza 
Korwin-Mikke. Ma 56 lat i 
jest absolwentem Politechni-
ki Świętokrzyskiej i Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

Kandydatem Platformy 
Obywatelskiej jest Piotr 
Szprendałowicz. Ma 38 lat. 
Jest absolwentem Politech-
niki Radomskiej. Wcześniej 
związany był z lokalnymi 
mediami, od czterech lat jest 
członkiem Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Z ostatniej pozycji startuje 
Marek Wikiński. Absolwent 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
(obecnie Politechniki Ra-
domskiej) i Uniwersytetu w 
Białymstoku ma 44 lata. Od 
czterech kadencji jest posłem 
na Sejm. MF

Wyborcze odliczanie
O najwyższy urząd w mieście walczy 7 kandydatów. O zasiadanie w ławach 
rady miejskiej aż 429 osób – najmłodszy kandydat ma 19 lat, a najstarszy 81

Mieszkańcy Radomia i re-
gionu mogą już korzystać 

z aquaparku wybudowanego na 
terenie Centrum Słonecznego. 
Wielkie otwarcie nastąpiło 3 
listopada. Wcześniej szansę na 
obejrzenie basenu od środka 
oraz skorzystanie z jego oferty 
mieli jedynie szczęśliwcy, któ-
rzy brali udział w konkursach 
organizowanych przez Aqu-
apark, a także szkoły i instytu-
cje, które otrzymały specjalne 
zaproszenia. 

Na radomian czekają dwie 
strefy basenowe: sportowa z 
sześciotorowym basenem o 
długości 25 metrów oraz rekre-
acyjna z wodnymi atrakcjami. 
Są wśród nich tzw. leniwa rze-
ka, dwie zjeżdżalnie (25 i 50 
metrów), kaskady wodne oraz 
brodzik dla dzieci. Na miejscu 
będzie można także skorzystać z 
lekcji pływania. Z myślą o dzie-
ciach animatorzy będą przygo-
towywać gry i zabawy. W części 
rekreacyjnej znajduje się także 

bar basenowy, leżaki, trzy jacuz-
zi i dwa solaria. 

W budynku jest także Sauna 
klubu – dwupoziomowy kom-
pleks saun. Klienci mogą wy-
bierać wśród różnych rodzajów 

saun. W ofercie jest sauna mo-
kra, sucha oraz wykorzystująca 
podczerwień. Będzie można 
skorzystać również z masaży, 
groty lodowej, aromaterapii i 
chromoterapii.

Uzupełnieniem oferty Aqu-
aparku jest klub Life Health 
& Fitness. Klub o powierzchni 
500 m kw. oferuje strefę ma-
szyn cardio, sale do aerobiku, 
do spinningu i strefę maszyn 
siłowych. Wachlarz propo-
nowanych zajęć jest bardzo 
szeroki. Do wyboru jest m.in.: 
spinning (przyp. red. zajęcia 

na rowerach), ATB (przyp. 
red. ćwiczenia wzmacniające 
brzuch, nogi, pośladki), zajęcia 
aerobiku, pilates, stepu, body-
ball (przyp. red. z wykorzysta-
niem piłek), zajęcia z elemen-
tami tańca. Wszystkie sale są 
komfortowe i klimatyzowane. 

Aquapark Radom to nie tyl-
ko rekreacja, wypoczynek i 
sport wewnątrz budynku, ale 
także 600-metrowe zewnętrz-

ne lodowisko przygotowane 
na otwarcie w połowie listo-
pada. 

Na zainteresowanych pły-
waniem, relaksem lub aktyw-
nym wypoczynkiem czeka 55 
miejsc parkingowych. Jak 
zapewnia dyrekcja pływalni, 
ceny nie będą zbyt wygóro-
wane. Aquapark zaprasza 
przez cały tydzień w godzi-
nach 7.00-22.00. AG

Słoneczne kąpiele
Do niedawna radomianie narzekali na zatłoczone baseny. Teraz może to się 
zmienić. W naszym mieście otworzono kolejny basen przy ulicy Chrobrego

Aquapark przy Centrum Słonecznym już czeka na amatorów pływania.
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KOMPLEKS BASENÓW
BASEN REKREACYJNY BASEN SPORTOWY

normalny ulgowy normalny ulgowy

pn. - pt. 1 h 11 zł 8 zł 9 zł 7 zł
2 h 18 zł 14 zł

weekendy 1 h 13 zł 10 zł 11 zł 8 zł
2 h 20 zł 16 zł

możliwość wykupu karnetów o wartości: 100 zł (dodatkowo 10% gratis), 
200 zł (dodatkowo 15% gratis), 300 zł (dodatkowo 20% gratis)

LIFE Health & Fitness
149 zł / miesiąc - w przypadku wykupu karnetu 12-miesięcznego 
169 zł / miesiąc - w przypadku wykupu karnetu 3-miesięcznego 
189 zł / miesiąc - w przypadku wykupu karnetu 1-miesięcznego 
– dostęp do fitness klubu bez ograniczeń 
– w przypadku karnetów 3- i 12-miesięcznego - nieograniczony dostęp do 
basenu sportowego; nieograniczony dostęp do saun przez 3-miesiące

SAUNAKLUB
pon.-pt. sb., ndz., święta

2 godz. 34 zł 39 zł
1 godz. 22 zł 26 zł

pół godz. 15 zł 17 zł
dodatkowe min 0,44 zł / min 0,50 zł / min

Nie siedź sama, pomyśl o coworkingu!
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Miejsce do pracy
Stale rośnie liczba osób, które podejmują jednooso-
bową działalność gospodarczą. Zazwyczaj pracują 
w domach, jednak w ostatnim czasie popularnym 
trendem staje się coworkingKomitety, które startują 

w wyborach samorządowych:
K omitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

(56 kandydatów)
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (55)
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (55)
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (56)
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej (49)
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Radomianie Razem (56)
Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Radom (56)
Komitet Wyborczy Wyborców Radomianin (10)
K omitet Wyborczy Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke (36)



Panorama Radomska: Dla-
czego zdecydował się Pan kan-
dydować na najwyższy urząd 
w mieście?

Marek Wikiński: – Bo Radom 
nie ma czasu by tracić czas. Bo 
chcę, by hasło Człowiek, dom, 
praca zrealizowało się, także 
w  Radomiu. Decyzję o  kandy-
dowaniu podjąłem już prawie 
półtora  roku temu. Wówczas 
dając słowo radomianom, odda-
łem się do ich dyspozycji. Chcę, 
aby  zdecydowali, czy chcą, 
abym  swoim doświadczeniem, 
szerokimi kontaktami i  odda-
niem, służył kierując naszym 
miastem.

Gdy zostanie Pan prezyden-
tem, jakie decyzje/działania 
podejmie Pan w  ciągu trzech 
pierwszych miesięcy urzędowa-
nia? Jakie są Pana priorytety?

M.W.: – Na pewno – z  mocy 
prawa, złożę mandat posel-
ski. Następnie, w  myśl zasady 
wszystkie ręce na pokład, za-
mierzam dobrać kompetent-
nych i  pracowitych współpra-
cowników, z  którymi przyjdzie 
mi realizować plan nowoczesne-
go Radomia. 

Jaki jest Pana pomysł na 
zmniejszenie zadłużenia mia-
sta?

M.W.: – Przede wszystkim 
robiłbym wszystko, aby udział 
środków własnych Radomia, 
przy realizacji niezbędnych dla 
miasta inwestycji, był jak naj-
mniejszy. Zwłaszcza w  obecnej 
sytuacji naszego miasta, jak 
najwięcej pieniędzy na rozwój 
powinno pochodzić  ze środków 
unijnych, czy z  budżetu pań-
stwa. Jestem przekonany, że 
pozyskiwanie środków finanso-
wych z  zewnątrz jest możliwe, 
pod warunkiem, że będziemy 
w  stanie się porozumieć z  de-
cydentami urzędu marszałkow-
skiego naszego województwa 
oraz urzędnikami na szczeblu 
ministerialnym w  Warszawie. 
Ja wiem do jakich drzwi mam 
zapukać i  kto za nimi siedzi. 
Z wieloma z nich znam się oso-
biście i  wiem, że przy przed-
stawieniu im merytorycznych 
argumentów są w stanie pomóc 
naszemu miastu. Trzeba tylko 
chcieć rozwiązywać problemy, 
a  nie zajmować się ich mno-
żeniem. Mam nadzieję, że nie 
będziemy więcej świadkami 
awantur posła z  PIS i  wice-
marszałka województwa z  PO, 
ponieważ nie służy to dobrze 
Radomiowi. Tak dalej być nie 
musi. Tak dalej być nie może! 
Radom jest tak dużym miastem, 
że każde środowisko i każdy bę-
dzie mógł się wykazać i  zostać 
współautorem sukcesu. Nieste-
ty, obecnie odnoszę wrażenie, 
że najważniejsze w  Radomiu 
nie jest to czy dobrze zostały 

zainwestowane pieniądze, lecz 
to kto pierwszy przetnie wstęgę. 
Wolałbym, aby sportowcy ściga-
li się na bieżni, a samorządowcy 
na czele z  prezydentem, zajęli 
się robotą.

Jakie są Pana zdaniem naj-
większe zaniedbania obecnych 
włodarzy miasta?

M.W.: – Jest ich trochę. Pozwo-
li jednak Pani, że skoncentruję 
się na jednym widocznym i bul-
wersującym większość miesz-
kańców przykładzie. Dużo jeż-

dżę samochodem i podobnie jak 
wielu mieszkańców, krew mnie 
zalewa jak widzę, zablokowaną 
– dzięki obecnym władzom mia-
sta – komunikację w Radomiu, 
aby wzorem prezydenta Gdań-
ska, przed samymi wyborami 
uruchomić przejazdy i  wygrać 
wybory. Rażące opóźnienia przy 
remoncie ulicy Słowackiego wo-
łają o pomstę do nieba. Błędem 
aktualnych włodarzy jest nie 
docenienie mądrości mieszkań-
ców Radomia, którzy doskonale 
wiedzą, że prace inwestycyjne 
można było tak zorganizować, 
by miasto było bardziej prze-
jezdne.  

Myślę, że to w  niedalekiej 
przyszłości się zemści i dlatego 
już dziś zapraszam do urn wy-
borczych! 

Czy przez ostatnie lata Ra-
dom rozwijał się w dobrym kie-
runku?

M.W.: – Gdyby tak było praw-
dopodobnie nie zdecydowałbym 
się na kandydowanie na urząd 
prezydenta Radomia. Wtedy nie 
byłyby potrzebne zmiany czy 
przyspieszenie lecz kontynuacja 
mądrych rozwiązań, które jako 
radomski poseł, na pewno bym 
wspierał na szczeblu central-
nym. Obecna sytuacja wymaga 
jednak przede wszystkim pracy 

na miejscu w  magistracie, by 
następnie wesprzeć ją działa-
niami w  Warszawie. Nic samo 
się nie zrobi. Jestem typem wal-
czaka, człowieka lubiącego wy-
zwania, ciężką pracę na rzecz 
dobra wspólnego. 

 Wracając jednak do Pani 
pytania, to faktycznie w tej ka-
dencji, pomimo tego, że prezy-
dent jest z przeciwnej mi opcji 
politycznej – dzięki szerokiej 
współpracy wspólnie z  panią 
minister Ewą Kopacz – udało 

nam się pozostawić w Radomiu 
centrum obliczeniowe Minister-
stwa Finansów na Wośnikach. 
Kolejnym przykładem naszego 
wspólnego działania w dobrym 
kierunku jest pomoc w uzyska-
niu pieniędzy na pawilon gine-
kologiczny szpitala na Toch-
termana.  Udało się uzyskać 
w  drodze zgłoszenia poprawki 
do ustawy budżetowej pienię-
dzy na południową obwodnicę 
Radomia. Sukcesem zakończy-
ła się moja współpraca z  pre-
zydentem Radomia na rzecz 
wykorzystania tych pieniędzy 
w  późniejszym czasie w  związ-
ku z pewnymi kłopotami z tą in-
westycją. Bezpośrednia pomoc 
i  zaangażowanie w  uzyskanie 
największej jak dotąd dotacji 
unijnej w  Radomiu na budowę 
wodociągów i kanalizacji w na-
szym mieście, uważam także za 
duży sukces. Nie sposób, także 
nie wspomnieć o  moim dziec-
ku, o  wyniku pracy w  komisji 
finansów publicznych i umiesz-
czeniu w  Radomiu III Urzędu 
Skarbowego, w jednym z dwóch 
w Polsce w miastach nie będą-
cych siedzibą województw. Jak 
Pani widzi nasze miasto gene-
ralnie zmierza w  dobrym kie-
runku, lecz niestety zbyt wolno 
i nieudolnie, a powinno rozwijać 

się szybciej, lepiej, skuteczniej, 
mądrzej i dynamiczniej. Tak jak 
powinien rozwijać się nowocze-
sne miasto.  

Jakie inwestycje są najbar-
dziej potrzebne w naszym mie-
ście?

M.W.: – Stale słyszę, że bez-
robocie jest nadal największym 
problemem Radomia. Tu po-
trzebne jest wielopłaszczyzno-
we i  wielokierunkowe działa-
nie, które przede wszystkim da 
przyszłym inwestorom możli-
wość kształcenia dzieci na naj-
wyższym poziomie. Nie uciek-
niemy od inwestycji w edukację 
– od żłobków do uniwersytetu. 
Powinniśmy stworzyć sieć 
miejsc wypoczynku i  relaksu 

dla mieszkańców, bo to jest też 
ważne dla inwestorów i pracow-
ników obecnych i nowych zakła-
dów. Musimy szybciej i  więcej 
inwestować w  infrastrukturę, 
tak, aby Radom wykorzystał 
swoje geograficzne położenie. 

Na czwartkowej konwencji wy-
borczej SLD, którą oficjalnie 
rozpocząłem swój start o urząd 
prezydenta, powiedziałem, 
że  jednym z  naszych priory-
tetów powinna być wspólna 
inwestycja w  szybką kolej po-
między Kielcami, Radomiem 
i Warszawą. Wygłosiłem nawet 
hasło Radom, Kielce, Warsza-
wa – wspólna sprawa. Z  reak-
cji zebranych gości wynika, że 

faktycznie jest to jeden z  prio-
rytetowych kierunków naszego 
dalszego rozwoju. 

Trudno nie zauważyć, potrze-
by przeprowadzenia inwestycji 
na terenie Radomia, zarówno 
inwestycji finansowanych ze 
środków własnych i  inwestycji 
krajowych, które w  bezpośred-
ni sposób wpłyną na poprawę 
ruchu w samym Radomiu. Dla-
tego też ważne jest, aby nowy 
prezydent skuteczniej angażo-
wał się w  budowę obwodnicy 
zachodniej Radomia (S-7), prze-
budowę drogi krajowej numer 9 
Radom-Rzeszów do standardów 
drogi ekspresowej S-9 oraz dro-
gi S-12 Lublin-Radom-Wrocław. 
Bezwzględnie trzeba zbudować 
obwodnicę południową, wia-
dukt w ciągu ulicy Młodzianow-
skiej nad torami kolejowymi 
oraz dwupoziomowe skrzyżo-
wanie na rondzie kozienickim. 
W  rozmowach z  mieszkańcami 
słyszę jak wielkim problemem 
jest brak programu budowy 
uliczek dzielnicowych i osiedlo-
wych.

Odnoszę wrażenie, że do dzi-
siaj także sprawy związane z ra-
domskim lotniskiem są kartą 
przetargową w  niepotrzebnej 
między partyjnej rywalizacji 
pomiędzy PiS a  PO. Czy nie 
powinien to być wspólny inte-

res mieszkańców miasta, bez 
względu na barwy polityczne? 
Należy zakończyć waśnie i spo-
ry, a  przejść w  fazę realizacji. 
Należy również działać tak by 
zarząd spółki Port Lotniczy nie 
był przechowalnią dla partyj-
nych kolegów prezydenta z PIS, 
w dodatku nie będących miesz-
kańcami Radomia.

Gdzie leży największy poten-
cjał Radomia?

M.W.: – Największy potencjał 
tkwi w nas samych, w nas rado-
mianach. Uwierzmy w  końcu, 
że posiadamy  atuty by zadać 
kłam opiniom o  Radomiu jako 
mieście upadłym. 

Potencjał tkwiący w  miesz-
kańcach oraz położenie geogra-
ficzne (z Radomia jest wszędzie 
stosunkowo blisko), to atuty, 
które nie są należycie wykorzy-
stywane. 

Lubię opierać się na kon-
kretnych przykładach. Mamy 
w Radomiu znakomity Instytut 
Technologii Eksploatacji, który 
wspólnie z miastem, sejmikiem 
wojewódzkim i  Uniwersytetem 
w  Radomiu powinien być za-
lążkiem do stworzenia Radom-
skiego Parku Technologicznego. 
To byłoby miejsce, w  którym 
młodzi radomianie mogliby roz-
poczynać działalność na własny 
rachunek w  swoistego rodzaju 
inkubatorze przedsiębiorczości.

Jaką ma Pan wizję Radomia 
za kilka lat?

