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Odwołania wiceprezydenta 
Ryszarda Fałka domaga się 
radomski klub Ruchu Palikota

Apel w tej sprawie do prezydenta An-
drzeja Kosztowniaka wysłała prze-
wodnicząca Zarządu Klubu Radom 
RP Maria Jaskulska-Masiarz. „Panie 
Prezydencie, głównym zarzutem, któ-
ry kierujemy pod adresem Prezyden-
ta Ryszarda Fałka, jest brak troski 
o szkolnictwo i edukację w Naszym 
Mieście a co za tym stoi także brak 
troski o swoich wyborców i tworze-
nie takiego wizerunku miasta, któ-
ry ośmiesza je zarówno w kraju, jak 
w oczach samych radomian” – czyta-
my w piśmie.

Szefowa zarządu radomskiego 
klubu Ruchu Palikota uważa, że „nie 
można z dnia na dzień karać kilku 
pracowników miejskich odpowie-
dzialnych za nieterminowe przesłanie 
wniosków szkół radomskich o dotację 
a najwyższa osoba – Prezydent Ry-
szard Fałek – wszechmocny dyspo-
nent roszad personalnych w oświacie 
radomskiej pozostawiony na margi-
nesie sprawy”. Zdaniem Marii Jaskul-
skiej-Masiarz „to przede wszystkim 
V-ce Prezydent jest odpowiedzialny za 
swój »pion«, czyli oświatę w Radomiu, 
wszelkie nieprawidłowości w jej funk-
cjonowaniu i jej nieprawidłową obsłu-
gę w magistracie”.

„Kompromitacja Prezydenta Ry-

szarda Fałka polegająca na nietermi-
nowym złożeniu wniosków o dotację 
radomskich szkół i straty finansowe 
to kolejne po wygaszaniu i zamykaniu 
szkół, MDK-u w Radomiu »zasługi« 
naszego Prezydenta. Zasługi te skła-
niają do zastanowienia się jakie sam 
Prezydent prezentuje intencję tolerują-
ca swojego zastępcę” – napisała prze-
wodnicząca Zarządu Klubu Radom. 
– „Panie Prezydencie, nie wyrażamy 
zgody na takie działania i ostentacyj-
ne lekceważenie mieszkańców Rado-
mia, a tym samym ośmieszanie nas 
w oczach całej Polski. Nie zgadzamy 
się z koncepcją oświaty forsowaną 
przez Prezydenta Fałka. Radomia nie 
stać już na kolejne lata eksperymento-
wania ze szkołami i nadmiar arogancji 
politycznej”. NIKA

O oświacie mówił także na sesji RM 
poseł Armand Ryfiński – czytaj str. 3
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Lotnisko powinno zacząć działać do 
września przyszłego roku. Jeśli tak 
się nie stanie, miasto będzie musiało 
oddać tereny, które pod budowę por-
tu dostało od wojska. O tym, co już 
zostało zrobione, a co jeszcze trzeba 
zrobić, informował radę na ostatniej 
sesji prezes spółki Port Lotniczy Ra-
dom Tomasz Siwak. Radni usłyszeli, 
że część procedur niezbędnych do 
uruchomienia cywilnego lotniska na 
Sadkowie została już zakończona – 
jest miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, ukończone zosta-
ły badania środowiskowe, z których 
wynika, że nie ma przyrodniczych 
przeszkód dla działalności lotnisko-
wej. Przede wszystkim jednak spółka 
otrzymała zezwolenie na prowadze-
nie lotniska cywilnego – Sadków ma 
kod referencyjny 3C, a więc mogą tu 
lądować samoloty średniej wielkości.

– Co oznacza, że z naszego lotni-
ska pasażerowie będą mogli polecieć 
do krajów strefy Schengen, całej Eu-
ropy, a nawet do Afryki – wyliczał 
prezes Siwak.

Kolejna procedura to rejestracja 

lotniska. Wiesław Wędzonka przypo-
mniał prezesowi, że ten obiecywał, 
iż wpis do rejestru Sadków powi-
nien otrzymać w czerwcu tego roku. 
– Powinno to nastąpić w lipcu, może 
w sierpniu – zapewniał Tomasz Siwak.

Kierownictwo spółki cały czas po-
szukuje inwestora, który zainwestu-
je w infrastrukturę. – Od momentu 
uzyskania pozwolenia na działalność 
cywilną na Sadkowie zainteresowanie 
inwestorów wzrosło trzystukrotnie – 
stwierdził prezes Portu Lotniczego. 
Przyznał jednak, że ani sejmik Ma-
zowsza, ani Polskie Porty Lotnicze nie 
zamierzają dokładać do radomskiego 
portu, bo – jak tłumaczą – zaangażo-
wały się w inwestycję w Modlinie.

Radni dopytywali, czy poza inwe-
storami jakikolwiek przewoźnik chciał-
by latać z Radomia albo do Radomia. 
– Rozmowy trwają. W ubiegłym tygo-
dniu odbyło się osiem spotkań. Prze-
woźnicy czekają z niecierpliwością – 
uspokajał prezes spółki Port Lotniczy.

Na razie teren przyszłego portu 
trzeba ogrodzić, wybudować drogę 
patrolową, oświetlić pas startowy. To 
warunki konieczne, by lotnisko na 
Sadkowie zostało wpisane do rejestru 

lotnisk. To wszystko spółka może zro-
bić z własnych pieniędzy; kapitał za-
kładowy Portu Lotniczego to 22,5 mln 
zł przekazywane sukcesywnie przez 
miasto w ciągu kilku lat.

Radnych zainteresowało, czy istnie-
jący pas startowy jest wystarczający 
np. dla boeingów. – Jest – zapewniał 
prezes Tomasz Siwak. – Airbus 320 
i boeing potrzebują 1780 metrów. Ale 
w przyszłości planujemy wydłużyć pas 
o 500 metrów, w kierunku Gozdu.

Spółka prowadzi też rozmowy z woje-
wodą na temat utworzenia na Sadkowie 
przejścia granicznego. – Trwają proce-
dury. Ale wiemy już, że wojewoda wpi-
sze nasze przejście do przyszłorocznego 
budżetu – stwierdził Tomasz Siwak.

Kierownictwo spółki jest przekona-
ne, że z lotniska na Sadkowie odlaty-
wać będą samoloty rejsowe i czartero-
we, że zawitają tu touroperatorzy, bo 
„na Szopenie jest dla nich za drogo”. 
– Planujemy w ciągu pięciu lat do 500 
tys. pasażerów przewieźć – mówił To-
masz Siwak.

– Port lotniczy jest w stanie wystar-
tować w przyszłym roku – oznajmił wi-
ceprezydent Igor Marszałkiewicz.  

Polecimy za rok?
Z lotniska na Sadkowie będziemy latać nie tylko do krajów strefy Schengen, 
ale nawet do Afryki. I to już w przyszłym roku. Szefostwo spółki zapewnia, 

że zainteresowanie inwestowaniem w radomski port lotniczy jest duże

IWONA KACZMARSKA

Jak powiedział prezes Siwak, z radomskiego lotniska będzie można polecieć nawet do Afryki
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Brak troski?

To wyjątkowa uroczystość – w sobotę 
na skwerze przed Zespołem Szkół 
Muzycznych odsłonięty zostanie 
pomnik Marii Fołtyn

Autorem pomnika jest prof. Marian 
Molenda, kierownik pracowni rzeźby 
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opol-
skiego, twórca m.in. pomnika Agnieszki 
Osieckiej w Opolu. Maria Fołtyn zo-
stała przedstawiona jako Halka, bo-
haterka opery Stanisława Moniuszki, 
a jednocześnie symbol twórczości tego 
kompozytora. Właśnie rolą Halki zade-
biutowała Maria Fołtyn, w zastępstwie 
chorej solistki, na scenie Opery Ślą-
skiej w Bytomiu w 1949 roku. Pomnik 
artystka podarowała w ubiegłym roku 
szkole muzycznej.

Postument umieszczony został 
na skwerze przed wejściem do sali 

imienia Marii Fołtyn, a uroczystość 
odsłonięcia zaplanowana została na 
sobotę, 2 czerwca, na godz. 17.30. 
Po niej odbędzie się koncert Radom-
skiej Orkiestry Kameralnej.

Natomiast w czwartek, 31 maja 
w foyer sali koncertowej ZSM otwar-
ta zostanie wystawa poświęcona wiel-
kiej śpiewaczce, z cyklu „Honorowi 
Obywatele Miasta Radomia”. Potem 
goście wystawy obejrzą film poświę-
cony Marii Fołtyn i wysłuchają kon-
certu uczniów szkoły muzycznej.

Na uroczystości zaproszona zo-
stała, oczywiście, Maria Fołtyn. Nie 
wiadomo jednak, czy przyjedzie do 
Radomia. Ostatnio miała bowiem 
kłopoty ze zdrowiem. NIKA

O koncercie Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej – czytaj na str. 8