M.W.: – Chcę, by Radom był 
wielki. Radom powinien stać się 
otwartym na zmiany, bez kom-
pleksów, najważniejszym na 
Mazowszu nowoczesnym, mia-
stem. Miastem szczęśliwych, 
radosnych, życzliwych, praco-
witych ludzi. Miastem, w  któ-
rym chce się żyć, mieszkać, 
pracować. Miastem, w  którym 
są uniwersytet, filharmonia, 
stadion piłkarski, hala widowi-
skowo-koncertowa (taka, jak 
w Bydgoszczy). Miastem z miej-
scami do relaksu i odpoczynku, 
mini-placami zabaw i  gier dla 
naszych dzieci i  wnucząt. Mia-
stem, w  którym seniorzy nie 
będą miesiącami czekać na wi-
zytę u specjalisty. Miastem z no-
woczesną siecią infrastruktury 

i wolnymi miejscami parkingo-
wymi. Miastem spacerujących 
turystów, idących z  Rynku na 
wieczorny musical w  teatrze. 
Miastem młodzieży, czekającej 
na koncert megagwiazdy na sta-
dionie Radomiaka czy Broni. 

Czy myśli Pan, że są szan-
se by Radom stał się waż-
nym ośrodkiem akademickim 
w Polsce?

M.W.: – Zawsze w  to głęboko 
wierzyłem i swojego zdania nie 
zmieniłem, ale najpierw musi-
my bardziej wykorzystać moż-
liwości, jakie daje Politechnika 
Radomska. Jestem pomysło-
dawcą utworzenia w  Radomiu 
Uniwersytetu po przez prze-
kształcenie Politechniki Ra-
domskiej. Pomysł ten popierają 
władze naszej uczelni. Mimo, 
że wcześniej już wspomniałem 
powtórzę, że nie powinniśmy 
zapominać  o położeniu geogra-
ficznym naszego miasta, które 
nie jest bez znaczenia, w  osią-
gnięciu tego celu.  

Jaki powinien być Radom za 
25 lat…

M.W.: – …Bez kompleksów, 
otwartym na zmiany, najważ-
niejszym na Mazowszu nowo-
czesnym miastem. Niezmiennie 
uważam, że aby to osiągnąć, War-
szawa powinna być odrębnym 
województwem. Jestem prze-
konany, że Radom będzie stoli-
cą nowego województwa, które 
będzie nadal mogło pozyskiwać 
środki z Unii Europejskiej.

Miasto RadoM 5

Wielki Radom
Radom powinien być miastem bez kompleksów, otwartym na zmiany.  
Miastem, w którym chce się żyć, mieszkać, pracować – tak uważa Marek  
Wikiński, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydenta Radomia  

Poseł SLD Marek Wikiński chce z Sejmu przenieść się na urząd Prezydenta Radomia 
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Imię i nazwisko: Marek Wikiński
Wiek: 44 lata
W ykształcenie: absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej 

w Radomiu na Wydziale Ekonomia i Uniwersytetu w Bia-
łymstoku na Wydziale Prawo

Stanowisko: poseł
Rodzina: żona i dwóch synów
Zainteresowania: narty i tenis ziemny
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Miasto RadoM6

Inwestor AIG/Lincoln czte-
ry lata temu kupił teren, 

który został przeznaczony 
na budowę galerii. W paź-
dzierniku 2007 roku uzyskał 
pozwolenie na rozpoczęcie 
budowy. – Centrum Słonecz-
ne to unikatowy kompleks 
budynków. Chcemy pomóc 

miastu w jego rozwoju. Naj-
ważniejszy jest dla mnie 
fakt, że przyczynimy się do 
zmniejszenia panującego 
bezrobocia, planujemy za-
trudnić 1000 osób – mówi 
Brian Patterson, partner za-
rządzający.

Pierwszym zakończonym 
etapem prac było oddanie 

trzech budynków mieszkal-
nych Osiedla Słonecznego. 
Każde z mieszkań posiada 
tarasy, balkony, ogródki 
oraz system monitoringu 
budynków. – Prace nad 
projektem trwały trzy lata. 
Cały czas pamiętaliśmy 
o tym, że wszystkie nowe 

obiekty muszą stanowić 
całość z innymi już istnie-
jącymi budynkami – mówi 
Michał Sadowski, główny 
architekt.

Dla najmłodszych miesz-
kańców osiedla przygoto-
wano specjalne place za-
baw, które wyposażone są w 
amortyzującą nawierzchnię. 

Koszt ich wybudowania to 
milion złotych. Inwestor 
dokonał także rewitalizacji 

Potoku Północnego, który 
sąsiaduje z Osiedlem Sło-
necznym. – Rewitalizacja 

potoku została przeprowa-
dzona nie tylko w celach 
poprawienia wyglądu, ale 
przede wszystkim poprawie-
nia przepływu wody – mówi 
Mirosław Szydelski, dyrek-
tor inwestycyjny. Na terenie 
kompleksu znajduje się tak-
że amfiteatr, w którym jest 
czterysta miejsc siedzących 
oraz park. Sezonowo czynne 
będzie także lodowisko o po-
wierzchni 600 metrów2. Na 
całym terenie posadzonych 
zostało 672 drzewa oraz 
5400 krzewów i 520 pnączy.

We wrześniu tego roku zo-

stało wydanie pozwolenie 
na użytkowanie Aquaparku. 
Obecnie wszystkie funkcje 
kompleksu basenów są testo-
wane. – Baseny są pełnowy-
miarowe, dzięki czemu mo-
żemy organizować zawody. 
Są także trybuny, na których 
mogą usiąść kibice. Cały 
kompleks sportowy jest pod-
świetlony. Aktualnie trwają 
testy, które pozwalają nam 
na wprowadzenie poprawek. 
– mówi Michał Nowakow-

ski, dyrektor Aquaparku. Do 
współpracy przy testowaniu 
basenu zostały zaproszone 
radomskie szkoły. Aquapark 
posiada wiele atrakcji m.in. 
sztuczne rzeki, dwie zjeż-
dżalnie oraz jacuzzi. Do 
kompleksu należy także fit-
ness klub, sala relaksacyjna 
oraz gabinet masażu. 

Kończącym inwestycję eta-
pem będzie oddanie do użyt-
ku galerii handlowej – Na 
każdym etapie procesu inwe-
stycyjnego dokładaliśmy sta-
rań, żeby wybudować miej-
sce, które będzie użyteczne 
dla wszystkich – mówił Szy-
delski. Galeria Słoneczna 
składa się z dwóch poziomów 
oraz parkingu podziemnego. 
Na ostatnim piętrze będzie 
kompleks multimedialny. 
Centrum ma mieć charak-
ter handlowo-rozrywkowy. 
Wewnątrz budynku trwają 
prace wykończeniowe. Po-
wierzchnia handlowa zosta-
ła już wyprzedana w 70%. 
Oficjalne otwarcie galerii 
przewidywane jest na wiosnę 
przyszłego roku.

Izabela Chmielewska

Słoneczne na wiosnę
Otwarcie Centrum Słonecznego już za kilka miesięcy. Prace wykończeniowe w galerii trwają, ale 
basen już w pierwszym tygodniu listopada zostanie otwarty dla radomian 

Konstrukcja urządzenia 
pozwala na dowolne roz-

stawienie obu połówek plat-
formy. Do tej pory istniały 
urządzenia, które dawały za-
burzony pomiar. Traktowały 
one człowieka jako istotę o 
jednej ręce i nodze. Aparat 
skonstruowany przez Strze-
chę daje możliwość poznania 
niezależnie od siebie możli-
wego obciążenia obu dłoni 
oraz nóg. Proces trzymania 
równowagi oraz trening siło-
wy i sportowy przy użyciu po-
sturografu jest wydajniejszy. 
Naukowiec z Radomia poma-
ga również kadrom olimpij-
skim w przygotowaniach do 
startu w olimpiadach. 

Osoba wykonująca ćwicze-

nia na platformie pracuje nad 
swoją koordynacją ruchową 
i koncentracją. Urządzenie 
jest bardzo pomocne w eli-
minowaniu wad postawy u 
dzieci, które mając pozornie 
prostu kręgosłup nie rów-
nomiernie obciążają swoje 
kończyny. Po zdiagnozowaniu 
pacjent może liczyć na pomoc 
konstruktora. Opracował on 
również platformę treningo-
wą. Pacjent balansuje na plat-
formie pracując nad swoją 
równowagą, pozwala pozbyć 
się problemów z postawą. Po-
strurograf Mariusza Strzechy 
został uznany za najlepsze 
urządzenie rehabilitacyjne 
2010 roku 

ICH

MIASTO na PLUS
Nasze miasto to nie tylko korki na ulicach i niezadowoleni 
radomianie, ale również udane akcje. Zgłaszajcie do nas ini-
cjatywy, które spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem. Cze-
kamy na Wasze propozycje!

Naukowiec pomaga 
olimpijczykom 
Radomianin Mariusz Strzecha jest wynalazcą dwupłyto-
wego posturografu. Urządzenie pozwala na badanie środka 
ciężkości człowieka

Jest to kolejna już realiza-
cja firmy RO.SA.-INVEST  

w radomskim centrum. 
Pierwszą była budowa Gale-
rii Rosa przy ul. Żeromskiego 
52. Kolejna inwestycja ma 
również charakter handlo-
wo-rozrywkowy. – Obiekt jest 
doskonałym przykładem no-
woczesnej powierzchni han-
dlowej. Ma łączyć funkcje 
handlowo-usługowe, biurowe 
i medyczne. Chcielibyśmy, 
żeby Pawilony Rosa stały się 
nie tylko miejscem zakupów 
czy spotkań towarzyskich, 
ale i miejscem, gdzie będzie 
można odpocząć i po prostu 
dobrze się bawić – mówi Mi-
chał Molga, przedstawiciel 
firmy RO.SA.-INVEST.

Dużym atutem inwestycji 
jest jej lokalizacja. Pawilony 
Rosa usytuowane są w ser-
cu Radomia. – Chcieliśmy 
stworzyć coś więcej, niż tylko 
obiekt handlowy. Uważamy, 
że centrum Radomia powin-
no wyglądać reprezentacyj-
nie. Nasze miasto zasługuje 
na to. Na miejscu starych 

pawilonów o wątpliwych wa-
lorach estetycznych powstają 
obecnie Pawilony Rosa, które 
charakteryzuje nowoczesna 
i lekka architektura. Wierzy-
my, że spodoba się mieszkań-
com – dodaje Molga. Będzie 
to trzykondygnacyjny budy-
nek z poddaszem użytkowym, 
który został zaprojektowany 
przez WG Studio z Radomia. 
Pod całym budynkiem znaj-
dzie się dwukondygnacyjny 
garaż podziemny z wjazdem 
od strony ul. Stańczyka.

Główne wejście do budyn-
ku znajduje się u zbiegu ulic 
Witolda i Stańczyka (dawna 

ul. Kilińskiego). Prowadzić 
ono będzie do holu głównego 
i dalej do pasażu handlowo-
usługowego. Komunikację 
między piętrami zapewnią 
schody ruchome i dwie win-
dy osobowe. Na parterze od 
strony ulic zaprojektowano 
16 sklepów dostępnych z po-
ziomu przylegających do bu-
dynku ciągów pieszych. 

Pierwsze piętro zajmą 
biura i gabinety medyczne. 
Zaprojektowano osiem prze-
stronnych biur z widokiem 
na miasto oraz 5 gabinetów 
medycznych (wraz z po-
czekalnią i rejestracją). Na 

drugim piętrze przewidziano 
miejsce na usługi i rozryw-
kę. Na poziomie poddasza 
będą znajdowały się lokale 
gastronomiczne. – To dosko-
nałe miejsce na restauracje 
i kawiarnie. Z przeszklonego 
narożnika będzie się rozcią-
gać niepowtarzalna pano-
rama na centrum. Myślę, 
że miło będzie zjeść roman-
tyczną kolację spoglądając 
na Radom. Do dyspozycji 
klientów są także tarasy, na 
których latem będzie można 
delektować się znakomi-
tą kawą – mówi Molga. Na 
poddaszu znajdą się także 
pomieszczenia dla admini-
stracji obiektu.

Wykonawcą jest RO.SA. 
BUD. – Obecnie trwają prace 
przy konstrukcji obiektu. Re-
alizowany jest strop nad dru-
gim piętrem. Prace przebiega-
ją zgodnie z harmonogramem 
– mówi Molga. Wygląda na to, 
że, tak jak planowano jesienią 
2011 r. wszelkie prace się za-
kończą. – Pawilony Rosa bu-
dzą zainteresowanie nie tylko 
w regionie. Zalety inwestycji 
dostrzegają także sieciowe 
firmy, z którymi podejmujemy 
rozmowy. O ich efekcie miesz-
kańcy Radomia będą mogli 
się przekonać już za rok – do-
daje przedstawiciel RO.SA.-
INVEST. Inwestycja będzie 
kosztować 25 mln złotych.

Alicja Gryz

Jesienią przyszłego roku ROSA będzie wyglądała tak.

fo
t. 

IC

Pawilony Rosa za rok
W Radomiu przybywa galerii handlowych. Kolejny tego typu obiekt powstaje 
przy ulicy Stańczyka w miejscu, gdzie niegdyś stały szpecące pawilony handlo-
we. – Wierzymy, że zmodernizowane centrum Radomia będzie tętniło życiem  
– mówią inwestorzy

Nowooddane osiedle mieszkaniowe.
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Galeria w środku.
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Centrum Słoneczne 
w liczbach:
3 budynki mieszkalne 
86 mieszkań 
3 7 metrów2  – najmniejsza 
powierzchnia mieszkaniowa

1 28 metrów2 – największa po-
wierzchnia mieszkaniowa 

1 10 000 metrów2 – powierzch-
nia galerii handlowej 

170 sklepów

Marki, które między in-
nymi znajdziesz w galerii: 
C&A, H&M, New Yorker, 
Top Secret, KappAhl, Solar, 
Apart, Sephora, Tally Weijl, 
Douglas, Badura, Calzedo-
nia, Alma.



Panorama Radomska: Jaka 
jest struktura szkoły?

Bożena Marczykowska: 
– W Zespole Szkół Plastycznych 
mamy trzy szkoły. Dwie szkoły, 
które kończą się egzaminem dy-
plomowym i maturalnym: 6-let-
nią Ogólnokształcąca Szkołę 
Sztuk Pięknych oraz 4-letnie Li-
ceum Plastyczne. Od września 
2009 roku w  strukturach jest 
też Szkoła Plastyczna im. Jacka 
Malczewskiego, która jest szko-
łą popołudniową. Tu uczęszcza 
młodzież w  różnym wieku, od 
podstawówki do liceum.

Jak doszło do połączenia 
szkół? Czy było to konieczne?

B.M.: – Pojawiły się takie 
propozycje dlatego, że była 
potrzebna siedziba dla przed-
szkola. Przyjęliśmy więc 
szkołę popołudniową w  swoje 
struktury. Plusem jest posia-
danie jednego lokum. Jest to 
wygodne dla nauczycieli, któ-
rzy w  większości i  tak uczyli 
w szkole im. Malczewskiego.

Która ze specjalności jest 
najczęściej wybierana przez 
uczniów?

B.M.: – W drugiej klasie liceum 
i  w  czwartej klasie OSSP mło-
dzież wybiera kierunek, jeden 
spośród czterech. Dzieci najczę-
ściej wybierają reklamę. To jest 
im bardzo bliskie, współczesne. 
W  programie są zarówno zaję-
cia manualne, jak również przy 
komputerze, gdzie młodzież po-
znaje grafi czne programy. Ten 
kierunek jest najbardziej oble-
gany, co nie znaczy, że inne nie 
mają powodzenia. Każda specja-
lizacja ma inną charakterystykę. 

W jakim wieku można zacząć 
edukację?

B.M.: – Mamy tzw. grupę zero-
wą, gdzie są dzieci od 5-6 roku 
życia. Ona jest bardzo liczna. 
Dzieci chodzą do swoich macie-
rzystych szkół ogólnokształcą-
cych, a tutaj rozwijają uzdolnie-
nia artystyczne. 

Jak wygląda rekrutacja?
B.M.: – W  tej popołudniowej 

szkole praktycznie nie odma-
wiamy nikomu, jeśli zgłosi się 
na czas. W szkołach, gdzie jest 
pion ogólnokształcący są egza-
miny, które weryfi kują zdolno-
ści dzieci. 

Jak duży procent kontynuuje 
naukę w artystycznym kierunku?

B. M.: – Wyliczyliśmy, że ta 
liczba waha się w  granicach 
30 proc. na Akademiach Sztuk 
Pięknych. Były lata, że bardzo 
dużo studentów dostawało się 
na rzeźbę. Natomiast w  ostat-
nich latach wiele osób wybiera 

architekturę, dekorację wnętrz 
także na politechnikach. Popu-
larne kierunki to: projektowanie 
przemysłowe, grafi ka kompute-
rowa i  scenografi a. Wiele osób 
kontynuuje naukę w  Katedrze 
Sztuki w Radomiu czy Lublinie. 
Niekiedy absolwenci wybierają 
historię sztuki i  uczą się m.in. 
na UW czy UJ. Mamy też ab-
solwenta, który kończy biologię 
molekularną.

Różne budynki, różne miejsca 
– jak to się stało, że trafi liście do 
siedziby przy Kilińskiego?

B.M.: – Z  tego co wiem, to 
tamten budynek przy ul. 25-
tego Czerwca nadawał się do 
rozbiórki. Warunki nie były naj-
lepsze, w zasadzie dopóki szko-
ła nie trafi ła do tego budynku 
(przyp. red. ul. Kilińskiego 20), 
tworzone były prowizorycz-
ne warunki. Pracownie prze-
kształcane z  warsztatów, po-
mieszczeń gospodarczych itp. 
Młodzież musiała chodzić od 
budynku do budynku. W  tym 
do budowlanki i  odzieżówki. 
Mój poprzednik dążył do tego, 
żeby stworzyć lepsze warunki. 
Starał się o to, żeby to był taki 
budynek, gdzie uda się zgro-
madzić młodzież w  jednym 
miejscu. I udało się. W obecnej 
siedzibie szkoły są pracownie 
ogólnokształcące, w  ofi cynie 
mamy pracownie rzeźby, hi-
storii sztuki, języka polskiego, 
bibliotekę i  pracownię grafi ki 
komputerowej. Niestety nadal 

młodzież musi chodzić do sali 
gimnastycznej oraz pracowni 
przy ulicy Żeromskiego.

Jakie tradycje wypracowała 
szkoła przez ten czas?

B.M.: – Z pewnością plenery, 
których odbyło się 18 wpisały 
się w  naszą tradycję. Najzdol-
niejsi uczniowie mają wówczas 
okazję przez dwa tygodnie 
wakacji rozwijać swoje pasje 
i  ciężko pracować. Nauczycie-
le oceniają, że dwa tygodnie 
systematycznej intensywnej 
pracy od rana do wieczora, to 
tyle co rok pracy w szkole. Od 
kilku lat organizujemy również 
wyprawy naukowe za grani-
cę. Do tradycji należy także 
organizacja ogólnopolskich 
konkursów dla uczniów szkół 
plastycznych. Organizujemy je 
z  dużym wsparciem Centrum 
Edukacji Artystycznej. Odbyło 
się 5 edycji konkursów Exlibris 
o  różnej tematyce. Od folkloru 
do ostatniego związanego z Ro-
kiem Chopinowskim. Prace 

pokonkursowe prezentujemy 
we foyer (przyp. red. to sala lub 
korytarz obok sali teatralnej, 
koncertowej lub konferencyj-
nej, gdzie gromadzi się pu-
bliczność lub uczestnicy obrad 
podczas przerw) sali koncerto-
wej szkoły muzycznej. Od 2007 
roku co dwa lata organizujemy 
również Biennale autoportret, 
kontynuując radomskie trady-
cje. Konkurs cieszy się sporym 
zainteresowaniem. W  obydwu 
konkursach do jury zapraszamy 
profesorów ASP oraz historyka 
sztuki. 

Współpraca z centrum Rzeźby 
Polskiej w  Orońsku jest jakby 
naturalna – tam żył i  tworzył 
patron szkoły Józef Brandt. Od 
kilu lat odbywają się majówki ze 

sztuką. Nasi pierwszoklasiści, 
zawsze jadą, aby poznać miej-
sce gdzie żył i  tworzył patron 
ich szkoły.

Plany szkoły na przyszłość?
B.M.: – Planujemy konty-

nuować plener rzeźby, który 
odbywał się po raz pierwszy 
w  minionym roku szkolnym. 

Na pewno odbędzie się trzecia 
edycja Biennale autoportretu. 
Przekształci się ono w impre-
zę międzynarodową. Już teraz 
zapraszamy szkoły z całej Eu-
ropy i  nie tylko. Z  pewnością 
będzie to bardzo ciekawe do-
świadczenie.

 Rozmawiała: Alicja Gryz

Miasto RadoM 7

Zezwolenie wydane przez 
wojewodę oznacza, że inwe-

stor czyli Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i  Autostrad, 
po podpisaniu umowy z  wy-
konawcą robót budowlanych 
może przystąpić do prac. Trasa 
rozbudowana będzie na odcinku 
biegnącym przez Orońsko, Ja-
strząb oraz Szydłowiec. Koszt 

robót ma wynieść około 743 mln 
zł, a  prace mają zakończyć się 
pod koniec 2013 r.

Przed wydaniem decyzji 
przeprowadzano ponowną oce-
nę oddziaływania inwestycji na 
środowisko. Było to efektem 
protestu, jaki złożyła grupa 
mieszkańców Szydłowca nieza-
dowolona z  faktu przebudowy 

krajowej S7 do parametrów 
drogi ekspresowej. Zgodnie 

z decyzją środowiskową na te-
renach zabudowanych, wzdłuż 

całej długości trasy, przewi-
dziano ekrany akustyczne i zie-
leń. Na odcinku przejścia przez 
Szydłowiec, trasa dodatkowo 
poprowadzono zostanie w  6 
m głębokim wykopie. Zostaną 
również wybudowane wia-
dukty, przejazdy gospodarcze, 
przejścia dla zwierząt, mosty 
i kładki dla pieszych. Równole-
gle do S7 zostaną poprowadzo-
ne drogi, które będą rozdzielać 
ruch lokalny od tranzytowego. 
Na odcinku przebudowywanej 
trasy powstaną cztery miejsca 
obsługi podróżnych.

Na wniosek mieszkańców 
pierwotny zamysł trasy ulegnie 
zmianie w gminie Orońsko, co 
pozwoli uniknąć wyburzeń. 
Droga ominie także miejsco-

wość Dobrut. Mieszkańcy 
Szydłowca wraz z  drogową 
inwestycją zyskają park przy 
ul. Kolejowej i  skwer przy ul. 
Jastrzębskiej. – Mam nadzie-
ję, że zaproponowane rozwią-
zania spełniają oczekiwania. 
Ten projekt dowodzi, że inwe-
stycje mogą być realizowane 
z  uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców – przekonuje 
Jacek Kozłowski. Jak zapew-
niają władze województwa, 
dostosowanie siódemki do pa-
rametrów drogi ekspresowej 
poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, skróci czas prze-
jazdu z  północy na południe 
kraju, obniży koszty podróży 
i podniesie komfort jazdy.

RED

Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, zezwolił na roz-
budowę 22 km krajowej siódemki prowadzącej z Młodoci-
na do Szydłowca do parametrów drogi ekspresowej

Jest zezwolenie

Skrzyżowanie Szydłowiec.

fo
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„Najpopularniejszy 

Dzielnicowy 
Roku 2010”

....................................................................................

....................................................................................
(stopień imię i nazwisko dzielnicowego)

   
....................................................................................
....................................................................................

(jednostka organizacyjna Policji)

....................................................................................

....................................................................................
(dlaczego oddał/a Pani/Pan głos właśnie na tego 

dzielnicowego)
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

(czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim 
miejscu zamieszkania)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
(proszę wskazać miejsca najbardziej zagrożone 

Pani/Pana zdaniem w miejscu zamieszkania)

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
   (imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy)

„Najpopularniejszy 

Dzielnicowy

Ankietę można zostawiać w skrzynkach umieszczonych 
w KMP przy ul. 11-go Listopada 37/59, 

w trzech komisariatach oraz rewirach dzielnicowych.

Plastyczne 20-lecie
Zbliża się jubileusz 20-lecia Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu. 
Z tej okazji Panorama Radomska rozmawiała z Bożeną Marczykowską, dyrektorką 
placówki, o szkole, jej sukcesach i planach na przyszłość

Dyrektor placówki – Bożena Marczykowska.

fo
t. 

AG

Statuetka Absolwenta Roku.

fo
t. 
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Program uroczystości jubile-
uszowych 05.11.2010 r.:
godz. 9.00 – Uroczysta Msza Świę-
ta w Katedrze p.w. Opieki NMP
11.00 – Uroczystość Jubileuszo-
wa w Teatrze Powszechnym 
13.00 – Wernisaż wysta-
wy twórczości plastycznej 
uczniów w galerii Kontrast 
13.30 – Artystyczny stół sma-
ków i smakołyków w galerii 
Kontrast
18.00 – Spektakl Carmen Lati-
na  w Teatrze Powszechnym

Z okazji jubileuszu:
Wystawa Prac nauczycieli i ab-
solwentów w Radomskim Klu-
bie Środowisk Twórczych i Ga-
lerii Łaźnia, ul. Traugutta 31/33
Wystawa ceramiki tkaniny  
Noc skarbów w Radomskim 
Klubie Środowisk Twórczych 
i Galerii Łaźnia, ul. Żerom-
skiego 56 (do 4. 11)
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Podpisanie dokumentów 
i  przekazanie budynku wy-

konawcy, które nastąpiło 27 paź-
dziernika, było wielkim dniem 
dla Elektrowni. Placówka czeka-
ła na niego już kilka lat. W 2005 
roku, kiedy prezydent Radomia 
przekazywał marszałkowi budy-
nek starej elektrowni, w  akcie 
notarialnym zapisano, że cen-
trum powstanie do końca 2008 
roku. Jednak nie udało się tego 
zrealizować. Elektrownia otrzy-
mała pozwolenie na budowę do-
piero w lipcu 2009 roku. W grud-
niu sejmik uchwalił tegoroczny 
budżet, zapisując w nim 10 mln 
zł na rozpoczęcie prac. Inwesty-
cja została ujęta także w Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym, 
gdzie wpisano wsparcie pienięż-
ne na kolejne lata, w kwocie 29 
mln zł. Przetarg nie mógł zostać 
ogłoszony bez umowy z  urzę-
dem marszałkowskim na finan-
sowanie inwestycji. W końcu zo-
stała ona podpisana na początku 
kwietnia. Potem nastąpiły pe-
rypetie dotyczące wyłonienia 
wykonawcy. Aukcję internetową 
trzeba było powtórzyć. Ostatecz-
nie wykonawcą została radom-
ska firma RO.SA. BUD, która 
w  powtórzonej aukcji złożyła 

najniższą ofertę w wysokości 17 
mln 539 tys. złotych. Jak pod-
kreślał Piotr Szprendałowicz 
z  Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego w  związku z  tym, że 
wylicytowana kwota jest niższa 
od przewidzianej, reszta fundu-
szy zostanie przeznaczona na 
bogate wyposażenie MCSW.

Podczas trwania remontu 
i  rozbudowy starej siedziby 
Elektrownia funkcjonuje w bu-
dynku przy Domagalskiego 
5. Jest to tymczasowe lokum. 

Jeśli wszystko przebiegnie po-
myślnie, Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej wróci do 
swojej siedziby pod koniec 2012 
roku. Wykonawca ma na rozbu-
dowę obiektów przy ul. Koper-
nika 1 dokładnie 26 miesięcy. 

Właściciel RO.SA.-BUD Ro-
man Saczywko zapewnia, że 
jego firma dołoży wszelkich 
starań, żeby wykonać tę pracę 
jak najlepiej. – Radom jest nam 
szczególnie bliski, tu żyjemy, 
mieszkamy. Mamy zobowiąza-
nie moralne, aby te prace wy-
konać jak najlepiej – wyjaśnia. 
– Obiecujemy zadbać o to, żeby 
ten obiekt nie stracił swojego 
duch – dodał podczas podpisy-
wania umowy. AG

Remont ulicy Kozienickiej 
rozpoczął się w ubiegłym 

roku. W ramach przebudowy w 
pierwszym etapie robót wymie-
niona została m.in. kanalizacja 
deszczowa oraz kanalizacja 
sanitarna. Zmieniono również 
nawierzchnię pasów ruchu pro-
wadzących do centrum miasta 
oraz w kierunku Kozienic. Po-
wstały nowe chodniki biegnące 
po obydwu stronach ulic. Wjaz-
dy do posesji mieszkańców zo-
stały odnowione i wykonane z 
kostki betonowej. Wzdłuż ulicy 
powstała ścieżka rowerowa z 
czerwonej masy bitumicznej.

Zmodernizowane zostało 
skrzyżowanie z ulicą Zubrzyc-
kiego, przy którym powstała sy-
gnalizacja świetlna. Ruch na tym 
skrzyżowaniu jest sterowany za 

pomocą wideodetekcji, czyli sys-
temu kamer, które wykrywają 
zbliżający się samochód. Często-
tliwość zmiany świateł zależy od 
natężenia ruchu. 

Jakość wykonanych robót 
budzi zastrzeżenia radomskiej 
policji. – Ulica została oddana 
warunkowo do użytku. Wyko-

nawca musi naprawić wszyst-
kie usterki. Podstawową 
wadą jest brak oznakowania 
pionowego i poziomego, zła 
lokalizacja przejścia dla pie-
szych oraz brak barierek przy 
chodniku – mówi Katarzyna 
Kucharska, oficer prasowy 
Komendy Miejskiej Policji. 
– Policja nie może zamknąć 
drogi, ale na pewno będziemy 
sprawdzać, czy wady zostały 
usunięte – dodaje.

W ramach remontu ulicy po-

wstały, także nowe nasadzenia 
roślin. Łączny koszt inwesty-
cji to osiemnaście milionów 
złotych. ICH

Ulica Kozienicka została warunkowo oddana do użytku.  
W trakcie przebudowy została wymieniona nawierzchnia 
na odcinku ponad dwóch kilometrów

Kozienicka oddana

Ulica Kozienicka po remoncie.
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Stowarzyszenie powstało z 
inicjatywy czwórki studen-

tów, którzy chcą zjednoczyć ża-
ków ze wszystkich radomskich 
ośrodków akademickich. – Już 

będąc na wymianie studenckiej 
razem z koleżankami i kolegą 
postanowiliśmy coś zmienić – 
mówi Eliza Tomczyk, prezes 
stowarzyszenia. – Doszliśmy do 
wniosku, że utworzenie stowa-
rzyszenia przyjaznego studen-
tom będzie pierwszym krokiem 
do zmian – dodaje. Młodzi ra-
domianie najchętniej wyjeżdża-
ją z miasta szukając miejsca, 
gdzie będą mogli spełnić swoje 
aspiracje naukowe. Spróbować 
czegoś nowego. Pomysłodawcy 
powstania Fuzji Radomskiej 
również chcieli spróbować cze-
goś nowego. – Jesteśmy nasta-
wieni na współpracę. Mamy 
nadzieję, że pomysłów na orga-
nizację spotkań będzie jeszcze 
więcej – mówi prezes stowarzy-
szenia. – Chcę zmieniać miasto 
na lepsze, otwarte miejsce, w 
którym każdy może rozwijać 
swoje pasje – dodaje. Równie 
ważnym aspektem działania 
stowarzyszenia jest zintegro-
wanie studentów ze wszystkich 
ośrodków akademickich.

Sami liderzy stowarzyszenia 
wcielą się w rolę wykładowców. 
– Panel pedagogiczny, który 
poprowadzę, będzie skupiał się 
na problemach społecznych, 
wdrażał nowe rozwiązania 

– mówi Katarzyna Romanow-
ska. Uczestnicy spotkania 
zapoznają się m.in. z zagad-
nieniami dotyczącymi relacji 
międzyludzkich. Analizę sy-
tuacji politycznej miasta oraz 
kraju przeprowadzi podczas 
zajęć Gerard Młochowski. 
Podczas tych spotkań uczest-
nicy zainteresowani rozwojem 
miasta przedstawiają innowa-
cyjne pomysły, które pomogą 
wszystkim mieszkańcom w 
codziennym życiu. Konferen-
cje naukowe oraz spotkania 
poświęcone problematyce 
edukacyjnej odbywają się w 
bloku humanistyczno-dzienni-
karskim pod opieką Katarzy-
ny Woźniak. Stowarzyszenie 
Studenckie Fuzja Radomska 
to także panel kulturowy, który 
integruje społeczność studenc-
ką. 

Wszyscy, którzy chcą wziąć 
udział w zajęciach mogą kon-
taktować się z organizatorami 
pisząc na adres fuzjaradom-
ska@gmail.com.

Izabela Chmielewska

Studencka integracja
Stowarzyszenie Studentów Fuzja Radomska skupia mło-
dych aktywnych społecznie radomian. Rozwój kultural-
no-naukowy to jeden z celów stowarzyszenia 

Prace zostaną podzielone na 
pięć etapów i potrwają trzy 

lata. W ramach inwestycji po-

wstanie jedenaście kilometrów 
nowych dróg, a ponad dwa zo-
stanie przebudowane. Ostatni 
fragment obwodnicy będzie 
przebiegał przez gminę Kowala. 
– Obwodnica będzie się kończy-
ła 800 metrów od granicy miasta 
na skrzyżowaniu z ulicą Kielec-
ką. Podczas budowy powstaną 
nowe drogi, a stare zostaną zmo-
dernizowane – mówi Aleksan-
der Bacciarelli, zastępca dyrek-
tora Miejskiego Zarządu Dróg i 
Komunikacji w Radomiu. 

W listopadzie zostanie ogło-
szony przetarg na wykonawcę 
robót. Firma wykonująca zlece-

nie będzie mogła zacząć prace 
latem przyszłego roku. Obwod-
nica z założenia ma być bez-
kolizyjna. Planowane jest wy-
budowanie dwupoziomowych 
skrzyżowań oraz dwupasmowa 
jezdnia. W ramach inwestycji 
zostanie wykonana sieć: wodo-
ciągowa, gazowa, elektroener-
getyczna oraz kanalizacja desz-
czowa i sanitarna. Powstaną 
również ekrany akustyczne oraz 
przejścia dla zwierząt.

Całe przedsięwzięcie to koszt 
186 milionów złotych, dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej 
wyniesie pond 41 milionów zło-
tych. – Kwota dofinansowania 
będzie rozłożona na cały okres 
budowy. Możliwe, że będziemy 
się starać o kolejne dofinanso-
wania – mówi Bacciarelli. Prace 
przy budowie obwodnicy połu-
dniowej mają zakończyć się w 
2014 roku.  ICH

Zwycięska koncepcja wg zespołu pod kierunkiem arch.  
A. Kikowskiego

m
at

er
iał

 z 
ofi

cj
aln

ej 
st

ro
ny

 M
CS

W
‚ E

lek
tro

w
ni

a

Rusza budowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia. Wiele miesięcy oczekiwań, przetarg, 
konieczność przeprowadzenia dwóch aukcji internetowych, 
aż w końcu złożenie podpisów

26 miesięcy do nowej Elektrowni

Po rozbudowie powierzchnia MCSW będzie zajmowała 5400 m kw. 
W budynku centrum będą biura, siedem sal wystawienniczych, bi-
blioteka, księgarnia, magazyn, sala multimediów, pracownia kon-
serwatorska, punkt zarządzania obiektem oraz kino na 140 miejsc. 
Stary zabytkowy piec, zamieni się w galerię małych form.