Maria jako Halka
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RADOM: – co piątek od godz. 7.30 na 
skrzyżowaniach: 25 Czerwca – Słowac-
kiego; 25 Czerwca – Żeromskiego; Mirec-
kiego – Wernera; Okulickiego – Zielona; 
Limanowskiego – rondo im. Kisielewskie-
go; Struga – 25 Czerwca; Wjazdowa – 
Wierzbicka oraz pod Dworcem PKP.  
ŚRÓDMIEŚCIE: sklep Mirat ul. 25 Czerwca 
48; apteki grupy „E”: ul. Mireckiego 14 
(przy Billi), ul. Traugutta 1a, ul. Traugut-
ta 30, ul. Traugutta 42, ul. Tochtermana 
1, ul. Żeromskiego 64, ul. Żeromskiego 
79/81, ul.Niedziałkowskiego 19/21; 
sklepy PSS Społem: ul. Sienkiewicza 8, 
Kelles-Krauza 36; Prokuratura Okręgo-
wa, ul. Malczewskiego; piekarnia Gajda, 
ul. Żeromskiego 46; piekarnia Fogiel&Fo-
giel, ul. Moniuszki 17; Radomski Szpital 
Specjalistyczny, ul. Tochtermana (hol 
główny); ul. Żeromskiego: księgarnia So-
net; Urząd Miejski (salonik Kolportera); 
przychodnia Corten Medic, ul. Prażmow-
skiego 33a.  
PLANTY: ul. Chałubińskiego: sklep Eko-
punkt; apteka ul. Chałubińskiego 12/14, 
apteka grupy „E”: ul. Mariacka 5/7; Cen-
trum Filmowe „Helios”, ul. Poniatowskie-
go 5; Drukarnia Cyfrowa, ul. Traugutta 
20; biurowiec Łucznika, ul. 1905 Roku 
20; sklep Fachowiec, ul. 1905 roku 21; 
„Brymorex”, ul. Młodzianowska 77. 
XV-LECIE: delikatesy Szagar, ul. 11 Li-
stopada 61/63; PSS Społem: „Tęcza”, 
ul. Chrobrego 15; sklep „Ganesa 2”, ul. 
Chrobrego;  Galeria Słoneczna ul. Chro-
brego 1; Targ nad Rzeczką – piekarnia 
Gajda; „Witamina”, ul. Struga 54; apteki 
grupy „E”: ul. Chrobrego 9, ul. 11 Listo-
pada 67/77, ul. Struga 52, ul. Struga 
57a; Księgarnia, ul. Kusocińskiego; pie-
karnia Gajda, ul. Kusocińskiego; Galeria 
Słoneczna, ul. Chrobrego 1. 
AKADEMICKIE: PSS Społem „Żak”, ul. Aka-
demicka 1. 
MICHAŁÓW: PSS Społem, ul. Królowej 
Jadwigi 1; Sklep cukierniczy, ul. Królowej 
Jadwigi 9a pawilon 16; Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny, ul. Aleksandrowicza; 
hipermarket Carrefour (punkt obsługi 
klienta); sklep AllSport, ul. Mieszka I 1/3. 
GOŁĘBIÓW I: PSS Społem, ul. ks. Skorupki 
1. GOŁĘBIÓW II: „Ganesa”, ul. Paderew-
skiego 10. OBOZISKO: PSS Społem, ul. 
Rodziny Winczewskich 10; apteka grupy 
„E”, ul. Warszawska 4; Automobilklub Ra-
domski (stacja kontroli pojazdów), ul. ul. 
Warszawska 17/21. 
NAD POTOKIEM: sklep PSS Społem, ul. Olsz-
tyńska; sklep z pieczywem Fogiel&Fogiel 
oraz masarnia Krawczyk, ul. Szklana 52.  
KAPTUR: „Selgros”, ul. Czarnieckiego.  
GLINICE: apteki grupy „E”: ul. Luboń-
skiego 9, ul. Słowackiego 107, ul. 
Słowackiego 191; sklep PSS Społem 
„Perła”, ul. Słowackiego 72; piekarnia 
Fogiel&Fogiel, ul. Słowackiego 92.  
USTRONIE: hipermarkety REAL i Prakti-
ker; apteki grupy „E”: „W Galerii Feniks”, 
ul. Grzecznarowskiego 29/31, ul. Doma-
galskiego 7, ul. Kolejowa 15, ul. Koman-
dosów 4; ul. Osiedlowa 20, sklep Iskra III, 
ul. Młodzianowska 154 A. 
PRĘDOCINEK: PSS Społem, ul. Czackiego 
1. POŁUDNIE: apteka grupy „E”, ul. Czar-
noleska 21; Natura Drogeria – Solarium, 
ul. Czarnoleska 23; piekarnia Gajda, ul. 
Czarnoleska 20; sklep Rolmlecz, ul. Toruń-
ska, Powiatowy Urząd Pracy, ul. ks. Łuka-
sika; fi rma Rodex, ul. Wierzbicka 26/44.  
POŁUDNIE II: apteka grupy „E”, ul. Policka 
2. BORKI: PSS Społem, ul. Limanowskiego 
86a; piekarnia Fogiel&Fogiel, ul. Sucha 2. 
WOŚNIKI: sklep PSS Społem, ul. Wośnicka 
26; apteka grupy „E”, ul. Pośrednia 29.  
ZAMŁYNIE: sklep „Mleczny Raj 3”, ul. Oku-
lickiego (przy targu), apteka grupy „E” ul. 
Główna 12; sklep Agapol, ul. Okulickiego 
59.  
JEDLNIA LETNISKO: sklep Pod Różami, ul. 
Radomska 49; PIONKI: sklep Biedronka, 
plac Konstytucji 3 Maja 8; KOZIENICE: 
hipermarket Tesco, ul. Warszawska 34; 
WSOLA: sklep vis a vis kościoła; JEDLIŃSK: 
sklep Ambra, ul. Warecka; BIAŁOBRZEGI: 
apteka grupy „E” przy ul. Krakowskiej 
79; GARBATKA LETNISKO: apteka grupy 
„E” przy ul. Spacerowej 3; POTWORÓW: 
apteka grupy „E”; PRZYSUCHA: apteka 
grupy „E” przy ul. Radomskiej 1; SKARY-
SZEW: apteka grupy „E” przy ul. Targowej 
12;  KAZANÓW: apteka grupy „E” przy ul. 
Zwoleńskiej 8; ZWOLEŃ: apteka grupy „E” 
przy ul. Św. Jana 1. 

Od poniedziałku do piątku zapraszamy po 
gazetę również do redakcji przy ul. Aka-
demickiej 5.

GDZIE ZNAJDZIECIE 
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Ależ się rzucili na tego biednego Obamę! Ale co on wie o jakiejś II wojnie światowej? 
Skąd niby? I po co? Polska? A gdzie to? Walesa... Waleza... No, taki z wąsami, zabawny, 
to z Polski chyba...
Coś tam kazali prezydentowi przeczytać z promptera, to przeczytał i tyle. A że ci co 
tekst przemowy wstukiwali, też historii powszechnej się nie uczyli, cóż...
Czy doradcy prezydenta Komorowskiego znają historię Gabonu albo innego Laosu?
Wiedza jest dzisiaj zbędnym balastem – i tak można wszystko znaleźć w Wikipedii 
(to tak a propos Komorowskiego). Ten trend świetnie rozumieją dziś już maluchy 
z podstawówki. Średnia z tegorocznego egzaminu szóstoklasistów to niewiele ponad 
20 punktów na 40. I słusznie, więcej nie trzeba. 
Swoją drogą, zastanawiającym paradoksem jest fakt, że im mniej wymaga się od 
uczniów, tym oni wiedzą mniej z zakresu, którego się od nich wymaga. 
To, że studentki filologii polskiej nie są mi dziś w stanie powiedzieć, z jakiego utworu 
pochodzi fragment: „Litwo, ojczyzno moja”, że kompletnie nie kojarzą autora i sensu 
słów „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,/ Ten młody zdusi Centaury”, 
przyjmuję już z wyrozumiałością. Studentki mają zresztą rację, bo zaśmiecanie sobie 
głowy pisaniną zmarłych dawno ludzi nikomu nie przynosi dziś pożytku. Jeśli dziewczęta 
przerwą edukację w szkole wyższej i zostaną np. fryzjerkami, to będą zarabiać więcej 
niż ich wykładowca. Jeśli jednak skończą studia, to i tak nie będzie miało znaczenia, czy 
wiedzą kto to taki Mickiewicz. Niezależnie od tego, jak świetnymi polonistkami zostaną, 
będą musiały meldować się  co miesiąc w Powiatowym Urzędzie Pracy.  
Ktoś mi może odpowiedzieć, że jednak w Radomiu ludzie pracę dostają – np. Krzysztof 
Sońta, który – kiedy tylko ludzie nie wybrali go na posła – bez problemów został 
doradcą prezydenta, a w minioną środę dyrektorem szkoły. 
Odpowiem mu wtedy, że nie wiem, jak to wytłumaczyć. 
Tak, jak gubię się kompletnie w tych wszystkich przeprowadzanych w naszym 
kraju i mieście cięciach budżetowych, restrukturyzacjach, reformach, połączeniach 
i wdrożeniach. Właściwie nikt już nie jest w stanie powiedzieć, czemu one służą 
i jaki mają sens. Ostatnio np. pojawił się pomysł połączenia Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek 
– debatuje nad tym specjalnie powołany zespół. Po co to jednak i dlaczego 
– tego od mazowieckiego samorządu, a już tym bardziej od dyrektorów obu placówek, 
dziennikarze dowiedzieć się nie mogą.
W Radomiu zlikwidowano „ósemkę”, bo budynek był w  fatalnym stanie technicznym. 
Teraz okazało się, że nadaje się na dom dziecka. No, nie dojdziesz,  nie dojdziesz... 
Zbliża się północ, środa. Portale  donoszą, że Obama nie przeprosił, nie pokajał się, 
że Biały Dom milczy.
Autorytety wypowiadają się, że tak sprawy zostawić nie można. Sam premier Tusk 
się nawet oburzył. Swoją drogą to dość zabawne – jak ma wymagać szacunku dla 
swojego kraju premier, który (przy okazji pewnego lotniczego wypadku) dał się 
swojemu sąsiadowi – wielkiemu niedźwiedziowi – sponiewierać jak pies. Jak sabaka 
właściwie.
Wielkim pocieszeniem dla słońca Peru jest fakt, że nikt za parę lat nie będzie pamiętał 
ani o jakiejś katastrofie, ani upokorzeniach ze strony Rosji czy USA. Polscy uczniowie na 
pewno uczyć się o tym nie będą. A jeśli nawet jakimś cudem zaliczą jakiś kurs historii 
własnego kraju, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zapamiętają z niego tylko 
sformułowanie „polskie obozy koncentracyjne”.

SEBASTIAN RÓWNY
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MIGOTKA
Suczka, mix, szczenię w wieku 
ok. 4 miesiące, czarno-biała. 
Znaleziona 04.05.2012 na 
ul.Żeromskiego. Migotka to 
nieduża, bardzo ruchliwa sunia. 
Ciężko chorowała, ale odkąd 
wyzdrowiała – rozrabia za dwoje. 
Jest odrobaczona i odpchlona. 
Czeka na nowy dom.

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ...

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu
ul. Witosa 96, tel. 48 384 77 73

RAMONA
Suczka mix owczarek niemiecki/
syberian husky, czarna podpalana, 
oczy niebieskie, wiek ok. 10 
miesięcy. Znaleziona 28.05.2012 na 
ul.Sandomierskiej. Suczka młoda, 
bardzo energiczna i wesoła, zadbana. 
Może komuś zginęła i jej pan się 
odnajdzie? 

Radomskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Cztery Łapy 
organizuje zbiórkę artykułów niezbędnych dla zwierząt i prosi 

o wsparcie radomskiego schroniska.

Potrzebna jest przede wszystkim odzież do wyścielania legowisk 
oraz karma dla psów i kotów.

Osoby chcące wspomóc radomskie bezdomniaki proszone są 
o kontakt telefoniczny z wolontariuszem, który odbierze odzież i karmę.

Telefon do wolontariusza: 888 887 206, 
e-mail: jaworskaaleksandra@tlen.pl

Olimpijskie dyscypliny sportowe 
związane z bronią białą kojarzone 
są przede wszystkim z szablą, 
floretem czy szpadą. Mało kto jednak 
pamięta, że oprócz nich na igrzyskach 
olimpijskich rozgrywana była walka 
na bagnety

Pamięć o tej zapomnianej dyscyplinie 
sportowej postanowili przywrócić człon-
kowie Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej III Okręgu Policji Państwowej oraz 
Szwadronu Ziemi Radomskiej pod kie-
rownictwem Pawła Łuk-Murawskiego. 
Kilka dni temu zaprezentowali swoje 
osiągnięcia w sali sportowej Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 28. – W II 
RP umiejętność władania bagnetem 
była podstawową sprawnością każde-
go żołnierza i policjanta – tłumaczył 
Paweł Łuk-Murawski. – Szermierka na 
bagnety, przeprowadzana specjalnymi 
karabinami szermierczymi, to zapo-
mniana precyzyjna sztuka walki, wyra-
biająca wytrzymałość, zaciętość i nie-
ustępliwość. Ćwiczy wszystkie partie 
mięśni ciała, zmusza do szybkiego i nie-
ustępliwego myślenia strategicznego.

Członkowie grupy zaprezentowali 
walkę w parach. Używali nie tylko spe-

cjalnych karabinów szermierczych ze 
sprężynowym chowanym bagnetem, ale 
także pałek szermierczych, masek, pla-
stronów (kamizelek ochronnych) i ręka-
wic. Pokazane zostały ciosy i pchnięcia, 
jakie można zadać karabinem uzbro-
jonym w bagnet. Rozpoczęcie nowej 
działalności wymagało nie tylko zgro-
madzenia specjalnego sprzętu i odzieży, 
ale także materiałów szkoleniowych. 
Te pochodzą z zasobów biblioteki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i zawarte są 
w „Instrukcji walki na bagnety” wydanej 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych 
w 1921 roku.

– Istnieje pomysł stworzenia we 
współpracy z radomskim Bractwem 
Kurkowym św. Sebastiana radomskiej 
szkoły szermierki – mówił Paweł Łuk-
-Murawski. – Radomianie mogliby ćwi-
czyć w niej fechtunek dawną szablą pol-
ską i bagnetem.

Zmierzch walki na bagnety nastąpił 
w latach 60., kiedy rozegrano ostatnie 
zawody ogólnopolskie w tej dyscyplinie. 
Po pokazie zgromadzeni goście mieli 
możliwość sami spróbować swych sił 
w tej interesującej i wartej przypomnie-
nia oraz rozpropagowania dyscyplinie.

SZYMON STĘPIEŃ

Bagnet na broń!
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Członkowie grupy zaprezentowali walkę w parach
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Teraz już nikt nie będzie miał 
wątpliwości – stadion przy ul. 
Narutowicza prawnie nosi imię 
marszałka Józefa Piłsudskiego

Stadion był jednym z ostatnich obiek-
tów wybudowanych dla wygody pra-
cowników Fabryki Broni i ich rodzin; 
jego budowę zakończono w 1938 roku. 
Już po wojnie starzy pracownicy nie 
mówili o nim inaczej tylko „stadion 
marszałka” albo „stadion Piłsudskiego”. 
Tradycję tej nazwy przez lata podtrzy-
mywali sportowcy Broni. Okazuje się 
jednak, że w archiwum nie ma żadnych 
dokumentów, świadczących, że takie 
imię nadała obiektowi ówczesna rada 

miejska. Bardzo prawdopodobne więc, 
że patrona stadionowi wybrała dyrek-
cja Fabryki Broni; obiekt był przecież 
własnością zakładu. Tak uważa prze-
wodniczący rady miejskiej Dariusz Wój-
cik, który w tej sprawie zlecił kwerendę 
w archiwach. A kwerenda była koniecz-
na w sytuacji, gdy Mirosław Rejczak 
zwrócił się do rady z wnioskiem o to, by 
obiektom przy ul. Narutowicza patrono-
wał marszałek Józef Piłsudski. Trzeba 
było sprawdzić, czy uchwały nie przyj-
mowali już radni w czasach II RP.

Radni jednogłośnie zaaprobowali 
pomysł, by stadion przy ul. Naruto-
wicza nosił imię marszałka Józefa Pił-
sudskiego. NIKA

Stadion marszałka

Nawet nie tyle wystąpienie, co samo po-
jawienie się na sesji rady miejskiej posła 
Armanda Ryfińskiego wywołało nieomal 
sensację wśród radnych. Przedstawiciel 
Ruchu Palikota pojawił się bowiem na 
posiedzeniu radomskiego samorządu 
po raz pierwszy.

Swoje wystąpienie zaczął od – prze-
głosowanej już przez radę w marcu – 
reorganizacji placówek oświatowych. 
– Politycy PiS w Sejmie krytykują zmia-
ny w systemie edukacji, chcą odwołać 
minister Krystynę Szumilas, a tymcza-
sem w Radomiu PiS sam zamyka szko-
ły. Opamiętajcie się – wzywał radnych 
i władze miasta parlamentarzysta. Poza 
tym był zdumiony, że konsekwencje za 
to, iż radomskie placówki nie wezmą 
udziału w programie Cyfrowa Szkoła 
(Radom spóźnił się z wysłaniem wnio-
sków) ponieśli tylko urzędnicy, a nie 
wiceprezydent Ryszard Fałek. Zdaniem 
Armanda Ryfińskiego, to właśnie wice-
prezydent odpowiada za opóźnienie.

Poseł Ruchu Palikota stwierdził po-
nadto, że część budżetowych pieniędzy 
jest marnotrawiona – niepotrzebnie 
wydano „kilka milionów złotych” na 
rewitalizację parku Kościuszki, niepo-
trzebne są nam nowe fontanny. Jeszcze 
gorszym złem w opinii parlamentarzysty 
jest zaciąganie kredytów. – Wydawanie 
pieniędzy na to, co nie przyniesie docho-
dów, jest nierozsądne. Wiem, że zdajecie 
sobie sprawę z tego, że to ostatnia wasza 
kadencja, ale... – mówił. Nieporozumie-
niem jest wydanie „kilkuset tysięcy” na 
logo miasta. – Można było ogłosić kon-
kurs w szkołach – podpowiedział. I nie-
opatrznie (jako że punkt „wystąpienia 
parlamentarzystów” umieszczony został 
na początku sesji i dyskusji nad niczym 
jeszcze nie było) zauważył, że wszystko 
przebiega w „rodzinnej” atmosferze; tak 

tu miło i spokojnie, decyzje zapadają jed-
nogłośnie... – Jednogłośnie to głosujemy 
porządek obrad – przyciął mu ktoś z sali. 
Jan Pszczoła wytknął Ryfińskiemu, że 
mieszka 100 km od Radomia, skąd może 
być źle widać to, co się tutaj dzieje. – 
W sprawie likwidacji szkół opozycja była 
przeciw; wynik głosowania to 15 do 13 
– poinformował posła radny. – Zapra-
szamy do nas częściej, mile pan będzie 
widziany. My tutaj posłów nie obrażamy.

Jakuba Kowalskiego oburzyła uwagą, 
że miasto wydało kilkaset tysięcy zło-
tych na „znaczek”. – To jest koszt pro-
fesjonalnej strategii marki Radom, a nie 
znaczka – zauważył. Prezydent Andrzej 
Kosztowniak wyraził zdziwienie, że po-
dobne uwagi wygłasza członek partii, 
która na działania PR i marketing wy-
daje setki tysięcy złotych. Może Ruch 
Palikota sam powinien powierzyć two-
rzenie wizerunku swojego ugrupowania 
uczniom w ramach konkursów?

Poseł Ryfiński głosu więcej nie miał 
ochoty zabierać, ale radni nie znali lito-
ści – co z torem Formuły 1, który obie-
cywał w kampanii wyborczej? Czy może 
to ma być tor kartingowy?

– Zwróciliśmy się z pytaniem o grun-
ty pod tę inwestycję do starostwa i do 
miasta – poseł zaprzeczał jakoby budo-
wa toru była tylko żartem wyborczym. 
– Dostaliśmy nawet wykaz działek. Tyl-
ko, że miasto chce mieć udziały w tym 
przedsięwzięciu, a na to nie zgadzają się 
inwestorzy zainteresowani wybudowa-
niem toru. Nikt nie chce sobie brać na 
garb miasta, bo ono te inwestycję wy-
wróci. To jest przedsięwzięcie komercyj-
ne. Niech miasto wydzierżawi te działki, 
na 50 lat. Albo sprzeda.

– Tak się składa, że przepisy nie po-
zwalają na budowę torów wyścigowych 
w granicach miasta – uprzejmie zwrócił 
Ryfińskiemu uwagę przewodniczący 
rady Dariusz Wójcik.

– Smutne, że odpowiada pan za 
uchwalanie prawa w tym kraju, a sam 
go nie szanuje. Nie ma możliwości 
wybudowania toru Formuły 1 w mie-
ście. Dobrze pan wie, że taki tor nie 
dostałby homologacji – wyjaśniał 
prezydent Andrzej Kosztowniak. – 
Poza tym samorząd nie jest od rozda-
wania działek. I nigdy nie mówiliśmy, 
że miasto chce mieć udziały w bu-
dowie toru. Przeciwnie – miasto nie 
chce.

Wiceprezydent Igor Marszałkiewicz 
uściślił kwestie gruntu – miasto może 
go wydzierżawić, sprzedać inwesto-
rom albo objąć w zamian udziały 
w spółce. – Rozmawialiśmy o tych 
trzech formach, dostał pan wykaz 
działek. I miał pan dać odpowiedź za 
miesiąc. Już mijają trzy, a pan nie od-
powiada – wytknął Ryfińskiemu. 

I gdzie ten tor?
Z własnej woli poseł Armand Ryfiński mówił o szkodliwości likwidowania 

szkół i zaciągania kredytów. Pokpiwał też, że na sesjach panuje taka sielanka. 
W rewanżu radni przepytali posła na okoliczność powstania 

w Radomiu toru Formuły 1

IWONA KACZMARSKA

PROWINCJA ZAPRASZA 
Poeta i dziennikarz Marcin Sendecki będzie gościł w poniedziałek, 4 czerwca 
w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. To kolejne spotkanie z cyklu „Pro-
wincja Gombrowicz”, w ramach którego zapraszani są do muzeum wybitni polscy 
pisarze. Spotkanie z Sendeckim, które rozpocznie się o godz. 18, poprowadzi dr 
Dominika Świtkowska. 
Marcin Sendecki to poeta, autor 11 książek, z których trzy nominowane były do 
Nagrody Poetyckiej Silesius. Najnowszy tomik jego poezji nosi tytuł „Farsz”. 
Do Wsoli można dojechać specjalnym autobusem ITS Michalczewski. Odjazd 
o godz. 17.20 z przystanku przy Centrum Handlowym Vis a Vis. Koszt przejazdu 
do Wsoli i z powrotem wynosi 6 zł.  IO
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MŁODZI NATCHNIENI 
Poezja jest domeną nie tylko dorosłych. Udowodnili to uczniowie szkół pod-
stawowych, którzy 25 maja wzięli udział w I Międzyszkolnym Konkursie Po-
etyckim zorganizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Orła 
Białego przy ul. Rapackiego. – Do udziału zgłosiło się 14 osób – mówi jedna 
z organizatorek, Małgorzata Harcińska. – Zaprezentowały się w dwóch kate-
goriach: recytacja i poezja śpiewana. Wśród recytowanych wierszy znalazły 
się dzieła m.in. Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima. 
W kategorii recytacja zwyciężył jedyny chłopiec biorący udział w konkursie 
– Fryderyk Krajewski z PSP nr 29 w Radomiu (na zdjęciu). W kategorii poezja 
śpiewana zaś zwyciężyła Agata Kania z PSP nr 6.  SS
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Ponad 50 osiedli z precyzyjnie 
wyznaczonymi granicami – miasto 
zostało podzielone na tzw. obszary

Uchwałę w sprawie podziału Rado-
mia na obszary Systemu Informacji 
Miejskiej przyjęli podczas ponie-
działkowej (28 maja) sesji radni. Na-
zwy poszczególnych obszarów będą 
umieszczane przede wszystkim na 
tabliczkach z nazwami ulic, czyli na 
najważniejszym elemencie wdrażane-
go SIM-u.

Przypomnijmy: projekt podziału na 
dzielnice przygotował Miejski Zarząd 
Dróg i Komunikacji na podstawie 
planów, map, archiwalnych dokumen-
tów i literatury. Potem przynależność 
poszczególnych ulic do danych osie-
dli poddana została społecznej oce-
nie. Podczas konsultacji swoje uwagi 
zgłosiło 30 osób; łącznie wpłynęło 55 
propozycji i zapytań. Pojawiały się np. 
opinie, że proponowanych jednostek 
jest za dużo – miasto powinno być 
podzielone maksymalnie na 10 obsza-
rów. Inni chcieli jednak, by niektóre 
dzielnice dodatkowo podzielić na jesz-
cze mniejsze jednostki. Ponieważ nikt 
nigdy nie określił konkretnych granic 

wielu terenów, czasem więc mieszkań-
cy jednej ulicy potrafią przyporząd-
kowywać ją do różnych dzielnic – tak 
było w przypadku osiedla Akademic-
kiego i Gołębiowa II, a także Zamły-
nia i Koziej Góry.