Reklama

Założyciele stowarzyszenia 
od lewej Eliza Tomczyk, 
Katarzyna Woźniak, Kata-
rzyna Romanowska, Gerard 
Młochowski.

Obwodnica południowa
Miasto uzyskało wszystkie niezbędne pozwolenia na 
budowę obwodnicy południowej. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na czerwiec przyszłego roku

Odcinki dróg na, których zo-
staną przeprowadzone prace 
drogowe:
od Al. Grzecznarowskiego do 
ul. Witkacego
od ul. Witkacego do linii kole-
jowej PKP
od linii kolejowej PKP do wę-
zła Wierzbicka-Potkanowska
od węzła Wierzbicka-Potka-
nowska do granic miasta
od granic miasta do gminy 
Kowala



Zgodnie z  przewidywa-
niami ich głównymi ry-

walami w decydującej fazie 
były pary ze Skandynawii. 
Daniel i Kasia w Szwajcarii 
„wytańczyli” sobie trzecie 
miejsce na podium, za które 
otrzymali brązowe medale! 
Jako jedyni przedstawicie-
le Polski. – Wylosowaliśmy 
kompletnie nieznaną muzy-
kę. Daniel i Kasia pierwszy 

raz słyszeli ten podkład. 
Mimo to świetnie sobie po-
radzili. Jesteśmy naprawdę 
szczęśliwi, bo utrzymaliśmy 
się na światowym poziomie. 
Przyznam, że zwycięskie 
pary ze Skandynawii miały 
muzycznego farta. Dosko-
nale znali muzykę, którą 
wylosowali – powiedziała 
Lidia Żuchowska, trenerka 
w Klubie Tańca Kick.

Podium Mistrzostw Świata Bo-
ogie Woogie Schaffhausen 2010

1. Anton Andersson – Elin 
Hellberg (Szwecja)

2. Sondre Olsen-Bye – Ma-
ria Johansen-Ovstedal (Nor-
wegia)

3. Daniel Kołodziej – Kata-
rzyna Sułek

4. Elias Isaksson – Jenny 
Isaksson (Szwecja)
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W związku z  profilem 
działalności spółki 

EZO konieczne jest prze-
prowadzenie postępowania 
z  udziałem społeczeństwa. 
Firma złożyła raport w Urzę-
dzie Miasta. Do 31 paździer-
nika wszyscy zainteresowani 
mieli możliwość składania 
skarg i wniosków w postępo-
waniu wymagającym udziału 
społeczeństwa. 

Firma EZO S.A. (nazwa 
pochodzi od skrótu Energia 
z Odpadów) jest spółką celo-
wą przeznaczoną do wdroże-
nia projektu inwestycyjnego 
w  Pionkach. – Inwestycja 
polega na budowie zakładu 
odzysku energii ze strumie-
nia zmieszanych odpadów 
opakowaniowych, głównie 
plastikowych. Z  odpado-

wych tworzyw sztucznych 
w  procesie depolimeryzacji 
sterowanej uzyskujemy pa-
liwo w postaci zmieszanych 
frakcji olejowych, które bez 
żadnej dodatkowej obrób-
ki nadają się do zasilenia 
agregatów prądotwórczych 
działających na bazie sil-
ników diesla – informuje 
Maciej Fenicki, Prezes Za-
rządu.

Nowo wybudowany zakład 
będzie znajdował się w miej-
scu, gdzie obecnie znajdu-
je się zakład prowadzący 
podobną działalność, czyli 
firma Olmmer. Mieszkańcy 
bloków przy ulicy Zakłado-
wej nie raz narzekali na nie-
przyjemne zapachy unoszące 
się znad terenów dawnego 
Pronitu. – W  związku z  pro-

wadzoną działalnością nie 
będą się wydzielały żadne 
nieprzyjemne zapachy, gdyż 
proces będzie prowadzony 
w hermetycznie zamkniętych 
reaktorach. Odpady będą 
składowane w  zamkniętych 
pomieszczeniach w ilościach 
pozwalających na zachowa-
nie ciągłości pracy instalacji 
– zapewnia Maciej Fenicki.

Strategia zrównoważonego 
rozwoju firmy EZO S.A. za-
kłada, że dzięki inwestycji 
w  Pionkach będzie możliwe 
przetworzenie rocznie około 
26 tysięcy ton odpadów two-
rzyw sztucznych, co spowo-
duje roczne zmniejszenie po-
wierzchni polskich wysypisk 
o  około 86 tysięcy metrów 
sześciennych.

Pionki24.pl

Milionowa inwestycja  
na terenie Pronitu?
Planowany koszt inwestycji to ponad 55 milionów złotych. Inauguracja działalności 
nowej linii technologicznej może nastąpić w drugiej połowie 2012 roku. Prace będzie 
mogło tam znaleźć około 50 osób. Tak wyglądają plany warszawskiej firmy EZO S.A., 
która na terenie dawnego Pronitu chce wybudować zakład odzysku energii ze zmie-
szanych odpadów opakowaniowych, głównie plastikowych

Tancerze na podium
Daniel Kołodziej i Katarzyna Sułek jako jedyna polska para przebili się 
do ścisłego finału Mistrzostw Świata Boogie Woogie, które rozgrywały się 
w Szwajcarii

PIONKI

Kompozycja rynku oparta 
jest na planie podkowy, 

która jest symbolem Skaryszew-
skich wstępów, dzięki któremu 

Skaryszew zasłynął jako stolica 
targów końskich. W  centralnej 
części rynku znajduje się fon-
tanna w kształcie koła, wyposa-
żona w iluminację świetlną. Nie-
bawem rynek zyska też trochę 

zieleni. Na rynku stanęły murki 
oporowe, przystosowane do na-
sadzeń kwiatów. Są nowe chod-
niki oraz alejki w części rekre-

acyjnej, nowe ławki, latarnie. 
Przy rynku powstały również 
nowe miejsca postojowe. Nocą 
szczególnie to ładnie wygląda, 
bo całość oświetlają reflektory. 
Został też założony monitoring.

Na rynku od strony ulicy 
Konopnickiej stoi pomnik 
upamiętniający datę loka-
cji miasta. Jest także frag-

ment muru kamiennego 
z tablicą przypominającą o ist-
nieniu ratusza na terenie rynku.  
– Rynek prezentuje się o  wie-
le lepiej – mówi Ireneusz Ku-
mięga, burmistrz Skaryszewa. 

Do jego głosu przyłączają się 
zadowoleni mieszkańcy. – Te-
raz aż miło popatrzeć na nasz 
rynek. Kiedy wiosną się zazie-
leni będzie naprawdę pięknie – 
mówi mieszkanka Skaryszewa.

Większość pracy zajęła reor-
ganizacja sieci: energetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 
oraz gazowej. Słupy energe-
tyczne zniknęły, bowiem wszel-
kie kable zostały wkopane 
w  ziemię. W  ramach prac po-
prawiono także sieć telekomu-
nikacyjną. Wykonana została 
kanalizacja deszczowa odwad-
niająca rynek oraz kanaliza-
cja sanitarna odprowadzająca 
ścieki z fontanny.

Przy Rynku wciąż pozostało 
ogrodzenie od strony kościoła. 
Powodem są trwające jeszcze 
prace remontowe przy drodze 
krajowej numer 9, bezpośred-
nio przylegającej do Rynku. 
Kiedy i te prace dobiegną koń-
ca, mieszkańcy Skaryszewa 
będą w pełni zadowoleni. AG

– Projekt obejmie pięć szkół 
gimnazjalnych. Szkoły podpi-
sały deklarację współpracy, 
więc już mamy zapewnienie 
z  ich strony, że będą mięli be-
neficjentów projektu – mówi 
Dorota Wąsik ze Stowarzy-
szenia Razem dla Radomki. 
W  ramach projektu w  part-
nerskich szkołach gimnazjal-
nych powstaną Szkolne Kluby 
Przedsiębiorczości, liczące 20 
uczniów. Projekt skierowany 
jest w  sumie do setki gimna-
zjalistów. Wezmą w nim udział 
gimnazja z  Jedlińska, Przyty-
ka, Przysuchy, Wieniawy, Wo-
lanowa.

Projekt ma promować posta-
wy przedsiębiorcze oraz inno-
wacyjne podejście do rozwiązy-
wania problemów powstających 
w  procesie prowadzenia firmy. 
– W  programie zajęć przewi-
dziano zarówno wykłady, za-
jęcia warsztatowe, jaki i  wi-
zyty w  przedsiębiorstwach, by 
uczestnicy mogli zobaczyć jak 
ono rzeczywiście funkcjonuje. 
Projekt będzie więc łączył wie-

dzę z praktyką – mówi Dorota 
Wąsik. Zajęcia w  ramach klu-
bów będą odbywać się raz w ty-
godniu po 2 godziny. Realizowa-
ne będą w semestrze zimowym, 
czyli od lutego przyszłego roku. 
Potrwają rok, a więc także przez 
semestr letni w roku szkolnym 
2011/2012. 

– Pierwszy kwartał poświę-
cony jest na organizację. 
Obecnie tworzymy biuro pro-
jektu oraz szkolimy anima-
torów i trenerów – mówi Wą-
sik. Zajęcia prowadzić będą 
eksperci i przedsiębiorczości 
oraz przeszkoleni trenerzy 
i animatorzy. 

Projekt realizowany jest 
w  partnerstwie ze Święto-
krzyskim Centrum Innowacji 
i  Transferu Technologii oraz 
Lokalną Grupą Działania Perła 
Czarnej Nidy i  Samorządami 
Województwa Mazowieckiego 
i  Świętokrzyskiego. Projekt 
finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki.  AG

Postawili 
na przedsiębiorczość
Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki współuczest-
niczy w projekcie Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą, 
który promuje przedsiębiorczość wśród młodzieży gimna-
zjalnej podradomskich gmin
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Ukończono prace remontowe na rynku w Skaryszewie. 

fo
t. 

Pi
on

ki2
4.

pl

Prace remontowe na rynku w Skaryszewie dobiegły końca. Rynek w nowej odsłonie 
cieszy oczy mieszkańców

Odnowiony rynek

Zazwyczaj na Wstępach na 
sprzedaż wystawianych jest 
około 1.000-1.500 koni, a 
na jarmarku pojawia się do 
10.000 osób. Jest to najwięk-
szy w Polsce, a być może w 
Europie jarmark koni po-
ciągowych, roboczych.

SKarySzew



Czym jest stres? To re-
akcja organizmu wy-

wołana jakimś czynnikiem 
(zwanym bardzo często 
stresorem) powodująca za-
burzenie wewnętrznej rów-
nowagi człowieka. Wyróż-
niamy dwa rodzaje stresu: 
stres pozytywny (eustres) 
oraz negatywny (dysters). 
Dystres jest reakcją na za-
grożenie, utrudnienie, które 
sprawia, że źle się czujemy, 
nie jesteśmy w stanie nor-
malnie funkcjonować, towa-
rzyszą nam takie uczucia jak 
strach, lęk, obawa, napięcie, 
rozdrażnienie. Eustres jest 

natomiast czymś zupełnie in-
nym, ten rodzaj stresu mobi-
lizuje nas do działania, spra-
wia, że stajemy się bardziej 
kreatywni i mimo presji, któ-
ra na nas ciąży osiągamy wy-

niki powyżej normy. Wiele 
osób dostrzega tylko ten zły 
stres nie zdając sobie sprawy 
jak wiele razy doświadczało 
dobrego działania stresu. 
Sytuacje trudne zdarzają się 
w naszym życiu praktycz-
nie codziennie, istotne jest 
by każdy działający bodziec 
stawał się dla nas eustresem, 
a nie dystresem. Część bada-
czy jest zgodna co do tego, iż 

podstawowym czynnikiem 
rozwoju człowieka jest wła-
śnie stres, ten pozytywny. 
Warto nauczyć się przy-
stosowywać do działania 
stresorów w naszym życiu 
i pozytywnego ich aspektu, 
będziemy wówczas lepiej 
radzić sobie z trudnościami, 
z jakimi na co dzień spotyka-
my się w naszym życiu.

Agata Skóra, psycholog

aktywnoŚĆ/URoda/zdRowiE10
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Dzieci otyłych kobiet w 
ciąży mogą mieć na-

wet do 30% wyższe praw-
dopodobieństwo otyłości 
w dorosłym życiu. Dzieci 
takie mają skłonność do 
tycia, a co za tym idzie ge-
nerowania chorób cywili-
zacyjnych, dietozależnych. 
Nadwaga i otyłość ciężar-
nej podnosi ryzyko kompli-
kacji ciążowych i porodu, 
choroby jak: cukrzyca cią-
żowa, uszkodzenie mózgu i 
rdzenia kręgowego dziec-

ka, czy problemy z rozwo-
jem potomka.

Jak przeciwdziałać? Naj-
ważniejsze by kontrolować 
wagę i utrzymywać ją na 
stałym poziomie jeszcze 
przed zajściem w ciążę – 
wówczas będzie łatwiej 
schudnąć po narodzinach 
maleństwa. Okres ciąży nie 
jest właściwym momentem 
na odchudzanie! W tym 
szczególnym czasie – tak 
dla matki, jak i dziecka, naj-
ważniejsze jest optymalne 

odżywianie (co nie oznacza 
jedzenia „za dwóch”), picie 
wody, naturalna suplemen-
tacja kwasem foliowym, 
witaminami, niezbędnymi 
nienasyconymi kwasami 
oraz wapniem, magnezem 
i witaminą D. Te składni-
ki warunkują prawidłowy 
rozwój płodu, zapobiega-
ją ADHD u dziecka oraz 
chronią organizm matki 
przed zwiększoną ucieczką 
witamin i minerałów – co 
objawia się w słabej kon-

dycji włosów, paznokci, 
zębów, spadku energii, wa-
haniach nastroju itd. Warto 
pamiętać, iż umiarkowana, 
kontrolowana aktywność 
fi zyczna (za zgodą lekarza 
prowadzącego) zachowa w 
odpowiedniej formie mię-
śnie, jędrność skóry i silne 
serce. Warto wybrać się na 
codzienny spacer, bądź za-
jęcia dla mam organizowa-
ne przez kluby fi tness.

Doradca 
ds. odżywia-
nia i odchu-
dzania
Ewa 
Wijatkowska

Zadaj pytanie naszej 
specjalistce! 

Pisz na adres 
odchudzanie-ok@wp.pl lub 
zadzwoń 
do naszej redakcji

Mama z nadwagą
Nierzadko otyłe kobiety nie zdają sobie sprawy jak bardzo ich nadwaga 
wpływa na zdrowie własne i maleństwa. Wiele kobiet 
przychodzi po poradę jak schudnąć po ciąży i wydaje 
się być to naturalne, lecz niewielu zastanawia się nad 
problemem otyłości w czasie ciąży…

Prawie każdemu człowiekowi określenie stres kojarzy się 
z czymś negatywnym – nieprzyjemnymi uczuciami zwią-

zanymi z jakimiś wydarzeniem. Wszyscy twierdzimy, że w obecnych 
czasach żyjemy w ciągłym stresie. Jednak na pytanie, czym jest stres 
wiele osób nie umiałoby odpowiedzieć 

Pokochaj stres!
acik psychologaacik psychologaacik psychologaKacik psychologaKacik psychologaacikKacikacik psychologaacikacik psychologaKacik psychologaacikacik psychologaK ,acik psychologa,acik psychologaacik psychologaacikacik psychologa,acik psychologaacikacik psychologa,

Metamorfozy 
Panoramy!

Chcesz odmienić swój wizerunek? 
Zmienić fryzurę i zabłysnąć nowym makijażem?

Dla naszych Czytelniczek mamy niecodzienną propozycję! 
Pod okiem fotografa fryzjerki uczeszą, a kosmetyczka od-
świeży wizerunek Pań, które wezmą udział w naszej akcji. 
Na zakończenie fotografi czna sesja pamiątkowa!

Prześlij na adres redakcji swoje zdjęcie! To może właśnie 
Ty zostaniesz wytypowana do udziału w METAMORFOZIE!

ul. Tartaczna 16/18, 26-600 Radom 
e-mail: redakcja@panoramaradomska.pl 

To dystres czy eustres?
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Twojej kuchni brakuje kolorów, 
a Tobie dobrej jakości naczyń kuchennych? 

Neofl am ożywi Twoją kuchnię!
Każdy produkt Neofl am jest wyjątkowy pod względem wzornictwa, 

materiału i funkcji.
W ofercie znajdziecie szeroką gamę naczyń kuchennych z powło-

ką ceramiczną Ecolon, desek do krojenia, kolorowych noży oraz 
produktów bambusowych o naturalnych właściwościach przeciw-
drobnoustrojowych. 

Odwiedź nasz punkt w pasażu 
Centrum Handlowego M1 

na ulicy Grzecznarowskiego 28! 

w w w . n e o f l a m . p l

Mamo! Zrzuć nadwagę!
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Projekcje odbywać się będą 
w  tymczasowej siedzibie 

Elektrowni przy ulicy Doma-
galskiego 5. Filmostrada roz-
pocznie się w sobotę 6 listopada, 
a zakończy w środę 10 listopada. 
Bilet wstępu kosztuje 5 złotych.