Przyjęty przez radnych podział 
na obszary: osiedle Akademickie, 
Borki, Brzustówka, Długojów, Dłu-
gojów Górny, Dzierzków, Firlej, Gli-
nice, Godów, Gołębiów, Gołębiów 
I, Gołębiów II, Halinów, Huta Jó-
zefowska, Idalin, Janiszpol, Jeżowa 
Wola, Józefów, Kaptur, Kierzków, 
Koniówka, Kończyce, Kozia Góra, 
Krychnowice, Krzewień, Malczew, 
Malenice, Miasto Kazimierzowskie, 
Michałów, Mleczna, Młodzianów, 
Młynek Janiszewski, osiedle Nad 
Potokiem, Nowa Wola Gołębiow-
ska, Nowiny Malczewskie, Obozisko, 
Planty, Południe, Potkanów, Prędo-
cinek, Pruszaków, Rajec Poduchow-
ny, Rajec Szlachecki, Sadków, Stara 
Wola Gołębiowska, Stare Miasto, 
Śródmieście, Ustronie, Wacyn, Wie-
logóra, Wincentów, Wośniki, Wólka 
Klwatecka, osiedle XV-lecia, Zamły-
nie, Żakowice.

NIKA

Radom podzielony
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PSP nr 8 ma być, przypomnijmy, zli-
kwidowana. Od września uczniowie 
wraz z nauczycielami przeniosą się do 
„trzynastki”. Miasto jako główny po-
wód zamknięcia „ósemki” wymienia-
ło koszty. Przede wszystkim – koszty 
remontu, które wyliczono na 300 tys. 
zł; do wymiany jest dach i rynny, trze-
ba byłoby wzmocnić wszystkie stropy, 
bo istniejące są drewniane, odnowić 
łazienki i elewacje. Do tego dochodzi 
koszt elektrycznego ogrzewania – oko-
ło 100 tys. zł rocznie. Teraz się okazuje, 
że remont jednak może być opłacalny, 
a budynki – użyteczne.

– Od kilku lat mamy problem 
z obiektami przy ul. Kolberga i Juliu-
sza; w jednym mieści się dom dziec-
ka, w drugim środowiskowy dom sa-
mopomocy dla chorych psychicznie. 

Oba wymagają nie tylko remontu, ale 
także dostosowania do wymogów no-
wych ustaw. Obawiam się, zresztą, że 
remont obiektowi na Juliusza niewie-
le by pomógł. Z kolei budynek przy 
ul. Kolberga jest za duży na potrzeby 
naszych wychowanków. To kosztowne 
prace, ale zwróciłam się do skarbni-
ka o zaplanowanie na nie pieniędzy 
w budżecie – wylicza wiceprezydent 
Anna Kwiecień.

Pojawił się jednak inny pomysł – 
zaadaptowanie „ósemki”. – Przy ul. 
Dzierzkowskiej mogłoby funkcjono-
wać kilka instytucji. Słoneczny Dom 
znakomicie zmieściłby się w mniej-
szym budynku, bo zgodnie z nowymi 
przepisami w takiej placówce może 
być tylko 14 dzieci. Do głównego bu-
dynku przenieślibyśmy Środowiskowy 
Dom Samopomocy dla upośledzo-
nych umysłowo z ul. Ziętalów i ŚDS 

z Juliusza – tłumaczy wiceprezydent 
Anna Kwiecień. – Poza tym brakuje 
placówki opiekującej się chorymi na 
alzheimera; o jej utworzenie od dawna 
zabiega to środowisko. Ona też miała-
by siedzibę w budynku „ósemki”. Na 
parterze zaś mógłby funkcjonować 
albo PFRON, albo rejon MOPS-u.

Wiceprezydent Anna Kwiecień pod-
kreśla, że to na razie projekt; musi 
go zaakceptować prezydent Andrzej 
Kosztowniak.

Kosztów remontu i adaptacji bu-
dynków po PSP nr 8 nie ponosiłoby 
tylko miasto. – Prowadzenie ŚDS-ów 
jest zadaniem zleconym nam przez 
wojewodę, więc na dostosowanie 
obiektów mamy prawo oczekiwać od 
niego pomocy. Który zresztą wie, jakie 
mamy potrzeby, bo prowadzimy na 
ten temat rozmowy – mówi wiceprezy-
dent Kwiecień. 

Zamiast szkoły
Dom dziecka, a także trzy placówki opiekuńcze: dla osób chorych psychicznie, 
niepełnosprawnych intelektualnie i z alzheimerem – taki jest pomysł miasta 

na zagospodarowanie budynków po Publicznej Szkole Podstawowej nr 8

IWONA KACZMARSKA
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W McDonald’s zagościło specjalne menu przygotowane na czas 
największego europejskiego święta piłki nożnej. W ofercie restauracji 
debiutują: Euroburger, Chicken Fillets i orzeźwiający Shake Mango-
Marakuja. Całości mistrzowskiego menu dopełniają chrupiące przekąski.

Dla wszystkich kibiców, którzy czekali na EURO UEFA 2012™, przygotowaliśmy pyszną kanapkę Euroburger. Dwa 
kawałki soczystej wołowiny, każdy z towarzystwie rozpływającego się sera. Świeże warzywa – dojrzały pomidor, 
chrupiąca sałata batawia, czerwona cebula. A do tego pikle, sos pomidorowy, krem musztardowy i specjalnie wypiekana 
piłkarska bułka. Wszystko razem tworzy doskonałe połączenie dla każdego kibica głodnego sportowych wrażeń. 

Druga propozycja to Chicken Fillets. Soczyste, białe mięso z kurczaka w chrupiącej panierce z kawałkami chilli to idealna 
przekąska dla wymagających smakoszy. Idealne na szybki zastrzyk energii między meczami. 

A żeby ostudzić piłkarskie emocje proponujemy Shake Mango-Marakuja! Orzeźwiający mleczny koktajl serwowany 
o smaku mango i marakui.

Całości mistrzowskiego menu dopełniają chrupiące przekąski: 
Mozzarella sticks – złocista, chrupiąca panierka kryje w sobie rozpływający się ser mozzarella. Paluszki doskonale 
smakują same, a jeszcze lepiej z sosem żurawinowym.
Onion Rings – krążki cebulowe, to delikatna, złocista panierka, która kryje 
w sobie całe kawałki cebuli. 
Kartofelki – ziemniaczane łódeczki serwowane z delikatnym sosem 
śmietanowym. Dostępne w każdym McZestawie Powiększonym jako 
opcja wyboru zamiast frytek lub sałatki.

Dla naszych Czytelników mamy zaproszenia do McDonalds. 
Aby je zdobyć wystarczy wysłać do nas SMS na nr 7248 

o treści (7dni.imie.nazwisko) w piątek, 1 czerwca o godz. 12. 
Zaproszenia dostanie co 10 SMS zarejestrowany od godz. 12. 

Koszt SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto).

Mistrzowska oferta McDonald’sMistrzowska oferta McDonald’s®®  
– EUROBURGER! 

kryje 

K O N K U R S

W radzie miejskiej 
ponownie działać będzie 
komisja ds. oceny majątku 
spółek miejskich. 
Jej przewodniczącym wybrany 
został Zbigniew Neska 
z Platformy Obywatelskiej

Komisja, która miała sprawdzać, jak 
pracują miejskie spółki i jak wyda-
ją pieniądze, funkcjonowała w po-
przedniej kadencji rady. A właściwie 
– chciała funkcjonować. Ocena ma-
jątku okazała się bowiem w prakty-

ce bardzo trudna, ponieważ – na co 
uskarżał się często przewodniczący 
komisji Jakub Kluziński z Kocham 
Radom – cześć szefów spółek nad 
wyraz niechętnie udostępniała do-
kumenty finansowe. W rezultacie 
komisja odbyła kilkanaście spotkań. 
Na początku tej kadencji rady, kiedy 
konstytuowały się komisje, niektórzy 
radni sugerowali, że komisja ds. ma-
jątku spółek powinna funkcjonować 
nadal. Ich postulat został jednak od-
rzucony. Aż do teraz.

Podczas poniedziałkowej sesji 

zdecydowano o powołaniu, doraź-
nej, komisji ds. oceny majątku spół-
ek miejskich. Liczy cztery osoby, 
po jednej z każdego klubu; Prawo 
i Sprawiedliwość reprezentuje Da-
riusz Wójcik, Platformę Obywatelską 
Zbigniew Neska, Sojusz Lewicy De-
mokratycznej Jan Pszczoła, a klub 
Radomianie Razem – Kocham Ra-
dom Kazimierz Woźniak. Jedynym 
kandydatem na szefa komisji był 
Zbigniew Neska i on – jednogłośnie 
– został wybrany przewodniczącym.

NIKA

Nowa/stara komisja 
oceni spółki miejskie

Każdy doświadczony oficer śledczy 
czy prokurator jest pewny, że 
zbrodnia doskonała nie istnieje. 
Bo każdy sprawca, któremu 
wydaje się, że wymyślił sposób 
na bezkarne usuniecie kogoś 
z tego świata, prędzej czy później 
zostanie wykryty i sprawiedliwość 
zatriumfuje

Wygląda jednak na to, że mimo ta-
kiej pewności stróżów prawa, właśnie 
dokonuje się prawdziwa zbrodnia 
doskonała, za którą nikt nie  zostanie 
ukarany.  Oto w pełnym świetle dnia, 
na oczach nas wszystkich, bezkarnie 
mordowany jest radomski piekarz. 
Całkiem niedawno uroczyście i z na-
leżytą pompą świętowano w Radomiu 
jubileusz 100-lecia jednej z piekarń. 
Wręczano kwiaty, odczytywano oko-
licznościowe wierszyki, błyskały flesze, 
śpiewała znana szansonistka... Jed-
nym słowem, jubileusz miał wspania-
łą, w pełni zasłużoną zresztą, oprawę. 
Ale niedługo po tej fecie miało miejsce 
inne zgoła zdarzenie, przy którym nikt 
nie klaskał i nie wiwatował. Zamknięto 
najstarszą w naszym mieście piekar-
nię. Założył ją jeszcze w 1874 roku 
radomski piekarz Ludwik Skorżyński 
i od tamtej pory działała nieprzerwa-
nie. Przetrwała carski zabór, dwie 
wojny światowe, hitlerowską okupację, 
komunę, a teraz ją zamknięto. Co ją 
dobiło? Kryzys ekonomiczny? Szara 
strefa? Pewnie obie te plagi mocno się 
do tego przyczyniły, ale zbrodniczym 
nożem w serce było coś jeszcze. I to 
„coś” było także powodem zamknięcia 
kolejnych piekarni, bo w ciągu ostat-
nich miesięcy takich smutnych zda-
rzeń było w Radomiu jeszcze kilka. 

Zanim ujawnię mechanizm tej 
zbrodni doskonałej na piekarzu, mu-
szę cię lojalnie ostrzec, drogi czytel-
niku, że nie będzie to dla ciebie miła 
lektura. Dlaczego? Bo wielu z nas jest 
współwinowajcami zbrodni na pie-
karzu. Pewnie gdyby wprowadzić na 
ulicach miasta elektroniczne urządze-
nia emitujące mrożące krew w żyłach 
odgłosy zbrodni, to może zadrżałaby 
wam ręka kupująca chleb czy droż-
dżówkę od pokątnego handlarza. 
Może przy kolejnych takich dźwiękach 
zamiast kupować pieczywo przywie-
zione z ościennych województw, kupi-
libyście jednak chleb od radomskiego 
piekarza. I może także nie kupowali-
byście pieczywa pospiesznie odpieka-
nego z mrożonego ciasta w markecie.

Powie ktoś, że wolny rynek, kon-
kurencja, wolność gospodarcza itp. 
Zgoda, ale tylko na równych prawach 
dla wszystkich. Bo jakież szanse ma 

piekarz, który uczciwie płaci podat-
ki i zatrudnia legalnie ludzi, w starciu 
z producentem pieczywa z innego wo-
jewództwa, który przywozi do Radomia 
tanie pieczywo produkowane w szarej 
strefie? Jakie taki piekarz ma szanse 
z otwartymi siedem dni w tygodniu 
marketami, które mnożą się w naszym 
mieście jak grzyby po deszczu? Jakaż 
to równość, kiedy takie handlowe gi-
ganty mając „z automatu” ulgi podat-
kowe przez pierwszy okres działalności, 
jakby im tego jeszcze było mało, dosta-
ją od władz miasta dodatkowy bonus 
w postaci najlepszych lokalizacji? 

Poczciwa starsza pani sprzedająca 
bułki czy drożdżówki z ulicznego wó-
zeczka budzi pozytywne uczucia. Ale 
robi to bez kasy fiskalnej i na konto 
producenta z ościennego wojewódz-
twa. I uwierzcie mi, że takich właśnie 
miłych starszych pań z wózeczkami 
jest na naszych ulicach więcej. No 
i jeszcze jedno – producent takich 
bułek czy pączków wszelkie podatki 
i inne opłaty (jeżeli w ogóle je pła-
ci) wpłaca do kas urzędów w swoim 
mieście. Aż dziwne, że patrole Straży 
Miejskiej, opłacane przecież z naszych 
podatków, przechodzą obok takich 
wózków obojętnie.

W tej sprawie potrzebny jest zdro-
wy, lokalny patriotyzm. Tak zdrowy, 
jak zdrowe jest pieczywo wypiekane 
w radomskich piekarniach. Patriotyzm, 
z jakim z ogromnym zapałem kibicują 
radomianie miejscowym klubom spor-
towym. Za klubowy szalik Broni czy 
Radomiaka niejeden dałby się pokro-
ić żywcem. A czemuż nie kibicować 
swojemu, radomskiemu piekarzowi? 
Radomskie chleby zdobywały przecież 
wiele razy nagrody na kolejnych Świę-
tach Chleba. Nie śmiem przyrównywać 
tych piekarskich sukcesów do osiągnięć 
sportowych radomskich piłkarzy, ale 
można przecież obudzić i w tej sprawie 
ducha lokalnego patriotyzmu.

Wszystkie te składowe zbrodni do-
skonałej na radomskim piekarzu dzie-
ją się jawnie i bez skrępowania. Nie-
świadomość klienta kupującego chleb 
z szarej strefy, chociaż go nie uspra-
wiedliwia, da się jeszcze jakoś wytłu-
maczyć. Ale jeżeli do takiej zbrodni 
przyczynia się jeszcze złe prawo, któ-
re pozwala na takie działania, to los 
ofiary tej zbrodni jest już przesądzo-
ny. Chyba, że temu złemu prawu od-
ważnie stawią czoła władze naszego 
miasta, postulując jego zmiany. A jak 
jeszcze dodadzą do tego lokalny pa-
triotyzm przy niektórych decyzjach, to 
może radomski piekarz ujdzie jednak 
z życiem.

MAREK MIODUSZEWSKI

Jak bezkarnie 
zamordować 

piekarza?

Radomskie chleby wiele razy zdobywały nagrody na kolejnych Świętach Chleba
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GMINA PIONKI. Strażacy 
zagrają z nauczycielami, 

a księża z sędziami 
piłkarskimi. Poza 
tym będą pokazy 

żonglerki piłką i loteria 
z nagrodami. W sobotę, 

2 czerwca oficjalne 
otwarcie nowego 

kompleksu sportowego 
w Jedlni

Kompleks powstał na terenie wydzier-
żawionym, na 30 lat od parafii św. Mi-
kołaja. Pieniądze na budowę wyłożyła 
gmina Pionki oraz Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki w ramach Wojewódzkie-
go Wieloletniego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej. Dzięki nim udało 
się wybudować pełnowymiarowe bo-

isko do piłki nożnej, z nowoczesnym 
systemem nawadniania oraz rzadko 
spotykaną mieszanką trawy naturalnej 
ze sztuczną, występującą w najbar-
dziej newralgicznych miejscach, jak 
pole karne i pas wzdłuż linii bocznej 
boiska. Dla widzów, po stronie pół-
nocnej, została przygotowana trybuna 
z miejscami siedzącymi dla 400 osób. 
Jest tu także boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 40 na 40 m z nawierzch-
nią poliuretanową, na którym znajdu-
ją się wytyczone obszary do piłki ręcz-
nej, dwa boiska do koszykówki oraz 
kort tenisowy. Powstał tu również bu-
dynek socjalny z szatniami i pokojem 
dla sędziów. Jest oczywiście parking.

Budowa kompleksu trwała rok, 
a zakończyła się we wrześniu ubiegłe-
go roku. Koszt inwestycji to 3,7 mln zł.

– To przedsięwzięcie ma słu-
żyć mieszkańcom naszej parafii 
i gminy – zaznacza proboszcz pa-
rafii św. Mikołaja ks. Janusz Smer-
da. – W związku z tym w sobotę, 2 
czerwca zapraszamy wszystkich na 

sportowe otwarcie obiektu i atrakcje 
z tym związane.

Organizatorem festynu „Czas na 
sport w Jedlni” są Gminny Klub Spor-
towy „Królewscy” Jedlnia, Stowarzy-
szenie Jedlnia i parafia św. Mikołaja. 
Impreza rozpocznie się o godz. 11 
mszą świętą w kościele pod wezwaniem 
św. Mikołaja. Potem wszyscy – z towa-
rzyszeniem Parafialnej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej – przejdą na stadion. 
W pierwszym meczu na nowym boisku 
zmierzą się strażacy z gminy Pionki 
z nauczycielami, po nich zagrają księża 
z sędziami piłkarskimi z okręgu radom-
skiego. Trzecie spotkanie rozegrają naj-
lepsi piłkarze z gminy Pionki z zawod-
nikami klubu Jodła Jedlnia-Letnisko, 
a na zakończenie zobaczymy młodych 
piłkarzy z klubu Czempion.

W przerwach między meczami odbę-
dą się pokazy żonglerki piłką, występy 
taneczne i niespodzianki. Nie zabrak-
nie loterii fantowej, a głodni posilą się 
w ogrodach plebańskich specjałami 
pieczonymi na ognisku. 

Czas na sport

IWONA KACZMARSKA

Kompleks sportowy w Jedlni kosztował 3,7 mln zł

Albert Bobrowski, działacz 
Platformy Obywatelskiej pełni 
od wtorku funkcję wójta gminy 
Mirów

Albert Bobrowski został wyznaczo-
ny na to stanowisko przez premiera 
Donalda Tuska, a nominację wręczył 
mu wicewojewoda Dariusz Piątek.

Albert Bobrowski od 2006 roku 
jest związany z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ra-
domiu. Wcześniej pracował jako na-
uczyciel, był także dyrektorem szkoły 
podstawowej na Michałowie oraz 
– w drugiej kadencji – radnym Rady 
Miejskiej Radomia. Latem ubiegłego 
roku, również przez premiera, został 
powołany do pełnienia funkcji wójta 
gminy Jedlnia–Letnisko. Wtedy za-
stąpił wójta Dariusza Rzeczkowskie-
go, którego mandat wygasił sąd. Al-
bert Bobrowski był wójtem Jedlni do 
28 sierpnia, kiedy to w gminie zosta-
ła powtórzona druga tura wyborów 
samorządowych. Udziela się chary-
tatywnie w stowarzyszeniu „BCC dla 
dzieci”.

Dlaczego zastąpił wójta Mirowa? – 
Na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym w przypadku niemożności 
wykonywania zadań i kompetencji 
wójta z powodu choroby trwają-
cej powyżej 30 dni jego obowiązki 
przejmuje zastępca – tłumaczy Ivetta 
Biały, rzecznik wojewody mazowiec-
kiego. – W przypadku, gdy zastępcy 
nie powołano, a tak jest w Mirowie, 
na wniosek wojewody funkcję wójta 
przejmuje osoba wyznaczona przez 
prezesa Rady Ministrów.

Wójt Mirowa Zdzisław Dz. od 
kilkunastu tygodni jest na zwolnie-
niu lekarskim; ostatnie przedłużono 
mu do 5 czerwca. Pod koniec marca 
usłyszał zarzuty korupcyjne na łącz-
ną kwotę 6 tys. 780 zł. Prokuratura 
w Szydłowcu zastosowała wobec 
Zdzisława Dz. poręczenie majątkowe 
w wysokości 20 tys. zł i zawiesiła go 
w czynnościach służbowych. Śledz-
two w sprawie korupcji trwa.

Albert Bobrowski będzie pełnił 
obowiązki wójta Mirowa do czasu 
wygaśnięcia mandatu obecnego wło-
darza gminy. NIKA

Zamiast wójta

MAZOWSZE. Ponad 40 
pracowników m.in. Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
a także dziennikarze zdecydowało 
się pisać urzędowe dyktando

Sprawdzian zorganizowali rzecz-
nik praw obywatelskich, wojewo-
da mazowiecki i Rada Języka Pol-
skiego w ramach projektu „Język 
urzędowy przyjazny obywatelom”. 
Tekst dyktanda opracował prof. 
Radosław Pawelec z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Najbardziej po-
prawnie napisała dziennikarka „Ga-
zety Wyborczej” Teresa Kruszona. 
Drugie miejsce zajęła Anna Kowa-
lik z MUW, a trzecie Dariusz Supeł 
z Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Dyktando jest zapowiedzią 
I Kongresu Języka Urzędowego, 
który odbędzie się 30 – 31 paździer-
nika w Warszawie w ramach projek-
tu „Język urzędowy przyjazny oby-
watelom”. – Celem inicjatywy jest 
stworzenie ruchu społecznego na 
rzecz podnoszenia poziomu kultu-
ry języka urzędowego, doskonalenie 
kompetencji językowych urzędników 
i ich odpowiedzialności za skuteczną 
komunikację, tworzenie standardów 
poprawnej polszczyzny w języku 
urzędowym, a także zwiększenie ko-
munikatywności języka prawniczego 
w pismach i wypowiedziach o cha-
rakterze urzędowym – tłumaczy Ivet-
ta Biały, rzecznik wojewody mazo-
wieckiego.