Program:
sobota, godz. 18.00 – Sukiy-

aki Western Django, reż. Ta-

kashi Miike, Japonia 2007 r.
sobota, godz. 20.30 – Od-

dech, reż. Kim Ki-Duk, Ko-
rea Południowa 2007 r.

niedziela, godz. 18.00 – Bra-
sileirinho, reż. Mika Kauri-
smaki, Brazylia, Finlandia, 
Szwajcaria 2005 r.

niedziela, godz. 20.00 – Bu-
rza Hormonów, reż. Ed Blum, 

Wielka Brytania 2006 r.
poniedziałek, godz. 19.00 – 

Grając ofiarę, reż. Kirył Sere-
brennikow, Rosja 2006 r.

wtorek, godz. 19.00 – A na ko-
niec przyszli turyści, reż. Ro-
bert Thalheim, Niemcy 2007 r.

środa, godz. 19.00 – Czte-
ry minuty, reż. Chris Kraus, 
Niemcy 2006 r. RED

RozRywka

Warto zajrzeć na pierw-
sze piętro Kamieni-

cy Artystycznej Rwańska 
7. Tam właśnie mieści się 
Studio Baobab. – Chciałam 
stworzyć miejsce, w którym 
będzie się twórczo spędza-
ło czas. Miejsce do którego 
kobiety będą przychodziły 
realizować swoje zaintere-
sowania, odkrywać nowe 
pasje, rozwiązywać pro-
blemy, nawiązywać nowe 
przyjaźnie – mówi Małgo-

rzata Ochacka-Korba, wła-
ścicielka. 

Jak sama mówi, pomysł 
na Studio Baobab powstał 
2 lata temu. – Przy oka-
zji jakiś zajęć trafiłam na 
stronę warszawskiej skle-
po-kawiarni organizującej 
od czasu do czasu zaję-
cia plastyczne dla dzieci 
i  warsztaty wychowawcze 
dla rodziców. Zachwyciła 
mnie ta idea. W  Internecie 
wyszperałam około 180 po-

dobnych inicjatyw działają-
cych w Polsce. Część z nich 
kierowała swoją ofertę do 
dzieci i  rodziców, część na-
tomiast do kobiet w różnym 
wieku, które chciałyby cza-
sem spotkać się, zrobić coś 
dla siebie i  rozwijać się 
twórczo. Pomyślałam wte-
dy, że warto takie miejsce 
stworzyć w  Radomiu – wy-
jaśnia. Okazja do realizacji 
projektu pojawiła się szyb-
ko. – Wzięłam udział w pro-

jekcie organizowanym przez 
Fundację Polska-Europa-
Polonia, stamtąd otrzyma-
łam wsparcie unijne – mówi 
Ochocka-Korba.

Oferta zajęć jest bardzo 
bogata, grafik zaś dość ela-
styczny. – Chciałam, żeby 
każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Wyjdzie w  praniu 
co najbardziej interesuje 
radomianki – mówi założy-
cielka studia. Są zarówno 
zajęcia ruchowe – joga czy 

pilates, zajęcia taneczne, jak 
i  językowe. Będzie można 
również rozwinąć się twór-
czo. W  planach są  zajęcia 
z  techniki decoupage, z  ro-
bienia biżuterii, malowania 
na szkle czy scrapbookingu . 
W ofercie znajdują się także 
szkolenia z zakresu skutecz-
nej komunikacji, asertywno-
ści, sposobów negocjacji czy 
zarządzania czasem. Każdej 
kobiecie przyda się wiedza 
praktyczna, stąd pomysł 
na wprowadzenie zajęć np. 
z  zakresu udzielania pierw-
szej pomocy, zdrowego odży-
wiania czy masażu. 

– Jest to także miejsce, 
gdzie można twórczo i  po-
żytecznie spędzić czas całą 
rodziną – zapewnia Ochoc-
ka-Korba. Właścicielka pla-
nuje z  czasem wprowadzić 
zajęcia dla dzieci. Potem 
także dla mężczyzn, senio-
rów. Oferta dla dzieci ma 
być bardzo bogata i  cieka-
wa. Najmłodsi będą mogli 
skorzystać z  zajęć dotyczą-
cych m.in. nauki oszczędza-
nia czy warsztaty konstruk-
torskie.

Kolejnym nowatorskim po-
mysłem jest np. Klub Przy-
szłych Pań Młodych. Takie ini-
cjatywy umożliwiają poznanie 
innych osób w  podobnej sytu-
acji. Można wówczas wymienić 
się doświadczeniami i  dowie-
dzieć się wiele na spotkaniach 
z  przedstawicielami branży 
ślubnej. AG

Kobiecy zakątek
Z myślą o kobietach i dla kobiet powstało niedawno miejsce samorozwoju i twórczej aktywności. Stu-
dio Baobab to propozycja dla radomianek z pasją

Studio baobab to miejsce dla kobiet, które chcą rozwijać swoje pasje.
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Jest też kącik dla dzieci.
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Bohater spotkania opo-
wie o  swej podróży, 

którą odbył na przełomie 
lipca i  sierpnia po Armenii 
i Gruzji. Opowie o kulturze 
i  obyczajach mieszkańców 
tych krajów, jak również 
o  ich bogatej historii i  tra-
dycjach. – W  2008 roku 
uczestniczyłem w  wymia-
nie studenckiej Erasmus 
w  Grecji, gdzie poznałem 
studentów z Armenii i Gru-
zji. Tego lata postanowiłem 
odwiedzić ich, jednocześnie 
zobaczyć ich kraje, o  któ-
rych wiele mi opowiadali. 
Byłem mile zaskoczony 
gościnnością moich przyja-
ciół, a także oryginalnością 
i urokiem Armenii i Gruzji – 
mówi Wojciech Arczewski. 
Zapowiada, że będzie moż-
na nacieszyć oczy oglądając 
piękne zdjęcia a  także słu-
chać opowieści o  codzien-
nym życiu mieszkańców 
tego regionu. Na spotkanie 
wstęp wolny. AG Wojtek Arczewski w czasie podróży.
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Gruzińskie podboje
10 października o godz. 19.00 kolejne spotkanie z podróżnikiem. Tym razem Strefę 
Globtrotera odwiedzi Wojciech Arczewski 

Oddech – reż. Kim Ki-Duk.

Rusza Filmostrada
Już po raz siódmy rusza maraton filmowy Filmostrada organizowany 
przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
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Zdolny, choć pechowy ku-
charz Piotr, ku swemu za-

skoczeniu trafi a na okładkę po-
czytnego magazynu i z dnia na 
dzień zostaje celebrytą. Sesja 
zdjęciowa przynosi mu sławę 
i miłość. Piotr zakochuje się bez 
pamięci w  ponętnej stylistce 
Marcie, jednak jego była na-
rzeczona Ewa – szefowa działu 

mody magazynu i  przełożona 
Marty – jest gotowa na wszyst-
ko, aby odzyskać względy uta-
lentowanego eksfaceta. Piotra 
z  kolejnych opresji wyciąga 
jego niezawodny kolega Konrad 
– koneser japońskiej kuchni i ja-
pońskich kobiet. Czy kulinarny 
geniusz okaże się również wir-
tuozem sztuki kochania?

Na najnowszej płycie kró-
luje niespieszne tempo, 

urzekające smyki a  przede 
wszystkim wyjątkowe głosy 
oraz delikatne, ciepłe me-
lodie. Każda z  dziesięciu 
piosenek na tym albumie to 
oddzielna historia, opowieść 
zinterpretowana przez za-
proszonego wokalistę. Smo-
lik przyzwyczaił nas do tego, 
że na jego płytach śpiewają 
niezwykli goście. Tak jest 
również tym razem. Zapro-
szenie Smolika przyjęli: Em-

manuelle Seigner, Kev Fox, 
Gaba Kulka, Natalia Grosiak, 
Sqbass, Joao T. De Sousa. Na 
płycie usłyszeć także można 
wokalistów znanych z  po-
przednich płyt Smolika: Vic-
tora Davisa, Mikę Urbaniak 
czy Kasię Kurzawską. Album 
Smolik 4 muzycznie otula 
i  kołysze, działa jak anty-
stresowa terapia – wystarczy 
poddać się nastrojowi i  po-
płynąć w świat tych pięknych 
dźwięków.

Kinga potrzebowała psy-
choterapeuty, ale o tym nie 

wiedziała. Do momentu, gdy 

poznała Małgosię. Po ich pierw-
szej rozmowie przyszły kolej-
ne – o  mężczyznach, miłości, 
kobiecej przyjaźni, dzieciach, 
karierze, życiowych wyborach, 
zwycięstwach i  porażkach. 
Przez telefon, w  samochodzie, 
na mieście, w nocy, w chwilach 
trudnych i  przy lampce wina, 
w  nerwach i  na spokojnie, 
czasem przez zaciśnięte zęby. 
Książka Co z  tym życiem? to 
nie tylko kulisty przeżyć jednej 
z  polskich celebrytek, ale też 
próba uporządkowania najważ-
niejszych emocji i  zachowań, 
które rządzą człowiekiem.

Co z tym życiem?

Śniadanie do łóżka

Smolik

filmowofilmowo
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W chwili wybuchu II 
wojny światowej 

Żydzi stanowili blisko 30 
proc. mieszkańców Rado-
mia. Holocaust zniszczył 
całą tę społeczność. Śladem 

przypominającym o  wielo-
wiekowej obecności Żydów 
w naszym mieście jest m.in. 
cmentarz przy ul. Towaro-
wej. Tam właśnie 8 listopa-
da, na zakończenie projektu 
Lapidarium odbędzie się 
uroczyste odsłonięcie po-
mnika.

Dokładnie rok temu pod-
czas wizyty władz Radomia 
w  Izraelu podpisano poro-
zumienie odnośnie budowy 
monumentu ku pamięci ra-
domskiej społeczności ży-
dowskiej z  organizacją Beit 
Radom (przyp. red. – rado-
mianie pochodzenia żydow-
skiego mieszkający za gra-
nicą). O budowę lapidarium 

środowisko żydowskiej sta-
rało się od kilku lat. Teraz 
dobiegła końca realizacja 
przedsięwzięcia. W  powsta-
nie lapidarium zaangażowa-
ły się władze miasta, Fun-
dacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego, przedstawi-
ciele polskiej i  izraelskiej 
służby więziennej. To wła-
śnie więźniowie pracowali 
przy budowie lapidarium 
na cmentarzu żydowskim 
w Radomiu.

Monument ma postać pół-
kolistego muru z  żelbetonu, 
o  wymiarach ok. 10 na 4 m, 
w  którym umieszczone zo-
stały autentyczne macewy, 
pochodzące z wykopalisk ma-
jących miejsce na terenie Ra-

domia. Autorem projektu po-
mnika jest Tadeusz Derlatka.

W  trakcie 6-dniowegopro-
jektu Lapidarium, będzie 
można zobaczyć wystawę, 
posłuchać wykładów, wziąć 
udział w  warsztatach tańca, 
obejrzeć projekty multime-
dialne oraz fi lm, wziąć udział 
w  wycieczce oraz posłuchać 
koncertu Niny Stiller. Szereg 
imprez edukacyjnych, które 
odbędą się w  Resursie mają 
przypominać o  historii Ży-
dów w  naszym mieście. Na 
wszystkie imprezy w ramach 
Lapidarium wstęp wolny. 
Wyjątkiem jest projekcja 
fi lmu w  reż. Jerzego Kawa-
lerowicza pt. Austeria w śro-
dę, 3 listopada, o godz. 12.00 
i  18.00. Koszt biletu – 10 zł. 
Od 2 do 8 listopada na dania 
kuchni żydowskiej zaprasza 
restauracja Panie Panowie 
przy ulicy Piłsudskiego 13.

AG

Lapidarium
Lapidarium – Pamięci radomskich Żydów to przedsięwzięcie jakiego w Rado-
miu jeszcze nie było. Wystawy, wykłady, koncert, projekcje fi lmowe i odsłonię-
cie pomnika – wszystko po to, aby pamięć o radomskiej społeczności żydow-
skiej przetrwała

To już czwarta autorska płyta 
Andrzeja Smolika, która swo-
ją premierę będzie miała 10 
listopada

Karolak, Adamczyk, Socha i Kuna to główni aktorzy grający 
w nowej komedii obyczajowej, która już 10 listopada pojawi 
się na ekranach kin

W sobotę, 6 listopada klub Alibi 
zamieni się w strefę wojny. To za 
sprawą dźwięków drum’n’bass 
w  wykonaniu dwóch radom-
skich muzyków

Zagrają: Fuqa, iridium.shine, 
BST Selekta, Hopkins. Start 
godz. 20.00. Bilet wstępu 
kosztuje 8 złotych.  RED
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Nina Stiller podczas konceru.
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Plan projektu Lapidarium Pamięci 
radomskich Żydów:
piątek, 5 listopada
g odz. 11.00 – Nasze miasto – projekt multimedialny III Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Dionizego Czachowskiego, 
g odz. 12.00 – Symbolika cmentarzy żydowskich wykład Jana 

Jagielskiego z Żydowskiego Instytutu Historycznego
g odz. 13.00 – Jehoszua Perle, autor powieści o radomskich 

Żydach – Żydzi dnia powszedniego – prezentacja multime-
dialna Elżbiety Zawodnik, Moniki Kamińskiej i uczniów V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta 

godz. 14.00 wycieczka po mieście Śladami Jehoszui Perle

sobota, 6 listopada
godz. 15.00 – warsztaty tańca żydowskiego, 
g odz. 16.00 – a Ryfka poszła w Spacerową... spotkanie z ra-

domskim pisarzem, Grzegorzem Bartosem
godz. 17.00 – Jidysze Perl koncert Niny Stiller

poniedziałek, 8 listopada
g odz. 12.00 spotkanie z Michaelem Schudrichem, naczelnym 

rabinem Polski
g odz. 14.00 – odsłonięcie pomnika na cmentarzu żydowskim 

przy ulicy Towarowej

Strefa wojny w Alibi
KONKURS! KONKURS!

Dla Czytelników Pano-
ramy Radomskiej mamy 
do wygrania wejściówki 
na imprezę. Wystarczy, że 
prześlecie na nasz adres re-
dakcja@panoramaradom-
ska.pl wiadomość w tytuł

wpisując IMPREZA, 
a w treść imię i nazwisko.

Dlaczego się kochamy, a potem tak łatwo nienawidzimy? Dlaczego bo-
imy się wyjść z niechcianych związków? Dlaczego tak trudno jest za-
cząć życie od nowa? – na te pytania starają się odpowiedzieć autorki 
książki, Kinga Rusin i Małgorzata Ohme

Nina Stiller – piosenkarka, 
aktorka i  tancerka. Absol-
wentka Studium Pantomi-
my przy Teatrze Żydow-
skim w  Warszawie oraz 
Wydziału Piosenki Aktor-
skiej w  Szkole Muzycznej 
im. F. Chopina w  Warsza-
wie. Muzyka, którą wykonu-
je to unikatowa mieszanka 
żydowskiej muzyki ludowej 
i  popularnej, połączona 
z nowymi brzmieniami.

Obok Pezeta i Małolata 
wystąpi Mormon, a za 

gramofonami wspierać ich 
będzie Dj Erha. Podczas 
koncertu usłyszymy mate-
riał z najnowszej płyty, jak 
i przekrojowe zestawienie 
znanych singli z poprzed-
nich płyt obojga artystów. 
Dziś w moim mieście to po-
łączenie zupełnie różnych 

styli i duża różnorodność 
tekstowa.