Wspólna akcja trzech instytu-
cji jest zainspirowana nowatorskim 
projektem językowym „Poprawność 
językowa w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim”, realizowanym od 
2011 r. Na podstawie analizy ponad 
800 stron korespondencji wewnętrz-
nej i z klientami opracowano raport, 
który został przedstawiony kadrze 
kierowniczej urzędu; powstają rapor-
ty dotyczące języka poszczególnych 
wydziałów. – Z analizy języka MUW 
wynika, że wśród błędów leksykalnych 
rozpowszechnione są pleonazmy, 
np. „miesiąc grudzień”, nadużywanie 
niektórych wyrazów („posiadać”, „re-
alizować”) oraz posługiwanie się wy-
razami niezgodnie z ich znaczeniem 
(„powołane przepisy”, „pozyskane 
dane”). Błędy składniowe są częste 
m.in. w formułach rozpoczynających 
korespondencję („w nawiązaniu do” 
zamiast „w związku z”), dotyczą one 
także nadużywania spójnika „iż”. 
Występują również w wyrażeniach 
przyimkowych – „odnośnie czegoś”, 
„celem” – wylicza Ivetta Biały. – Błędy 
ortograficzne najczęściej pojawiają się 
w pisowni łącznej i rozdzielnej, roz-
powszechnione jest też nadużywanie 
dużej litery, także w wyrazach pospoli-
tych, np. „Wojewoda Mazowiecki”.

Częste błędy interpunkcyjne urzęd-
ników to m.in. wstawianie przecinka 
w zdaniu pojedynczym, brak prze-
cinka przed spójnikami: „aby”, „czy”, 
„gdyż”, „jeżeli” oraz w konstrukcjach 
z imiesłowowym równoważnikiem 
zdania.  

 NIKA

Urzędnicy 
ćwiczą język
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Leonora Armellini wystąpi wraz 
z Radomską Orkiestrą Kameralną 
w sobotę, 2 czerwca. W programie 
m.in. koncert fortepianowy e-moll 
Chopina

Armellini to młoda, utalentowana pia-
nistka, która w swoim dorobku arty-
stycznym ma już ponad 250 występów 
publicznych. Urodzona w 1992 roku 
już od najmłodszych lat zdobywała 
laury na wielu krajowych i międzyna-
rodowych konkursach. Gdy miała 13 
lat, została laureatką I nagrody w kon-
kursie Premio Venezia. Nagroda ta 
była początkiem jej koncertowej karie-
ry. W 2010 Leonora zdobyła nagrodę 
im. Janiny Nawrockiej przyznawanej 
podczas Międzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie dla pianisty wyróż-
niającego się muzykalnością.

Dlatego też w programie sobot-

niego koncertu nie mogło zabraknąć 
utworów  Chopina. Koncert fortepia-
nowy e-moll został uznany przez kry-
tyków za utwór geniusza – powstał, 
kiedy Chopin przeżywał pierwszą 
miłość. W finale utworu utrzymanego 
w formie ronda pojawiają się elementy 
stylizacji polskich tańców ludowych, 
m.in. krakowiaka. 

W sobotę usłyszymy również utwo-
ry innych polskich kompozytorów 
m.in. Feliksa Janiewicza. Jego „Di-
vertimento” cechuje niezwykła melo-
dyjność. Utwór nawiązuje stylem do 
twórczości Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Muzycy wystąpią w Sali 
Koncertowej im. Krzysztofa Penderec-
kiego w Zespole Szkół Muzycznych. 
Koncert rozpocznie się o godz. 18. 
Bilety można kupić w kasie ROK w ce-
nie: I strefa – normalny – 19 zł, ulgo-
wy – 16 zł, II strefa – normalny – 13 
zł, ulgowy – 11 zł.  IO

Na koniec sezonu

Program pikniku był bardzo bogaty. 
Tradycyjnie już rozpoczął go wernisaż 
wystawy VII Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego Boguchwała 2011, zorga-
nizowany pod patronatem Wydziału 
Sztuki Politechniki Radomskiej. Potem 
był pokaz tańców standardowych i la-
tynoamarykańskich w wykonaniu mło-
dych tancerzy z Szydłowca: Julii Sala-
magi i Kamila Bilskiego. 

Krzysztof Falkowski z Krakowa, po-
mysłodawca i wykonawca marionetek, 
z którymi występuje, zaprezentował 
w kilku wejściach tzw. sety muzyczne, 
czyli przeboje Charlie Parkera, El-
tona Johna, Celin Dion, Elvisa Pre-
sleya, Tiny Tuner, Michaela Jacksona 
w wykonaniu swoich lalek. – Na na-
sze zaproszenie przyjechał Józef Wil-
koń, znany i ceniony ilustrator książek 
i rzeźbiarz. Przed budynkiem Muzeum 
Rzeźby Współczesnej zaprezentował na 
żywo jak powstaje rzeźba z jego zwie-
rzyńca – relacjonuje Izabela Sosnow-
ska-Kozieł z CRP. 

Jednak głównym punktem imprezy 
była zabawna, roztańczona opera dla 
dzieci i dorosłych z udziałem aktorów 
w maskach i ogromnych trzymetro-
wych lalek pt. „Księga Gór”. Przygoto-
wał ją Teatr Klinika Lalek z Wolimierza. 

Wielką atrakcją festynu była również 
wioska słowiańska oraz walki poka-
zowe średniowiecznych rycerzy w wy-
konaniu Drużyny Grodu Piotrówka. 
Gościnnie wystąpiła również Grupa 

Teatralna „Uśmiech” z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Radomiu. 
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 
Gminy Orońsko prowadziło pokazy 
geofizyczne. Za pomocą specjalistycz-
nego sprzętu chętni mogli zabawić się 
w poszukiwaczy skarbów. Festyn za-
mknął koncert bluesowy zespołu Don’t 
Ask Smingus. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 
Gminy Orońsko oraz Łaźnia – Radom-
ski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.
 IO

Teatralnie w Orońsku
Tłumy gości odwiedziły w minioną niedzielę Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

Przywiodła ich tam impreza „Majówka ze sztuką teatru”

Ogromne lalki z Teatru Klinika Lalek z Wolimierza

Radomska Orkiestra Kameralna
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Michael Jackson – marionetka Krzysztofa 

Falkowskiego z Krakowa
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DAREK JANIKDAREK JANIK

ŁUKASZ MOJECKIŁUKASZ MOJECKI

W KAŻDY CZWARTEK I PIĄTEK OD 18 DO 21
LISTA PIEKIELNIE GORĄCYCH HITÓW!

A od 21 do 22 w każdy czwartek i piątek
– mixy i remixy INFERNO CLUB piekielnie klubowe granie!

LISTA PRZEBOJÓW RADIO REKORD RADOM 106,2

INFERNO CHARTSINFERNO CHARTS
31.05.2012 NOTOWANIE 152

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

NR WYKONAWCA
ACE OF BASE
MIRAMI FT. LAYZEE
TOM BOXER AND LEXTER
BRACIA
PITBULL
DAVID GUETTA F.NICKI MINAJ
ELEFTHERIA ELEFTHERIOU
NICK KAMARERA & ALINKA
THE RASMUS 
KRIST VAN D
DJ ANTOINE
JENNIFER LOPEZ FT. PITBULL
M.IAM.I. FT. FLO RIDA AVALANCHE 
ALEXANDRA DAMIANI VS SAVAGE TONIGHT
DJANE HOUSEKAT
MAREK SIEMIERASZKO FT. MONIKA JAROSIŃSKA

REMADY & MANU-L FT. J-SON
EWA JACH
ELENA GHEORGHE
KARMIN SHIFF FT. LIK & DAK  
POCZEKALNIA:     
TABB_&_MEZOTEAM
GEO DA SILVA & SAFTIK
M. KINDLA, P. KUPICHA
1950 AND THE CHU CHI GIRLS FT. HAYLEY JO 
RIGHT SAID FRED 
TAIO CRUZ 
KASKADE FT. MINDY GLEDHILL 
BAJM 
MANDINGA 
JAY SEAN FT. PITBULL

TYTUŁ
DOREENDOREEN
SUMMER DREAMSSUMMER DREAMS
JAMMINJAMMIN
NAD PRZEPAŚCIĄNAD PRZEPAŚCIĄ
BACK IN TIMEBACK IN TIME
TURN ME ONTURN ME ON
APHRODISIAC APHRODISIAC 
GET A LIFEGET A LIFE
I'M A MESSI'M A MESS
I DON’T MINDI DON’T MIND
MACHERIEMACHERIE
DANCE AGAINDANCE AGAIN
RESCUSE MERESCUSE ME
DON'T CRYDON'T CRY
MY PARTY   MY PARTY   
TYLKO W MOICH SNACHTYLKO W MOICH SNACH
SINGLE LADIESSINGLE LADIES
NIE BÓJ SIĘNIE BÓJ SIĘ
AMAR TU VIDAAMAR TU VIDA
BAILA MORENABAILA MORENA
  
TO JUŻ CZASTO JUŻ CZAS
HEY MR. DJ GE UPHEY MR. DJ GE UP
JESZCZE SIĘ SPOTKAMYJESZCZE SIĘ SPOTKAMY
SWAYSWAY
SXAHOLIC SXAHOLIC 
THERE SHE GOESTHERE SHE GOES
EYESEYES
ALABASTERALABASTER
ZALEILAH ZALEILAH 
I'M ALL YOURS I'M ALL YOURS 

W GÓRĘ 2
W GÓRĘ 9
W GÓRĘ 6
W GÓRĘ4
W GÓRĘ 5
W DÓŁ 5 

N
W GÓRĘ 11
W GÓRĘ 7
W GÓRĘ 6  
W DÓŁ 7
W DÓŁ 5   
W DÓŁ 7  

W GÓRĘ 6 
W DÓŁ 5
W DÓŁ 4

W DÓŁ 12
W DÓŁ 5

N
N

3/TYG 7
11/5
9/4
8/4

10/12
1/6

-
19/2
2/5

16/3
4/6

7/10
6/24
20/8

10/14
12/7
5/11
13/8

-
-

STATUS Z MIEJSCA

Głosować można na nrGłosować można na nr
PROPOZYCJEPROPOZYCJE

7260172601 (pierwsze słowo „rekord”) (pierwsze słowo „rekord”)

CZEKAJĄ NAGRODY!CZEKAJĄ NAGRODY!

LUCYY    NIE MOJA WINALUCYY    NIE MOJA WINA
WILL.I.AM    THIS IS LOVE WILL.I.AM    THIS IS LOVE 
MODANA & CARLPRIT  PARTY CASH MODANA & CARLPRIT  PARTY CASH 

I N F O R M A T O R
K U LT U R A L N Y

TEATR

POWSZECHNY im. JANA KOCHANOWSKIEGO
Plac Jagielloński 15, tel. 48 384 53 06 
www.teatr.radom.pl
1.06 (piątek)
NIEZNOŚKA I KMIEĆ – 10.00, 12.00 (SF)
ALICJA W KRAINIE CZARÓW – 10.00, 18.00 (DS)
2-3.06 (sobota-niedziela)
MAYDAY – 19.00 (DS)
NIEZNOŚKA I KMIEĆ – nd: 13.00 (SF)
7.06 (czwartek)
SZALONE NOŻYCZKI – 19.00 (DS)

KINA

HELIOS
ul.Poniatowskiego 5, tel. 48 362 80 50
www.heliosnet.pl
1-7.06 (piątek-czwartek)
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D, Francja, b.o., dubbing) – 
10.00, 14.00, 17.45 – PREMIERA
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA (USA, l. 12) – 10.30, 13.00, 
15.30, 18.00, 20.30 – PREMIERA
PIRANIA 3DD (USA, l. 15) – 12.00, 15.45, 19.45, 21.45 – 
PREMIERA
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE (Hiszpania, b.o., dubbing) – 
10.30, 12.30, 14.30, 16.30
FACECI W CZERNI 3 (3D, USA, l. 12) – 9.15, 14.30, 19.00, 21.15
FACECI W CZERNI 3 (USA, l. 12) – 16.45
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA (USA, b.o., dubbing) – 10.00, 12.30, 
14.45, 17.00
DYKTATOR  (USA, l. 15) – 19.15, 21.15
MROCZNE CIENIE (USA, l. 15) – 20.45
AVENGERS (3D, USA, l. 7, dubbing) – 11.30
NIETYKALNI (Francja, l. 15) – 18.30

MULTIKINO
ul. Chrobrego 1, tel. 48 370 33 00 
www.multikino.pl
1.06 (piątek)
AKADEMIA FILMOWA MULTIKINO – 9.00, 9.15, 10.30
AVENGERS (3D, napisy) – 16.30
DYKTATOR – 21.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 12.30, 15.00, 17.30, 20.00
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.00, 9.15, 11.20, 14.40, 
16.45, 18.00
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.10, 11.20, 15.20
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 13.20, 17.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 9.20, 12.00, 15.30, 19.00, 
21.00
ŁOWCY GŁÓW – 13.20, 15.45, 19.45, 22.00
MROCZNE CIENIE – 20.30
NAD ŻYCIE – 11.10, 19.20, 21.45
NIETYKALNI – 11.15
SMERFY! (3D) – 18.15
2-3.06 (sobota-niedziela)
PORANKI DLA DZIECI – 10.30, 12.00
AVENGERS (3D, dubbing) – 10.15
AVENGERS (3D, napisy) – 21.15
DYKTATOR – 14.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – sb: 9.50; nd: 10.10; 12.30, 15.00, 
17.30, 20.00
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – sb: 9.40, 12.00, 14.10; 
nd: 10.00, 12.10, 14.15; 16.20, 18.30
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – sb: 9.10, 17.15; nd: 
10.00, 17.15
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 13.15, 15.15
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – sb: 10.00; nd: 10.05; 12.45, 
15.30, 18.15, 21.00
ŁOWCY GŁÓW – 15.45, 18.00, 20.30
MROCZNE CIENIE – 21.30
NAD ŻYCIE – 19.00, 20.45
PIRACI! (2D) – 13.20
SMERFY! (3D) – 12.00, 16.45
4.06 (poniedziałek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 9.20
BOB MARLEY – 20.00
DYKTATOR – 14.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 9.50, 12.30, 15.00, 17.30, 21.15
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.40, 12.00, 14.10, 16.20, 
18.30
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.15, 11.20, 15.15
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 13.15, 17.15
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 13.20, 15.45, 18.00, 20.30
MROCZNE CIENIE – 9.30, 21.30
NAD ŻYCIE – 16.45, 19.00, 20.45
5.06 (wtorek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 10.45
AVENGERS (3D, napisy) – 13.45
DYKTATOR – 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 9.50, 12.30, 15.00, 17.30, 20.15
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 10.30, 12.45, 14.50, 17.00
KINO NA OBCASACH: UWODZICIEL – 20.00
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 11.20, 15.15
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 9.10, 13.15, 17.15
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 13.20, 15.45, 18.00, 20.30
NAD ŻYCIE – 16.45, 19.00, 21.15
PIRACI! (2D) – 9.15
PIRACI! (3D) – 11.10
UWODZICIEL – 21.30
6.06 (środa)
AVENGERS (3D, napisy) – 21.15
DYKTATOR – 14.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 9.50, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.40, 12.00, 14.10, 16.20, 
18.30
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 11.20, 15.15
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 9.10, 13.15, 17.15
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 13.20, 15.45, 18.00, 20.30
MROCZNE CIENIE – 21.30
MULTIBABYKINO: MROCZNE CIENIE – 12.00
NAD ŻYCIE – 16.45, 19.00, 20.45
PIRACI! (2D) – 9.15
PIRACI! (3D) – 11.10
7.06 (czwartek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 10.45
AVENGERS (3D, napisy) – 21.15
DYKTATOR – 14.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 10.10, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 10.00, 12.10, 14.15, 
16.20, 18.30
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 10.20, 15.15
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 11.10, 13.15, 17.15
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 13.20, 15.45, 18.00, 20.30
MROCZNE CIENIE – 21.30
NAD ŻYCIE – 16.45, 19.00, 20.45

MASZ APETYT? 
Pojedynek na miny i koncert Gaby Kulki – Muzeum Witolda Gombrowicza we 
Wsoli zaprasza na piknik artystyczny „Apetyt na Gombrowicza”. Impreza od-
będzie się w piątek i sobotę (15 i 16 czerwca), wstęp na nią jest bezpłatny. 
Pierwszego dnia o godz. 20 na scenie w parku wystąpi Gaba Kulka. Drugiego 
dnia o godz. 17 przewidziano spektakl Teatru A3 pt. „Zmysły”. O godz. 18.10 
odbędzie się multimedialny wykład o teatrze oraz pojedynek na miny, który 
zaplanowano w związku z kolejną rocznicą wydania „Ferdydurke”. W planach 
organizatorów są także pojedynki szachowe, które będzie można rozegrać 
pod czujnym okiem sędziego I klasy dr. Arkadiusza Kądzieli. O godz. 19 wystą-
pi grupa Amok. Imprezę zakończy o godz. 20.30 „Gombrowicz ogniem pod-
szyty”, czyli czytanie i muzyka przy ognisku. 
Organizatorami pikniku są MWG oraz gmina Jedlińsk. Tygodnik „7 Dni” spra-
wuje patronat medialny nad imprezą. IO
 

Wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka 
przygotowały instytucje kulturalne 
oraz prywatne firmy

Hotel Promenada przy ul. Bulwaro-
wej zaprasza na I Rodzinny Turniej, 
który zostanie rozegrany w sobotę 
i niedzielę (2 i 3 czerwca), w godz. 11-
17. Będzie można wziąć udział m.in. 
w konkursie wiedzy kulinarnej i wiedzy 
o Radomiu, turnieju rzucania lotkami 
do tarczy, wyścigach samochodowych 
na czas na playstation czy w rodzin-
nym wieloskoku. Udział w turnieju jest 
bezpłatny, pomagać przy jego organi-
zacji będą harcerze. 

Ciekawie zapowiada się także Dzień 
Dziecka w Muzeum Wsi Radomskiej 
pod nazwą „Skrzaty we wsi”. Za-
planowano go na niedzielę, 3 czerw-
ca w godz. 12-18. Atrakcje to m.in. 
warsztaty garncarstwa, plecionkarstwa 
i bibułkarstwa. Wstęp na festyn jest 
płatny. Bilety w cenach: normalny – 
8 zł, ulgowy – 5 zł i rodzinny – 19 zł. 
Również radomskie kina przygotowały 
ciekawe propozycje dla milusińskich. 
W Heliosie dzieci będą mogły obejrzeć 
cztery filmy: „Goryl Śnieżek w Barce-
lonie”, „Kopciuszek. Inna historia”, 
„Avengers” czy „Królewna Śnieżka 
i łowca”. A oprócz tego: słodkie upo-
minki, gadżety dla każdego dziecka 
(korony kibica, gwizdki, baloniki i wie-
le innych), pieczątki ze zwierzakami, 
makijaże i fryzury kibica. W holu kina 
będzie można spotkać także sympa-

tycznego lwa, który będzie pozował do 
zdjęć i rozdawał upominki. 

Z kolei w Multikinie mali widzowie 
będą mogli świętować przez całe trzy 
dni (1-3 czerwca) i oglądać wybrane 
filmy za jedyne 12 zł, m.in. „Smurfy” 
czy „Troskliwe misie”. Natomiast tylko 
w piątek, 1 czerwca od godz. 15 w poko-
ju urodzinowym w Multikinie na dzieci 
będą czekały dwie wróżki rozdające ba-
lony i lizaki. Najmłodsi będą mogli po-
malować sobie buzie oraz wziąć udział 
w grach i konkursach.  

Najdłużej Dzień Dziecka będzie ob-
chodzony w Galerii Słonecznej, bo aż 
sześć dni (1-6 czerwca). W związku ze 
zbliżającym się Euro 2012 GS przygoto-
wała go w sportowym stylu. Na piazza 
od strony ul. Malczewskiego staną ko-
lorowe dmuchańce i eurobungee. Naj-
młodsi będą mogli zagrać w piłkę nożną 
oraz przygotować się do kibicowania. 
Na dzieci czekają liczne konkursy z na-
grodami, gry i zabawy. Impreza odbę-
dzie się w niedzielę, 3 czerwca, w godz. 
14-18. Również Aquapark w Centrum 
Słonecznym przygotował z okazji Dnia 
Dziecka specjalną ofertę. Od 1 do 3 
czerwca tylko rodzic płaci za bilet. Dzie-
ci do 12. roku życia wchodzą na basen 
na 90 min. za symboliczną złotówkę. 
Dni Dziecka dla grup zorganizowanych 
potrwają od 1 do 6 czerwca. Po uprzed-
niej rezerwacji grupy szkolne będą mo-
gły popływać na basenie, wziąć udział 
w zabawach z animatorami i wygrywać 
nagrody w licznych konkursach.  IO

Dla milusińskich

Cztery interesujące filmy będzie 
można obejrzeć w czerwcu w Klubie 
Dobrego Filmu w Resursie 

Już w środę, 6 czerwca projekcja cze-
skiego obrazu „ Kajínek”. Pierwsze lata 
po upadku socjalizmu w Czechach. 
Przestępczość rośnie dramatycznie. 
Bandyci korumpują celników, sędziów 
i policję. Tytułowy Kajínek jest mi-
strzem złodziei – potrafi dokonać każ-
dej kradzieży i uciec z każdego więzie-
nia. Do czasu. Pewnego dnia zadziera 
z niewłaściwą osobą…

Tydzień później, czyli 13 czerw-
ca KDF zaprasza na film z Evą Gre-
een i Ewanem McGregorem. Ona 
jest naukowcem, on – szefem kuchni. 
W „Ostatniej miłości na Ziemi” oczywi-
ście spotykają się i natychmiast w sobie 
zakochują. A tymczasem świat szaleje 
– ludzie zapadają na dziwną chorobę, 
która w pierwszej kolejności wpływa na 
emocje, a następnie atakuje zmysły.

Pamiętacie „Karmel” Nadane Laba-
ki – cudownie klimatyczny film o kobie-
tach? Teraz reżyserka zaprasza nas do 
libańskiej wioski, w czasy wojny domo-
wej. Zamieszkujące wieś kobiety: Takla, 
Yvonne i Amale  postanawiają wziąć 
sprawy w swoje ręce. „Dokąd teraz?” to 
ciepła opowieść o tym, że na każdy mę-
ski konflikt można znaleźć kobiece roz-
wiązanie. Projekcja filmu zaplanowana 
jest na 20 czerwca. Czerwcowy KDF 

– 27 czerwca – zakończy pokaz filmu 
Jacka Bromskiego pt. „Uwikłanie”. To 
ekranizacja bestselerowego kryminału 
Zygmunta Miłoszewskiego. Tropem 
sprytnego mordercy podąża cyniczny 
komisarz Smolar (Marek Bukowski) 
i nieustępliwa prokurator Agata Szacka 
(Maja Ostaszewska). Ów duet jest ist-
ną mieszanką wybuchową… Solidny, 
trzymający w napięciu polski film sen-
sacyjny.