RED

Pezet w Twoim 
mieście
W piątek, 5 listopada Strefę G2 odwiedzi Pezet 
i Małolat. Przed radomianami zaprezentują najnow-
szą płytę Dziś w moim mieście

Support: Szuwar, Sua Spon-
te, Grubass i Kres. 
Start godzina 19.00. 
Bilety w przedsprzedaży 
kosztują 23 zł
w dniu koncertu 28 zł. 
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Bohaterowie 2084 to para, 
która podejmuje dysku-

sję na temat miłości. Powieść 
George’a  Orwella stała się 
główną inspiracją i  punktem 
wyjścia do spektaklu. U  Or-
wella złodziejem miłości jest 
system totalitarny. Przedsta-
wienie jest próbą znalezienia 
odpowiedzi na pytanie: co 
zabiera nam miłość dzisiaj, 

we współczesnym świecie? 
Co powoduje, że w  miejsce 
wczorajszego żaru pojawia się 
pustka? Czy niemal mityczna 
już miłość, którą oglądamy 
na ekranie kina, jest możliwa 
do spełnienia w  codziennym 
życiu. Aktorzy wcielający się 
w  rolę głównych bohaterów: 
Krzysztof Prałat i Aleksandra 
Bednarz grają z  oddaniem 

i  pasją, która rzadko można 
podziwiać na scenie. Zostało 
to docenione przez kapitułę 
XV Konkursu na wystawienie 

Polskiej Sztuki Współczesnej. 
Spektakl uhonorowany został 
nagrodą za reżyserię oraz na-
grodami aktorskimi. AG

Panorama TV
program telewizyjny

05:05  Moda na sukces – odc. 5204; serial
05:30  Moda na sukces – odc. 5205; serial
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Radio Romans – odc. 8/32 – Week-

end; serial TVP
08:50  Między mamami – odc. 58; magazyn
09:10  Psie opowieści czyli ochy i fochy – 

odc. 9 Smutek; program dla dzieci
09:30  Domisie – Domisiowe modele; 

program dla dzieci
10:00  Chopin2010. pl
10:25  My Wy Oni; magazyn
10:55  Wojna Światów; cykl reportaży
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Natura w Jedynce – Życie 

ssaków – Potęga umysłu 10; serial 
dokumentalny

13:45  Plebania – odc. 1566; telenowela 
TVP

14:15  Klan – odc. 1955 – txt. str. 777; 
telenowela TVP

14:45  Opole 2010 na bis – Superjedynki; 
koncert

15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 2059; 

teleturniej muzyczny
15:50  Moda na sukces – odc. 5206; serial
16:15  Moda na sukces – odc. 5207; serial
16:40  Celownik; magazyn
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1567; telenowela 

TVP
17:55  Klan – odc. 1956 – txt.str.777; 

telenowela TVP
18:35  Jaka to melodia? – odc. 2060; 

teleturniej muzyczny
19:05  Wieczorynka – Kraina Elfów – Urodzi-

ny, odc. 33; serial animowany
19:30  Wiadomości 
20:00  Sport
20:10  Pogoda 
20:25  Ojciec Mateusz – odc. 53 – Samotne 

serca; serial kryminalny TVP
21:25  Sprawa dla reportera 
22:20  Superzioło; komedia; prod. USA 

(2001)
00:05  Świat Józefa; film dokumentalny
01:00  TELEZAKUPY
01:25  Ja wam pokażę! – odc. 11/13; serial 

obyczajowy TVP
02:20  Ja wam pokażę! – odc. 12/13; serial 

obyczajowy TVP
04:55  Zakończenie dnia

05:40  MASH – odc. 110/225; serial 
komediowy

06:15  Opowiedz nam swoją historię... – 
34/48; talk-show

07:00  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 43 – Zagu-

bione dziecko
08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Aleja gwiazd
11:15  Gilotyna – odc. 68; teleturniej
11:45  Kobieta z dotacją w tle; felieton
11:55  Doktor Martin – odc. 14/23; serial
12:50  Faceci do wzięcia – Mały kryzys; 

serial TVP
13:30  Laskowik & Malicki; widowisko 

rozrywkowe
14:30  Barwy szczęścia – odc. 483; serial 

obyczajowy TVP
15:05  Dla niesłyszących – M jak miłość – 

odc. 778; serial TVP
16:00  Program lokalny
16:25  Barwy życia – odc. 4,Poświęcenie; 

felieton
16:40  Opowiedz nam swoją historię... – 

35/48; talk-show
17:25  Gilotyna – odc. 69; teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Sport Telegram
18:30  Pogoda
18:35  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie – odc. 57; 

serial obyczajowy TVP
19:35  Faceci do wzięcia – Męska ręka; 

serial TVP
20:10  Barwy szczęścia – odc. 484; serial 

obyczajowy TVP
20:45  Dr House – s. VI, odc. 120; serial 

obyczajowy 
21:40  Tancerze – odc. 28; serial obyczajowy 

TVP
22:40  Punkt Widzenia; program publicy-

styczny
23:35  Magazyn kryminalny 997 – Michała 

Fajbusiewicza
00:15  Kocham kino na bis – Chłopiec na 

galopującym koniu; film obyczajowy; 
prod. Polska (2006)

01:40  Wieczór artystyczny – Od słowa do 
słowa; dyskusja

02:30  Noc z serialem – S. O. S. – odc. 3/7 
– Pułapka; serial TVP

03:25  Magazyn kryminalny 997 – Michała 
Fajbusiewicza

03:55  Noc z serialem – Biuro kryminalne – 
C
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05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1393
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Franklin i skarb jeziora; film 

animowany 
08:50  Świat według Kiepskich, odc.95
09:20  Świat według Kiepskich, odc.97
10:00  Daleko od noszy, odc.97
10:30  Daleko od noszy, odc.98
11:00  Malanowski i Partnerzy, odc.224
11:30  Samo życie, odc.1538
12:00  Rodzina zastępcza, odc.198
13:00  Łabędziem być ..., odc.5
14:00  Pierwsza miłość, odc.1176
14:45  Tak, kochanie, odc.88
15:15  Tak, kochanie, odc.89
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.451
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.225
17:00  Dlaczego ja?, odc.101
18:00  Pierwsza miłość, odc.1177; serial
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Samo życie, odc.1539; serial
20:00  CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku, odc.127
21:00  Hotel 52, odc.23; serial obyczajowy
22:00  Szpilki na Giewoncie, odc.10; serial 

obyczajowy

23:00  Frankie i Johnny; komediodramat; 
prod. USA, (1991)

01:45  Tajemnice losu, odc.642
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Majka
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 8
11:35  Granie na ekranie 
12:10  Mango – Telezakupy
12:40  W-11 Wydział Śledczy 
13:20  Detektywi
13:50  Niania (51); serial komediowy
14:20  Niania (52); serial komediowy
14:55  Między kuchnią a salonem
15:55  Rozmowy w toku 
16:55  Sąd rodzinny 
17:55  Majka 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:05  Na Wspólnej 8 
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Szybcy i wściekli: Tokio Drif; film sen-
sacyjny; prod. USA/Niemcy (2006)

23:35  Fringe: Na granicy światów (9/22); 
serial S-F

00:40  Multikino
01:05  Taniec z gwiazdami 12
02:55  Po co spać jak można grać 
03:50  Telesklep
04:15  Fringe: Na granicy światów (9/22); 

serial S-F
05:05  Nic straconego

 CZWARTEK 4.11.2010

Najprostszym skojarze-
niem jest Miejski Ośro-

dek Kultury Amfiteatr, który 
niedawno obchodził swoje 
30-lecie. Ośrodek znajdują-
cy się przy ulicy Parkowej 

pewnie wielu radomianom 
przypomina liczne koncerty, 
pierwsze randki… Inni sko-
jarzą MOK Amfiteatr z  le-

gendarną rockową kapelą 
Ira, która właśnie tam mia-
ła swoje próby i  pierwsze 
wystąpienia. Niewątpliwie 
największym atutem ośrod-
ka jest scena plenerowa 

w  postaci amfiteatru z  wi-
downią mogącą pomieścić 7 
tys. osób.– Imprezy masowe, 
w  tym staramy się być fa-

chowcami – mówi Grażyna 
Schabowska, dyrektor M.O. 
K. Amfiteatr. Trzeba przy-
znać, że jest to jedyne miej-
sce, które w  Radomiu na 
organizację takich właśnie 
imprez może sobie pozwolić. 
Zaś planowany remont spra-
wi, że MOK Amfiteatr stanie 
się niebawem prawdziwą 
perłą Radomia. 

To nie jedyne skojarzenie, 
które budzi słowo amfiteatr. 
Kolejne jest związane z po-

wstającym w  Śródmieściu 
Centrum Słonecznym, gdzie 
powstał amfiteatr z  400 
miejscami siedzącymi. Am-

fiteatr to duże słowo, jak na 
tak małą inicjatywę…

Śledzącym na bieżąco ży-
cie miasta amfiteatr może 
skojarzyć się dość kontro-
wersyjnie z  radomskim 
rynkiem głównym. Bowiem 
podczas lipcowego spotka-
nia zespołu ds. rewitalizacji 
Miasta Kazimierzowskiego, 
jednym z  pomysłów było 
właśnie stworzenie zagłę-
bionego w  płycie rynku 
amfiteatru. Była to wizja 
Miejskiej Pracowni Urbani-
stycznej. Wzbudził on wów-
czas wiele kontrowersji. Na 
tym póki co się skończyło

AG

2084 w 2010 r.
Panorama Radomska poleca spektakl w reżyse-
rii Michała Siegoczyńskiego 2084 inspirowany 
powieścią 1984 George’a Orwella. Na małej 
scenie dzieją się wielkie rzeczy

Repertuar teatru 
04.11. czwartek
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 11.00 Król Edyp Scena Kameralna
godz. 13.00 Król Edyp Scena Kameralna
godz. 20.00 Carmen Latina Duża Scena
05.11. piątek
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 11.00 Król Edyp Scena Kameralna
godz. 18.00 Carmen Latina Duża Scena
06.10. sobota
godz. 18.00 Carmen Latina Duża Scena
godz. 19.00 2084 Scena Kameralna
07.11. niedziela
godz. 12.00 Czytanie poezji - wstęp bezpłatny
godz. 13.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz. 18.00 Carmen Latina Duża Scena
09.11. wtorek
godz. 10.00 Kopciuszek Scena Fraszka Krzysztof Prałat i Ola Bednarz podczas spektaklu 2084.

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 te
at

ru

Radomski alfabet
Panorama Radomska postanowiła stworzyć listę alfabetycz-
nych skojarzeń dotyczących naszego miasta. Włącz się do na-
szej zabawy i prześlij nam swoje propozycje na adres redak-
cja@panoramaradomska.pl 

A jak amfiteatr

Radomski Amfiteatr na razie nie wygląda zbyt okazale.
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Współcześnie nazwą am-
fiteatr określa się budowlę 
widowiskową z  kolistą lub 
półkolistą, wznoszącą się do 
góry widownią. W  czasach 
starożytnych była to odkry-
ta arena o  kształcie elipsy 
lub koła, otoczona – naj-
częściej wznoszącymi się 
schodkowo – rzędami sie-
dzeń dla widzów i przezna-
czona do publicznych poka-
zów m.in. walk gladiatorów, 
walk z  dzikimi zwierzęta-
mi, naumachii. W  teatrze 
greckim była to widow-
nia na wolnym powietrzu, 
rozłożona półkoliście na 
zboczach pagórków, wypo-
sażona w kamienne siedze-
nia. W  czasach imperium 
rzymskiego zbudowano 
setki amfiteatrów, głównie 
w Italii i na zachodzie. Naj-
słynniejszym amfiteatrem 
jest rzymskie Koloseum. 
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05:05   Moda na sukces – odc. 5206; serial
05:30   Moda na sukces – odc. 5207; serial
06:00  Kawa czy herbata? 
08:00  Wiadomości
08:05  Pogoda poranna
08:05  Polityka przy kawie
08:25  Radio Romans – odc. 9/32 – Debiut; 

serial TVP
08:55  Rodzina Rabatków – Sukienka na spe-

cjalną okazję, odc. 44; film animowany
09:25  Mój syn Jack; dramat; prod. Wielka 

Brytania (2007)
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Natura w Jedynce – Film dokumentalny
13:35  Plebania – odc. 1567; telenowela TVP
14:05  Klan – odc. 1956; telenowela TVP
14:45  Opole 2010 na bis – Superjedynki; koncert
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:10  Jaka to melodia? – odc. 2060; teletur-

niej muzyczny
15:50  Moda na sukces – odc. 5208; serial
16:10  Moda na sukces – odc. 5209; serial
16:40  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1568; telenowela TVP
17:55  Klan – odc. 1957; telenowela TVP
18:30  Jaka to melodia? – odc. 2061; teletur-

niej muzyczny
19:05  Wieczorynka – Tomek i przyjaciele – 

Tomek i gawędziarka, odc. 9; animowany
19:15  Wieczorynka – Skarby Małgosi – odc. 

19; serial animowany
19:30  Wiadomości 
20:00  Sport
20:10  Pogoda 

20:25  Ace Ventura: psi detektyw; komedia; 
prod. USA (1994)

22:05  Śmiercionośny ładunek; dramat; prod. 
Niemcy (2007)

23:55  Fałszerze. Powrót sfory – odc. 3/14; 
serial sensacyjny TVP

00:55  Fałszerze. Powrót sfory – odc. 4/14; 
serial sensacyjny TVP

01:45  TELEZAKUPY
02:05  Kino nocnych marków – Dziennik sierżanta 

Fridaya; film fabularny; prod. USA (1987)
03:40  Kino nocnych marków – Bez śladu; film 

fabularny; prod. Wielka Brytania (1988)
05:25  Złota sobota; widowisko rozrywkowe
06:05  Zakończenie dnia

05:40  MASH – odc. 111/225; serial 
komediowy

06:15  Opowiedz nam swoją historię... – 35/48; 
talk-show

07:00  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 44 – Zdrowie 

na sprzedaż
08:30  Pytanie na śniadanie 
10:50  Aleja gwiazd
11:10  Pogotowie modowe
11:30  Tak możesz – (5); Retrospekcja łazienki; 

magazyn
11:45  Kobieta z dotacją w tle; felieton
11:55  Doktor Martin – odc. 15/23; serial
12:50  Faceci do wzięcia – Męska ręka; 

serial TVP
13:30  Kabaretowy Klub Dwójki – (29); 

widowisko rozrywkowe
14:30  Barwy szczęścia – odc. 484; serial 

obyczajowy TVP

15:05  Tancerze – odc. 28; serial obyczajowy TVP
16:00  Program lokalny
16:35  U Pana Boga w ogródku – odc. 5/12; 

serial komediowy TVP
17:25  Gilotyna – odc. 70; teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Sport Telegram
18:30  Pogoda
18:35  Gorący temat
19:00  Kabaretożercy – (9); teleturniej
19:55  Kocham Cię, Polsko! – (47); zabawa 

quizowa
20:05  Na dobre i na złe – odc. 419 – Koledzy; 

serial TVP
21:10  Kocham Cię, Polsko! – (47)
22:40  Kocham Cię, Polsko! – (47)
22:45  Polubić czy poślubić; komedia; prod. 

USA (1997)

00:45  Honey; film fabularny; prod. USA (2003)
02:25  Apetyt na życie – odc. 16; serial TVP
02:55  Apetyt na życie – odc. 17; serial TVP
03:30  Prawo ojca; film sensacyjny; prod. 

Polska (1999)
05:10  Zakończenie 

pi
Ą

T
E

K
 5

 L
is

To
pA

d
A

   
 

 
pi

Ą
T

E
K

 5
 L

is
To

pA
d

A
   

 
 

pi
Ą

T
E

K
 5

 L
is

To
pA

d
A

   
 

 
pi

Ą
T

E
K

 5
 L

is
To

pA
d

A
   

   
 

pi
Ą

T
E

K
 5

 L
is

To
pA

d
A

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1394
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:30  Scooby-Doo! Ahoj piraci!; film animowany
09:00  Świat według Kiepskich, odc.98; serial 

komediowy
09:30  Świat według Kiepskich, odc.99
10:00  Daleko od noszy, odc.99; serial 

komediowy
10:30  Daleko od noszy, odc.100
11:00  Malanowski i Partnerzy, odc.225
11:30  Samo życie, odc.1539; serial
12:00  Rodzina zastępcza, odc.199; komediowy
13:00  Łabędziem być ..., odc.6
14:00  Pierwsza miłość, odc.1177; serial
14:45  Tak, kochanie, odc.90; serial
15:15  Tak, kochanie, odc.91; serial
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.452
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.226
17:00  Dlaczego ja?, odc.102
18:00  Pierwsza miłość, odc.1178; serial
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Samo życie, odc.1540

20:00  Sezon na misia; film animowany; prod. 
USA, (2006)

21:50  Kult; horror; prod. USA/Niemcy/Kanada, 
(2006)

00:00  0_1_0; dramat psychologiczny; prod. 
Polska, (2008)

02:00  Tajemnice losu, odc.643
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Majka 
08:30  Dzień dobry TVN 
11:00  Na Wspólnej 8
11:35  Granie na ekranie
12:10  Mango – Telezakupy
12:40  W-11 Wydział Śledczy
13:20  Detektywi
13:50  Niania (53); serial komediowy
14:20  Niania (54); serial komediowy
14:55  Między kuchnią a salonem
15:55  Rozmowy w toku 
16:55  Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55  Majka 
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!

20:00  Nie kłam, kochanie; komedia, prod. 
Polska (2008)

22:10  Tylko strzelaj; film sensacyjny, prod. 
USA (2007)

00:00  Trujący bluszcz; film sensacyjny, prod. 
USA (1992)

02:00  Kuba Wojewódzki 5
03:00  Po co spać jak można grać
03:55  Telesklep
04:20  Rozmowy w toku
05:15  Nic straconego

 PIĄTEK 5.11.2010

05:50  Siódme niebo, ser. X; serial
06:40  Moda na sukces – odc. 5208; serial
07:05  Moda na sukces – odc. 5209; serial
07:30  Rok w ogrodzie
08:00  Wiadomości
08:10  Pogoda
08:15  Hurtownia książek; magazyn
08:45  Ziarno; magazyn
09:15  Zacisze gwiazd
09:45  Stawka większa niż życie – odc. 9/18 

– Genialny plan pułkownika Krafta; 
serial TVP

10:55  Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem – odc. 
1/13 – Do Warszawy; serial TVP

11:50  Okazja – odc. 3 – Logistyka i planowa-
nie; serial TVP

12:20  Zwierzęta świata – Co wiemy o kotach? 
cz. 2; cykl dokumentalny

13:00  Wiadomości
13:20  Szkolny terror; film obyczajowy; prod. 

USA (2005)
15:00  Miłość nad rozlewiskiem – odc. 8/13; 

serial obyczajowy TVP
16:00  Ratownicy – odc. 2/13; serial TVP
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:20  Wściekłe gary – odc. 9; magazyn 

kulinarny
17:55  Jaka to melodia? – wydanie specjalne; 

teleturniej
18:50  Jaka to melodia -kulisy
19:00  Wieczorynka – Smerfy – Współlo-

kator Pasibrzucha, odc. 224; serial 
animowany

19:30  Wiadomości
19:50  Sport
20:05  Pogoda

20:20  Hit na sobotę – Dlaczego nie!; film 
fabularny; prod. Polska (2007)

22:10  Męska rzecz... – Szybszy od błyskawicy; 
film akcji ; prod. Hongkong (1996)

00:10  Śmiertelne dziedzictwo; film fabularny; 
prod. USA (2006)

01:55  Kino nocnych marków – Wczoraj i dziś; 
dramat; prod. USA (1996)

03:50  Kino nocnych marków – Zbrodnia w 
mojej głowie; film kryminalny; prod. 
Kanada (2006)

05:45  Zakończenie dnia

06:05  MASH – odc. 112/225; serial 
komediowy 

06:35  Człowiek wśród ludzi; magazyn
07:05  Dwójka Dzieciom – Maszyna zmian – 

TeleJulia; serial TVP
07:40  Poezja łączy ludzi – „Dla Ciebie moja 

miłości” Jacques Prevert
07:50  M jak miłość – odc. 776; serial TVP
08:50  M jak miłość – odc. 777; serial TVP
09:45  Barwy szczęścia – odc. 481; serial 

obyczajowy TVP
10:20  Barwy szczęścia – odc. 482; serial 

obyczajowy TVP
10:50  Licencja na wychowanie – odc. 55; 

serial obyczajowy TVP
11:20  Licencja na wychowanie – odc. 56; 

serial obyczajowy TVP
11:55  Wojciech Cejrowski- boso przez świat ; 

cykl reportaży
12:25  Smaki czasu z Karolem Okrasą (15)
13:00  Licencja na wychowanie – odc. 57; 

serial obyczajowy TVP
13:40  Familiada – odc. 1786; teleturniej
14:10  Kocham Cię, Polsko! – (47); zabawa 

quizowa
15:25  Słowo na niedzielę
15:35  Piłka nożna – Ekstraklasa: Legia Warsza-

wa – Jagiellonia Białystok ( studio )
15:45  Piłka nożna – Ekstraklasa: Legia Warsza-

wa – Jagiellonia Białystok ( I poł. )
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:45  Alfabet uczuć czyli 10 lat z M jak miłość 

– odc. 4
19:00  Wielka draka o dzieciaka – (8); 

teleturniej
20:00  Kocham Cię, Polsko! – kulisy
20:05  U Pana Boga w ogródku – odc. 6/12; 

serial komediowy TVP
20:55  Laskowik & Malicki; widowisko 

rozrywkowe
22:00  Weekendowe Kino Dwójki – Prawo ojca; 

film sensacyjny; prod. Polska (1999)

23:55  Weekendowe Kino Dwójki – Mój brat 
Kain; dramat; prod. USA (1992)

01:30  Zabić Sekala; film fabularny; prod. Pol-
ska, Czechy, Francja, Słowacja (1998)

03:25  Program rozrywkowy
04:20  Zakończenie dnia

so
B

o
TA

 6
 L

is
To

pA
d

A
   

 
 

 
so

B
o

TA
 6

 L
is

To
pA

d
A

   
 

 
so

B
o

TA
 6

 L
is

To
pA

d
A

   
 

 
so

B
o

TA
 6

 L
is

To
pA

d
A

   
 

 
 

so
B

o
TA

 6
 L

is
To

pA
d

A
 

 
so

B
o

TA
 6

 L
is

To
pA

d
A

             

05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1395
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:10  Scooby Doo: Gdzie jesteś?, odc.8; serial 

animowany
07:40  Kryształowy kamień; film przygodowy; 

prod. Hiszpania, (1988)
09:40  Magazyn UEFA Champions League, 

odc.11
10:15  Ewa gotuje, odc.113; program kulinarny
10:45  Czarodziejki, odc.19; serial
11:45  Czarodziejki, odc.20; serial
12:45  Przygody Merlina, odc.23
13:45  Dom nie do poznania, odc.191
14:45  SIĘ KRĘCI, odc.194
15:45  Rodzina Zastępcza, odc.267; serial 

komediowy
16:45  Studio F1

17:00  Formuła 1 GP Brazylii (Sao Paulo) – 
kwalifikacje

18:00  Studio F1
18:15  Jaś Fasola; komedia; prod. Wielka 

Brytania, (1990)
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Daleko od noszy 2, odc.22; serial 

komediowy
20:00  Stand up – Zabij mnie śmiechem, odc.6

22:00  Dick i Jane: Niezły ubaw; komedia; prod. 
USA, (2005)

00:00  Dzień końca świata; horror sci-fi; prod. 
USA, (2001)

02:00  Tajemnice losu, odc.644
04:40  TV MARKET

 
05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  Kobieta na krańcu świata
08:30  Dzień dobry TVN 
10:55  Na Wspólnej Omnibus 8 
12:35  Top Model. Zostań modelką 

13:40  Mali agenci II: Wyspa marzeń; film 
przygodowy; prod. USA (2002)

15:45  Majka omnibus
17:30  Kobieta na krańcu świata
18:00  Kuchenne rewolucje 2
19:00  Fakty
19:25  Sport 
19:35  Pogoda 
19:45  Uwaga!
20:00  Mam talent

21:50  Ostrza chwały; komedia; prod. 
USA (2007)

23:50  Smętarz dla zwierzaków II; horror; prod. 
USA (1992)

01:55  Po co spać jak można grać
02:50  Telesklep
03:15  Uwaga!
03:35  Ostrza chwały; komedia; prod. 

USA (2007)
05:25  Nic straconego
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05:55  Mały rycerz El Cid – Ruy i trzech włó-
częgów odc. 10; serial animowany

06:30  Smerfy – Współlokator Pasibrzucha, 
odc. 224; serial animowany

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

08:00  Tydzień
08:35  Walt Disney w Jedynce – Klub przyjaciół 

Myszki Miki – Safari Mikiego i Minnie, 
odc. 39; serial animowany

09:15  Disney! Cudowny świat – Aladyn i król 
złodziei; film animowany

10:45  Walt Disney w Jedynce – Czarodzieje z 
Waverly Place – Poskromienie smoka, 
odc. 8

11:50  Między ziemią a niebem; magazyn
12:00  Anioł Pański; Transmisja
12:15  Między ziemią a niebem; magazyn
13:00  Wiadomości
13:10  Doręczyciel – odc. 3/14 – Oświadczyny; 

serial obyczajowy TVP
14:05  Angelika i sułtan; film przygodowy; prod. 

Francja (1968)
15:55  BBC w Jedynce – Oceany – cz. 2. 

Ocean Południowy; cykl dokumentalny 
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda

17:30  Ojciec Mateusz – odc. 53 – Samotne 
serca; serial kryminalny TVP

18:25  Jaka to melodia? – odc. 2062; teletur-
niej muzyczny

19:00  Wieczorynka – Chip i Dale – Nowe me-
tody walki, odc. 41; serial animowany

19:30  Wiadomości
19:50  Sport
20:05  Pogoda
20:20  Miłość nad rozlewiskiem – odc. 9/13; 

serial obyczajowy TVP
21:20  Francuski numer; komedia
23:10  Edtv; komedia; prod. USA (1999)
01:20  Kolekcja kinomana – Złe wychowanie; 

dramat; prod. Hiszpania (2004)
03:15  Kino nocnych marków – Persona; 

dramat; prod. Szwecja (1966)
04:40  Zakończenie dnia

04:40  Córki McLeoda – odc. 151 Kłopot z 
Harrym; serial obyczajowy

05:25  Dla niesłyszących – Słowo na niedzielę
05:30  Nie tylko dla pań – Talent – dar nieba; 

film dokumentalny
06:25  Sto tysięcy bocianów
07:00  M jak miłość – odc. 778; serial TVP
07:55  Barwy szczęścia – odc. 483; serial 

obyczajowy TVP
08:30  Barwy szczęścia – odc. 484; serial 

obyczajowy TVP
09:25  Barwy życia – odc. 9; felieton
09:45  Rodzinne oglądanie – Niewiarygodne 

stworzenia – odc. 2; cykl dokumentalny
10:45  Wojciech Cejrowski – boso przez świat; 

reportaż
11:20  Makłowicz w podróży – Podróż 19 (72) Ma-

cedonia „Stare wino”; magazyn kulinarny
11:50  Gwiazdy w południe – Concorde – Port 

lotniczy 1979; film akcji; prod. USA (1979)
14:00  Familiada – odc. 1787; teleturniej
14:35  Złotopolscy – odc. 1113 Marcysia jest 

w domu; telenowela TVP
15:10  Szansa na Sukces – O miłości – Robert 

Janowski
16:15  Na dobre i na złe – odc. 419 – Koledzy; 

serial TVP
17:15  XVI Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 – 

KABARETOWA STACJA KO(S)MICZNA
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:45  Tak to leciało! – kulisy
18:55  Tak to leciało! – (82); teleturniej
20:05  Kabaretowy Klub Dwójki – (30); 

widowisko rozrywkowe
21:05  Czas honoru – odc. 34; serial TVP

22:05  Castle – odc. 4/34; serial; prod. USA 
(2009)

22:50  Magazyn Ekstraklasy – Szybka piłka
23:25  Kocham Kino – magazyn filmowy 

Grażyny Torbickiej
23:55  Festiwal Dialogu Czterech Kultur – 

Festiwal Dialogu Czterech Kultur, 
Łódź 2010

00:30  15 Międzynarodowy Festiwal „Konfron-
tacje Teatralne”, Lublin 2010; reportaż

00:55  Strefa gwiazd
01:20  Parada oszustów – Mistrz zawsze traci; 

serial TVP
02:00  Dom wariatów; dramat; prod. Rosja, 

Francja (2002)
03:50  Zakończenie dnia
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05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1396
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Co nowego u Scooby’ego?; serial 

animowany
07:40  Kaczor Donald przedstawia, odc.56; 

serial animowany
08:15  Scooby Doo: Gdzie jesteś?, od; serial 

animowanyc.4
08:45  Gumisie, odc.10
09:15  Gumisie, odc.1; serial animowany
09:45  Kacze opowieści, odc.33; serial 

animowany
10:15  Kacze opowieści, odc.34; serial 

animowany
10:45  Asterix podbija Amerykę; animowana 

komedia familijna; prod. Francja, Niem-
cy, USA, Wielka Brytania, (1994)

12:30  Powrót trzech ninja; komedia familijna; 
prod. Japonia, USA, (1994)

14:20  Stawka większa niż życie: Akcja „Liść 
dębu”, Spotkanie

16:45  Studio F1
17:00  Formuła 1 GP Brazylii (Sao Paulo) 

– wyścig
19:00  Studio F1
19:15  Wydarzenia
19:45  Sport
19:50  Pogoda
20:00  Ludzie Chudego, odc.11
21:00  CSI: Kryminalne zagadki Miami, 

odc.176
22:00  Kości, odc.93

23:00  Mechanik; thriller; prod. USA, (2004)
01:15  Magazyn sportowy
03:00  Tajemnice losu, odc.645
04:40  TV MARKET

 
05:35  Uwaga! 
05:55  Mango – Telezakupy
08:00Maja w ogrodzie
08:25  Akademia ogrodnika
08:30  Dzień dobry TVN
10:55  Kobieta na krańcu świata 
11:30  Co za tydzień
12:10  Kuchenne rewolucje 2
13:10  Mam talent

15:00  Kroniki Spiderwick; film przygodowy; 
prod. USA (2008)

17:00  Ugotowani
18:00  Milionerzy
19:00  Fakty
19:25  Sport 
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Taniec z gwiazdami 12 

22:20  Dr House I (19/22); serial obyczajowy
23:20  Usta Usta 2; serial
00:15  Nie kłam, kochanie; komedia; prod. 

Polska (2008)
02:25  Po co spać jak można grać
03:20  Telesklep
03:45  Uwaga!
04:05  Nic straconego
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05:00  Dwie strony medalu – odc. 102; 
serial TVP

05:25  Dwie strony medalu – odc. 103; 
serial TVP

06:00  Kawa czy herbata?
08:25  Radio Romans – odc. 10/32 – Premiera; 

serial TVP
09:05  Disney! Cudowny świat – Aladyn i król 

złodziei; film animowany
10:30  Legenda Nezha – Koronacja Króla WU, 

odc. 50; serial animowany
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
13:10  Plebania – odc. 1568; telenowela TVP
13:40  Klan – odc. 1957; telenowela TVP
14:10  Jaka to melodia? – odc. 2062; teletur-

niej muzyczny
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:45  Moda na sukces – odc. 5210; serial
16:10  Moda na sukces – odc. 5211; serial
16:35  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1569; telenowela TVP
17:55  Klan – odc. 1958; telenowela TVP
18:35  Jaka to melodia? – odc. 2063; teletur-

niej muzyczny
19:05  Wieczorynka – Przygody rozbójnika 

Rumcajsa, odc.9 ; serial animowany
19:15  Wieczorynka – Bajki z mchu i paproci, 

odc. 34; serial animowany
19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Ogniem i mieczem – odc. 1/4; serial 

TVP
21:35  Teatr Telewizji – Psie głowy; spektakl 

teatralny

23:15  Halloween; horror; prod. USA (2007)
01:10  Bracia i siostry – odc. 16; serial 

obyczajowy
01:55  Notacje; cykl dokumentalny
02:05  TELEZAKUPY
02:30  Ja wam pokażę! – odc. 13/13; serial 

obyczajowy TVP
04:55  Zakończenie dnia

04:50  Córki McLeoda – odc. 152 Legenda o 
Harrym Ryanie; serial obyczajowy

05:40  Córki McLeoda – odc. 153 Jeszcze 
jedna szansa; serial obyczajowy

06:25  Pytając o Boga – Pytając o Boga 9; 
magazyn

06:50  Z albumu kapelana; reportaż
07:20  ZUS dla Ciebie! – Umowa z Australią o 

zabezpieczeniu społecznym
07:30  Na dobre i na złe – odc. 45 – Skuteczna 

samoobrona
08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Aleja gwiazd
11:10  Familiada – odc. 1784; teleturniej
11:45  Potrzebna od zaraz; program 

poradnikowy
12:10  Sierociniec dla Orangutanów seria II – 

odc. 1; serial dokumentalny
12:50  Pytając o Boga; magazyn
13:20  XIII Festiwal Kabaretowy w Koszalinie 

2007 „Kabaretowa wojna domowa”; 
widowisko rozrywkowe

14:30  Święta wojna – Hanys Biusthalter (239); 
serial TVP

15:05  Czas honoru – odc. 34; serial TVP
15:55  Czas honoru – flesh
16:00  Program lokalny
16:30  Opowiedz nam swoją historię... – 36/48; 

talk-show
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 13/63; teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Sport Telegram
18:30  Pogoda
18:35  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie – odc. 58; ser. TVP
19:35  Faceci do wzięcia – Niebezpieczny 

romantyk; serial TVP
20:10  Barwy szczęścia – odc. 485; serial TVP
20:45  M jak miłość – odc. 779; serial TVP
21:40  Kulisy serialu „M jak miłość” – odc. 526
21:45  Kocham Cię, Polsko!
21:50  Tomasz Lis „Na żywo”; talk-show

22:55  Zabójcze umysły – odc. 1/22; serial
23:45  Alibi na poniedziałek – Napisała: mor-

derstwo. Południe, południowy zachód; 
film fabularny; prod. USA (1997)

01:25  Czy świat oszalał? – Architektoniczne przy-
gody Dana Cruickshanka – Piękno; serial 
dok.; prod. Wielka Brytania (2008)

02:20  Czwarta władza – odc. 1/4; serial sensa-
cyjny TVP; prod. Polska (2004)

03:05  Rysa; dramat; prod. Polska (2008)
04:30  Zakończenie programu
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05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1397
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:25  Babar zwycięzca; film animowany; prod. 

Kanada/Francja, (1989)
08:55  Świat według Kiepskich, odc.100; serial 

komediowy
09:30  Świat według Kiepskich, odc.101; serial 

komediowy 
10:00  Daleko od noszy, odc.101; serial 

komediowy
10:30  Daleko od noszy, odc.102; serial 

komediowy
11:00  Malanowski i Partnerzy, odc.226
11:30  Samo życie, odc.1540; serial
12:00  Rodzina zastępcza, odc.200; serial 

komediowy
13:00  Łabędziem być ..., odc.7
14:00  Pierwsza miłość, odc.1178; serial
14:45  Tak, kochanie, odc.92; serial
15:15  Tak, kochanie, odc.93; serial
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.453
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.227
17:00  Dlaczego ja?, odc.103
18:00  Pierwsza miłość, odc.1179; serial
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Samo życie, odc.1541; serial

20:00  MEGA HIT – Ja, robot; thriller sci-fi; 
prod. USA/Niemcy, (2004)

22:15  Zmiana pasa; thriller; prod. USA, (2002)
00:45  Tajemnice losu, odc.646
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Majka
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Co za tydzień
11:35  Granie na ekranie
12:10  Mango – Telezakupy
12:40  Ugotowani
13:45  Niania (55); serial komediowy
14:20  Niania (56); serial komediowy
14:55  Między kuchnią a salonem
15:55  Rozmowy w toku 
16:55  Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55  Majka
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 8 
20:45  W-11 Wydział Śledczy 
21:30  Szymon Majewski Show 11 

22:35  Mentalista I (9/23); serial sensacyjny
23:35  Superwizjer
00:10  Nie z tego świata (9/22); serial S-F
01:05  Co za tydzień
01:40  Uwaga!
02:00  Po co spać jak można grać 
02:55  Telesklep
03:20  Rozmowy w toku 
04:15  Szymon Majewski Show 11
05:10  Nic straconego
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05:05  Moda na sukces – odc. 5210; serial
05:30  Moda na sukces – odc. 5211; serial
06:00  Kawa czy herbata?
08:55  Owocowe ludki – Kaktusowa Pustynia, 

odc. 51; serial animowany
09:35  Jedynkowe Przedszkole; program dla 

dzieci
10:05  Dlaczego? Po co? Jak?; magazyn
10:25  Errata do biografii – Wanda Wasilewska
10:55  Laboratorium europejskie – odc. 10; 

magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
13:10  Plebania – odc. 1569; telenowela TVP
13:40  Klan – odc. 1958; telenowela TVP
14:10  Jaka to melodia? – odc. 2063; teletur-

niej muzyczny
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:45  Moda na sukces – odc. 5212; serial
16:10  Moda na sukces – odc. 5213; serial
16:35  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1570; telenowela TVP
17:55  Klan – odc. 1959; telenowela TVP
18:35  Jaka to melodia? – odc. 2064; teletur-

niej muzyczny
19:05  Wieczorynka – Magiczne przygody misia 

Ruperta, odc. 10; serial animowany
19:15  Wieczorynka – Bunio i Kimba – Skok 

przez owcę, odc. 12; serial animowany
19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:15  Pogoda

20:25  Chłopaki nie płaczą; komedia sensacyj-
na; prod. Polska (2000);

22:35  Tristan i Izolda; melodramat; prod. USA, 
Niemcy, Wielka Brytania, Czechy (2006)

00:50  Bracia i siostry – odc. 17; serial 
obyczajowy

01:35  Notacje
01:45  TELEZAKUPY
02:05  Królowie Śródmieścia – odc. 1/13 – 

Spotkanie; serial obyczajowy TVP
02:50  Królowie Śródmieścia – odc. 2/13 – 

Kradzież; serial obyczajowy TVP
05:00  Zakończenie dnia

05:35  MASH – odc. 113/225; serial 
komediowy

06:10  Opowiedz nam swoją historię... – 36/48; 
talk-show

06:55  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 46 – Niefor-

tunny skok
08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Aleja gwiazd
11:15  Familiada – odc. 1785; teleturniej
11:45  Czarny lampart. Na tropie legendy.; film 

dokumentalny
12:50  Faceci do wzięcia – Niebezpieczny 

romantyk; serial TVP
13:20  Wielka draka o dzieciaka – kulisy (8); 

teleturniej
13:30  Wielka draka o dzieciaka – (8); 

teleturniej
14:30  Barwy szczęścia – odc. 485; serial 

obyczajowy TVP
15:05  Dla niesłyszących – M jak miłość – odc. 

779; serial TVP
16:00  Program lokalny
16:30  Opowiedz nam swoją historię... – 37/48; 

talk-show
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 14/63; 

teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Sport Telegram
18:30  Pogoda
18:35  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie – odc. 59; 

serial obyczajowy TVP
19:35  Faceci do wzięcia – Wizja lokalna; 

serial TVP
20:10  Barwy szczęścia – odc. 486; serial 

obyczajowy TVP
20:40  Barwy życia – odc. 10; felieton
20:55  M jak miłość – odc. 780; serial TVP
21:50  Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55  Oglądaj z Andrzejem Fidykiem – Na 

jednym silniku; film dokumentalny

00:05  Wieczór filmowy Kocham Kino – Rysa; 
dramat; prod. Polska (2008)

01:35  07 zgłoś się – odc. 19/21 – Złocisty; 
serial TVP

03:10  Wiedźmin odc.10/13 – Mniejsze zło; 
serial fantastyczno-przygodowy

04:05  Na jednym silniku; film dokumentalny; 
prod. USA (2010)

04:55  Zakończenie programu
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05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1398
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:25  Smocze wzgórze; film animowany
08:55  Świat według Kiepskich, odc.102; serial 

komediowy
09:30  Świat według Kiepskich, odc.103; serial 

komediowy
10:00  Daleko od noszy, odc.103; serial 

komediowy
10:30  Daleko od noszy, odc.104; serial 

komediowy
11:00  Malanowski i Partnerzy, odc.227
11:30  Samo życie, odc.1541; serial
12:00  Rodzina zastępcza, odc.201; serial 

komediowy
13:00  Łabędziem być ..., odc.8
14:00  Pierwsza miłość, odc.1179; serial
14:45  Tak, kochanie, odc.94; serial
15:15  Tak, kochanie, odc.95; serial
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.454
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.228
17:00  Dlaczego ja?, odc.104
18:00  Pierwsza miłość, odc.1180; serial
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Samo życie, odc.1542; serial
20:00  Liberator; film sensacyjny; prod. USA, 

(1992)
22:15  CSI: Kryminalne zagadki Miami, 

odc.162; serial kryminalny
23:15  CSI: Kryminalne zagadki Miami, 

odc.163; serial kryminalny

00:15  Sprawa Kramerów; dramat; prod. USA, 
(1979)

02:40  Tajemnice losu, odc.647
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Majka
08:30  Dzień dobry TVN 
11:00  Na Wspólnej 8
11:35  Granie na ekranie 
12:10  Mango – Telezakupy
12:40  W-11 Wydział Śledczy
13:20  Detektywi
13:50  Niania (57); serial komediowy
14:20  Niania (58); serial komediowy
14:55  Między kuchnią a salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sąd rodzinny
17:55  Majka
18:25  Detektywi 
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda
19:50  Uwaga! 
20:05  Na Wspólnej 8 

20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Usta Usta 2
22:30  Kuba Wojewódzki 5
23:30  Ugotowani 
00:30  Superwizjer
01:05 Uwaga! 
01:25  Po co spać jak można grać 
02:20  Telesklep
02:45  Rozmowy w toku 
03:40  Nie z tego świata (9/22); serial S-F
04:35  Co za tydzień 
05:05  Nic straconego
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05:05  Moda na sukces – odc. 5212; serial
05:30  Moda na sukces – odc. 5213; serial
06:00  Kawa czy herbata?
08:40  Owocowe ludki – Podbiegunowa przy-

goda, odc. 52; serial animowany
09:15  Budzik – Programy Taty i Mamy
09:45  Moliki książkowe; magazyn
10:00  Miejsce z historią; cykl reportaży
10:20  Raj
10:50  Szerokie tory
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
13:10  Plebania – odc. 1570; telenowela TVP
13:40  Klan – odc. 1959; telenowela TVP
14:10  Jaka to melodia? – odc. 2064; teletur-

niej muzyczny
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:45  Moda na sukces – odc. 5214; serial
16:10  Moda na sukces – odc. 5215; serial
16:35  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1571; telenowela TVP
17:55  Klan – odc. 1960; telenowela TVP
18:35  Jaka to melodia? – odc. 2065; teletur-

niej muzyczny
19:05  Wieczorynka – Olimpiada Bolka i Lolka 

– odc. 3 – Żeglarstwo
19:15  Wieczorynka – Nouky i przyjaciele – Paco 

i lornetka, odc. 18; serial animowany
19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:10  Pogoda
20:25  Ranczo – odc. 46 – Dzieci śmieci; serial 

obyczajowy TVP
21:30  Ratownicy – odc. 8/13; serial TVP
22:25  Niepokonani. Niezwykłe historie; 

talk-show
23:00  Warto rozmawiać

23:45  Kino nocnych marków – Łup – odc. 
1/8; serial

00:45  Kino nocnych marków – Łup – odc. 
2/8; serial

01:45  TELEZAKUPY
02:05  Królowie Śródmieścia – odc. 3/13 – 

Kaucja; serial obyczajowy TVP
02:55  Królowie Śródmieścia – odc. 4/13 – 

Nowe życie; serial obyczajowy TVP
03:35  Wielkie porządki – odc. 9; cykl 

dokumentalny
04:05  Zakończenie dnia

05:35  MASH – odc. 114/225; serial 
komediowy

06:10  Opowiedz nam swoją historię... – 37/48; 
talk-show

06:55  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 47 – Niebez-

pieczne hobby
08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Aleja gwiazd
11:15  Gilotyna – odc. 69; teleturniej
11:45  Kobieta z dotacją w tle; felieton
11:55  Doktor Martin – odc. 16/23; serial
12:50  Faceci do wzięcia – Wizja lokalna; 

serial TVP
13:25  Tak to leciało! – (81); teleturniej
14:30  Barwy szczęścia – odc. 486; serial 

obyczajowy TVP
15:05  Dla niesłyszących – M jak miłość – odc. 

780; serial TVP
16:00  Program lokalny
16:30  Opowiedz nam swoją historię... – 38/48; 

talk-show
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 15/63; 

teleturniej
18:00  Panorama
18:25  Sport Telegram
18:30  Pogoda
18:35  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie – odc. 60; 

serial obyczajowy TVP
19:35  Faceci do wzięcia – Fantazje kulinarne; 

serial TVP
20:10  Barwy szczęścia – odc. 487; serial 

obyczajowy TVP
20:45  M jak miłość – odc. 781; serial TVP
21:40  Kulisy serialu „M jak miłość” – odc. 

527

21:50  Kino na maksa – Nigdy w życiu; 
komedia; prod. Polska (2004)

23:45  Kryminalne zagadki Las Vegas – s. VIII, 
odc. 10/17; serial sensacyjny

00:40  G. I. Jane; film fabularny; prod. USA 
(1997)

02:50  Pitbull – odc. 18; serial policyjny TVP
03:45  Pitbull – odc. 19; serial policyjny TVP
04:35  Zakończenie dnia
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05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1399
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:25  Alosza; animacja; prod. Rosja, (2004)
08:55  Świat według Kiepskich, odc.104; serial 

komediowy
09:30  Świat według Kiepskich, odc.105; serial 

komediowy
10:00  Daleko od noszy, odc.105; serial 

komediowy
10:30  Daleko od noszy, odc.106; serial 

komediowy
11:00  Malanowski i Partnerzy, odc.228
11:30  Samo życie, odc.1542; serial
12:00  Rodzina zastępcza, odc.202; serial 

komediowy
13:00  Łabędziem być ..., odc.9
14:00  Pierwsza miłość, odc.1180; serial
14:45  Tak, kochanie, odc.96; serial

15:15  Benny Hill, odc.1; serial komediowy
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.455
16:30  Malanowski i Partnerzy, odc.229
17:00  Dlaczego ja?, odc.105
18:00  Pierwsza miłość, odc.1181; serial
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Samo życie, odc.1543; serial

20:00  Świat według Kiepskich, odc.347; serial 
komediowy

20:30  Mały; komedia; prod. USA, (2006)
22:35  Stand up – Zabij mnie śmiechem, odc.6
00:45  Tajemnice losu, odc.648
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Majka
08:30  Dzień dobry TVN 
11:00  Na Wspólnej 8
11:35  Granie na ekranie 
12:10  Mango – Telezakupy
12:40  W-11 Wydział Śledczy 
13:20  Detektywi 
13:50  Niania (59); serial komediowy
14:20  Niania (60); serial komediowy
14:55  Między kuchnią a salonem 
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria Wesołowska 
17:55  Majka
18:25  Detektywi
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga! 
20:05  Na Wspólnej 8
20:45  W-11 Wydział Śledczy
21:30  Top Model. Zostań modelką

22:35  Nieodebrane połączenie; horror; prod. 
USA/Japonia/Niemcy (2008)

00:20  Szymon Majewski Show 11
01:25  Uwaga! 
01:45  Po co spać jak można grać 
02:40  Telesklep
03:05  Kuba Wojewódzki 5 
03:55  Rozmowy w toku 
04:50  Nic straconego

 ŚRODA 10.11.2010
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Burmistrz chce jednak 
wprowadzić kolejne zaka-

zy. Nie będzie wolno nisko no-
sić dżinsów, przeklinać w miej-
scach publicznych oraz grać 
w piłkę w parkach i ogrodach 
miejskich. Czy taki kodeks się 

przyjmie? Czas pokaże. To jed-
nak nie jedyne zakazy, które 
mają walczyć z antyspołecz-
nymi zachowaniami. W innych 
włoskich miasteczkach zaka-
zano m.in. dokarmiania kotów 
i budowania zamków z piasku.

  Czy wiesz, że każdego 
dnia zjadasz aluminium? 
Aluminium, czyli glin, 
jest metalem lekkim, 
który ma negatywny 
wpływ na nasze zdrowie. 
Nieświadomie każdego 
dnia zjadamy go z popu-
larnymi produktami spo-
żywczymi. Glin ma sze-
rokie spektrum działania 
w naszym organizmie. 
Interferuje z innymi, po-
trzebnymi nam metala-
mi (cynkiem, chromem, 
wapniem) obniżając ich 
przyswajalność. Uszka-
dza mózg, nerki, wątrobę, 
kości. Wcale nie trzeba 
jeść zatrutych produktów 
spożywczych, żeby zjeść 
glin. Znajduje się on w 
wysokich stężeniach w 
przyprawach, np. w ma-
jeranku (0,5-1 g/kg) lub 
pieprzu (48-237 mg/kg). 
Rekordzistką jest czarna 
herbata, której suche li-
ście zawierają aż 30 g/kg. 
Nie należy panikować. 
Napar z herbaty zawie-
ra już jedynie 10 mg/l. 
Zdrowy człowiek może 
bez konsekwencji spożyć 
20 mg glinu dziennie.

  Czy wiesz, że nazwa Go-
ogle wzięła się z pomyłki? 
Jeden z twórców tej popu-
larnej wyszukiwarki, Lar-
ry Page, podczas studiów 
na Uniwersytecie Stan-
forda mieszkał w pokoju 
razem z Seanem Ander-
sonem. Zastanawiając się 
nad nazwą wyszukiwarki, 
studenci wypisali typy na 
tablicy. Za którymś ra-

zem pojawił się tam napis 
Googolplex, czyli jedynka 
i googol zer. To było to! 
Larry postanowił od razu 
zarejestrować skróconą 
formę domeny – Googol. 
Nazwa tak wielkiej licz-
by miała symbolizować 
ogromną ilość informa-
cji. Niestety, podczas 
wpisywania pomylił się i 
wpisał powszechnie zna-
ną dziś nazwę google. A 
skąd wzięła się nazwa 
samej liczby googol? 
Otóż, wymyślił ją w 1938 
r. dziewięcioletni Milton 
Sirotta, siostrzeniec ame-
rykańskiego matematyka 
Edwarda Kasnera. Licz-
bowy zapis googola to: 10 
000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 
000 000 000.

  Czy wiesz, że Mark Twa-
in przepowiedział własną 
śmierć? Amerykański pi-
sarz Mark Twain przepo-
wiedział własną śmierć. 
Rok przed śmiercią wypo-
wiedział prorocze słowa: 
„Przyszedłem na ten świat 
z kometą Halleya i w na-
stępnym roku opuszczę go 
wraz z nią”. Pisarz Mark 
Twain urodził się w 30 li-
stopada 1835 r., w dniu w 
którym pojawiła się na nie-
bie kometa Halleya. Zmarł 
21 kwietnia w 1910 r., w 
dniu ponownego pojawie-
nia się komety w pobliżu 
Ziemi.
 Źródło: czywiesz.pl

Jeżeli wybierasz się do włoskiego miasteczka w okolicy 
Neapolu uważaj jak się ubierasz. Panie przyodziane 
w mini i duże dekolty będą karane grzywną 500 euro, 
czyli 2 tysięcy złotych

KONKURS!!! 
KONKURS!!!

Wśród Czytelników, któ-
rzy prześlą do 9 listopada 
poprawne hasło na adres 

redakcja@panoramara-
domska.pl 

w tytule wpisując: 
PANORAMA RADOMSKA

rozlosujemy 
2 koszulki 
z logo Panoramy 

Radomskiej.

poprawne hasło na adres 
redakcja@panoramara-
domska.pl

K R Z Y Ż Ó W K A  P A N O R A M Y

Czy wiesz, 
że… 

Kara 
za mini

Badania przeprowa-
dzone na 44 zdro-

wych osobach z nadwagą 
ujawniły, że dzięki zdro-
wemu odżywianiu zły cho-
lesterol został zredukowany 
o  33 proc., stężenie lipidów 

we krwi spadło o 14 proc., ci-
śnienie o 8 proc., a ryzyko po-
jawienia się zakrzepów krwi 
o 26 proc. 

Badani przez miesiąc spo-
żywali żywność, która re-
dukuje stany zapalne w or-
ganizmie, w  tym otyłość, 
choroby krążenia oraz 
cukrzycę typu 2. Dieta 
wykorzystana w  bada-

niu zawierała 
p e ł n o w a r t o -
ściowe produk-

ty bogate 
w  przeciw-
utleniacze 

i  kwasy tłusz-
czowe omega m.in.: tłuste 
ryby, jęczmień, białko sojo-
we, jagody, migdały, cyna-
mon, ocet.

Zdrowie w jedzeniu

Kalendarz 
Świąt 

nie zawsze 
typowych
4 listopada, czwartek – Dzień Taniego Wina 

5 listopada, piątek – Dzień Postaci z Bajek 

9  listopada, wtorek – Światowy Dzień Jakości, Światowy 

Dzień Gry Wstępnej 

10 listopada, środa – Dzień Młodzieży, Dzień Jeża

fo
t. 
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Nie zabierajcie mi mini!!!

fo
t. 
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oc
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Właściwe żywienie wspomaga pamięć, chroni przed 
chorobami i obniża stany zapalne w organizmie

Naukowcy japońscy przez 
4 lata śledzili losy 200 

starszych osób i stwierdzili, 
że starsze kobiety pozosta-
jące pod opieką żon swoich 
synów żyją znacznie krócej, 
niż ich rówieśniczki, o które 
dbają własne córki, a nawet 
kobiety żyjące samotnie.

Zdaniem badaczy, powodem 
tego zjawiska jest odwieczny 
konfl ikt synowych i teścio-
wych walczących ze sobą o 
względy tego samego męż-
czyzny, który w miarę upływu 
lat nasila się i zbiera żniwo.

Teściowe żyją krócej
Kobiety, które na starość oddają się pod opiekę swoich 
synowych, mają mniejsze szanse na dożycie sędziwego 
wieku, niż kobiety, którymi opiekują się własne córki

Bezproblemowa starość?
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