Seanse prezentowane są o godz. 12 
i 18. Bilet na jeden film w cenie 12 zł 
i karnety po 45 zł można kupić w Resur-
sie (karnety codziennie do godz. 14.30, 
bilety przed projekcją). Karnet upoważ-
nia do wstępu na pięć dowolnych pro-
jekcji w KDF w ciągu trzech miesięcy od 
daty jego wystawienia. IO

Warte zobaczenia

Kadr z filmu „Dokąd teraz?” 
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SAŁATKA OWOCOWA 
Z SEREM

SKŁADNIKI:
- 1 opakowanie mieszanki sałat
- 1 melon
- 2 gruszki
- mała kiść winogron
- kilka orzechów włoskich
- ser Lazur niebieski
- torebka herbaty miętowej
- cytryna

PRZYGOTOWANIE:
Torebkę miętowej herbaty zalej 
bardzo małą ilością gorącej wody 
(tak żeby otrzymać trzy duże łyżki 
naparu herbacianego). Owoce 
i ser Lazur pokrój w kostkę. 
Orzechy obierz i pokrój na 
mniejsze kawałki. Na półmisek 
wysyp zawartość opakowania 
sałaty i połącz  z pokrojonymi 
składnikami. Całość polej 
wystudzonym naparem z mięty 
i sokiem z cytryny. Sałatkę 
schłódź w lodówce i podawaj 
zimną, aby nie straciła smaku.
 AK

PORADY EKSPERTA

Uzdrowisko to idealne miejsce dla 
seniora na wypoczynek i leczenie. 
Trzytygodniowy urlop od rodziny, 
wnuków i obowiązków to idealny 
moment, by podreperować zdrowie 
i wreszcie odpocząć

Każdy ubezpieczony senior może 
wyjechać na urlop do sanatorium. 
Warunkiem jest jednak uzyskanie skie-
rowania od lekarza (specjalisty lub 
pierwszego kontaktu), który ma pod-
pisaną umowę z NFZ.

Zanim lekarz wypisze skierowanie 
na leczenie sanatoryjne, analizuje stan 
zdrowia pacjenta, zlecając także wy-
konanie najpotrzebniejszych badań. 
To właśnie wyniki badań i określenie 
rodzaju problemów zdrowotnych po-
magają w wyborze leczenia i miejsca 
pobytu sanatoryjnego.

Otrzymane skierowanie od lekarza 
należy przekazać (pocztą, osobiście 
lub poprosić lekarza) do oddziału wo-
jewódzkiego NFZ (odpowiedniego dla 
twojego miejsca zamieszkania). W od-
dziale wojewódzkim funduszu lekarz 
ocenia skierowanie i ewentualnie prosi 
o dodatkowe badania lub uzupełnienie 
dokumentacji i skierowania.

Jeśli jednak wszystkie dokumenty 
wedle balneologa (lekarza uzdrowi-
skowego) wskazują na konieczność 
leczenia sanatoryjnego, a w uzdrowi-
sku, do którego skierował cię lekarz są 
w najbliższych terminach miejsca, fun-
dusz potwierdzenie skierowania prze-
śle pocztą. Jeśli jednak w najbliższych 
terminach nie ma miejsc, zostaniesz 
wpisany na listę oczekujących.

Ważne – podczas wyjazdu do sa-
natorium koniecznie trzeba mieć ze 

sobą skierowanie, dowód osobisty, 
dowód ubezpieczenia oraz dokumen-
tację medyczną (zaświadczenia i wy-
niki badań).

Pobyt w sanatorium jest tylko czę-
ściowo odpłatny. Kuracjusz, który 
wybiera się na leczenie sanatoryjne, 
pokrywa część kosztu wyżywienia i za-
kwaterowania. Za wszelkie wyznaczo-
ne zabiegi i opiekę lekarską płaci NFZ. 
Koszt dojazdu do sanatorium pokry-
wa kuracjusz.

Co przysługuje kuracjuszowi w sa-
natorium? Może liczyć na codzienną 
opiekę lekarską, zabiegi lecznicze wedle 
zaleceń lekarskich, badania w trakcie 
kuracji i przed wyjazdem z sanatorium.

Oprócz wyznaczonych zabiegów 
i opieki lekarskiej kuracjuszowi przy-
sługują także posiłki dietetyczne, leki 

pierwszej potrzeby, możliwość wy-
stawiania recept, a także sanatoryjne 
atrakcje (zabawy, spotkania integracyj-
ne i wycieczki).

Oprócz kuracji zleconych przez le-
karza i refundowanych pacjent może 
także dokupić kolejne zabiegi. 

Jeśli lekarz balneolog uzna, że pa-
cjent nie kwalifikuje się do leczenia 
uzdrowiskowego, takie skierowanie 
wraca do lekarza, który je wystawił, 
a pacjent może starać się za jakiś czas 
lub wyjechać prywatnie, pokrywając 
cały koszt pobytu.

W uzdrowisku sezon trwa od po-
czątku maja do września. Znacznie ta-
niej można skorzystać z leczenia sana-
toryjnego od października do kwietnia.

MARTA KANIA
www.senior.fit.pl

Jak wyjechać do sanatorium Dres z mleka
Niemiecka projektantka mody 
i mikrobiolog stworzyła mleczne 
włókno. Dzięki specyficznym 
właściwościom ekotkanina ma być 
wykorzystywana na odzież dla 
alergików i osób aktywnych

Anke Domaske – z zawodu 
mikrobiolog, z zamiłowania 
projektantka mody połączyła wiedzę 
naukową, laboratoryjne doświadczenie 
i praktyczne umiejętności obu 
swoich fachów i opracowała materiał 
z mlecznego włókna. Inspiracją do 
stworzenia rewolucyjnej tkaniny były 
upiększające kąpiele Kleopatry w mleku. 
Materiał  został stworzona z myślą 
o alergikach, którzy muszą zmagać się 
z uczulającą ich garderobą i związanymi 
z tym konsekwencjami.
Tkanina jest naturalna, nie powoduje 
podrażnień skóry i gwarantuje komfort. 
Podstawowym surowcem ekomateriału 
jest kazeina zawarta w mleku, woda 
i inne surowce naturalne, jak wosk 
pszczeli. Antyalergiczny materiał 
z Niemiec jest wyjątkowo lekki i miły 
w dotyku.
Ubrania z tej nowatorskiej tkaniny 
będzie można kupić już w przyszłym 
roku! W kolekcji znajdą się bielizna, 
spodnie, getry, t-shirty, bluzy i skarpetki. 
Pomysłodawczyni uważa, że jej 
wynalazek posłuży również osobom 
aktywnym, które tańczą, chodzą na 
fitness, siłownię czy trenują jogę.
Mlecznym włóknem interesują 
się producenci związani z branżą 
medyczną. O materiał pytają także 
fabryki foteli samochodowych, łóżek 
i pościeli, które chcą mieć w swojej 
ofercie antyalergiczne produkty.

IZA WRÓBEL
www.fit.pl

Oprócz kuracji zleconych przez lekarza i refundowanych pacjent może także dokupić kolejne 

zabiegi

Arbuz to doskonały 
owoc na upalne dni 

lata. Świetnie smakuje, 
nawadnia organizm, 

a przy tym pięknie się 
prezentuje w deserach

Pierwsze arbuzy pojawiają się w skle-
pach już w połowie kwietnia, ale te 
najsmaczniejsze, naprawdę słodkie 
i soczyste będzie można kupić dopiero 
w czerwcu. 

Arbuz warzywem
Arbuz należy do ścisłej czołówki naj-

bardziej lubianych owoców na świecie. 
Jednak warto zaznaczyć, że owocem  
wcale nie jest. Zgodnie z botaniczny-
mi przesłankami arbuz to warzywo i to 
w dodatku blisko spokrewnione z ogór-
kiem. Należy do roślin jednorocznych 
(co roku trzeba go ponownie wysadzać, 
bo nie zimuje) z rodziny dyniowatych. 
Arbuz to gigant pod względem rozmia-
rów spotykanych w owocowym świecie. 
Arbuzy o masie około 50 kg to w upra-
wie typowe egzemplarze. Światowy re-
kordzista wśród arbuzów ważył 112 kg 
i został wyhodowany w Oklahomie.

Dietetyczny owoc
Nie da się ukryć – arbuz to głównie 

woda. Badania wskazują, że woda sta-

nowi ok. 91 proc. masy miąższu owo-
cowego. Ale ma to swoje dobre strony. 
Dzięki tak dużemu udziałowi płynu, 
arbuz jest dość niskokalorycznym owo-
cem – 100 g arbuza to zaledwie 152 kJ 
(36 kcal). Warto zaznaczyć, że spożyty 
arbuz szybko wywołuje uczucie syto-
ści. To owoc bardzo pożądany w diecie 
osób odchudzających się. W arbuzie 
poza wodą znajdziemy jeszcze węglo-
wodany, trochę białka i znikome ilości 
tłuszczu. W miąższu obecne są wita-
miny i składniki mineralne. Witaminy 
obecne w owocu to A, B1, B2 oraz C. 
Arbuz jest bardzo zasobny w potas, co 
czyni go owocem o zasadotwórczym 
charakterze. Arbuz ma charakter bardzo 
odświeżający, a w upalne dni skutecznie 
gasi pragnienie. W niektórych kulturach 
rarytasem są także pestki arbuzowe. 
Często tłoczy się z nich olej wykorzysty-
wany w przemyśle.

Owoc deserowy
Arbuzy to przede wszystkim owoce 

deserowe, przeznaczone do spożywania 
na surowo. Są bardzo soczyste i dlatego 

raczej nie nadają się do przetwarzania. 
Podgrzanie czy zamrożenie powoduje 
duże straty soku, a owoc tracący jędr-
ność staje się nieapetyczny. Znane są 
odmiany arbuza mniej wodniste, z któ-
rych można przygotowywać konfitury 
i marynaty. Owoce arbuza najlepiej 
smakują wcześniej schłodzone i podane 
samodzielnie. Podaje się je w plastrach 
ze skórą lub bez. Bardzo efektywnie pre-
zentują się kuleczki wydrążone z miąż-
szu za pomocą specjalnej łyżeczki. 
Choć powszechnie arbuza kojarzy się 
ze słodkimi deserami i lodami, to warto 
wiedzieć, że owoc ten to także wyśmie-
nity składnik sałatek, surówek, a także 
dań mięsnych. Skóra owoców to bardzo 
wdzięczny materiał do rzeźbienia. Spe-
cjaliści wykonują z niej atrakcyjne kosze 
z pałąkami albo misy, których używa się 
jako naczyń na owoce.

Jak jeść arbuza?
Konsumpcja arbuza może niekiedy 

sprawiać kłopoty. Niektórzy specjaliści 
od savoir-vivre’u twierdzą, że arbuza 
można jeść rękami. Jeśli owoc podano 

w postaci plastrów, w pobliżu powinien 
znajdować się nóż i widelec. Takie pla-
stry umieszcza się na talerzyku desero-
wym i spożywa przy użyciu specjalnych 
sztućców, odkrawając miąższ i pozosta-
wiając skórkę. Jeśli owoc podano w po-
staci wydrążonych kuleczek, spożywa 
się go nadziewając kulki na wykałaczki 
lub widelczyki. 

Przepisy kulinarne

• Sałatka Tropikalne Smaki 
Składniki: 1 nieduży arbuz, 1 po-
marańcza, 1 banan, 200 g winogron, 
1 kiwi, 3 mandarynki, 200 g białego 
wina.
Wykonanie. Arbuz przekroić na po-
łówki i wybrać miąższ łyżeczką. Na 
krawędzi każdej części wyciąć nożem 
ozdobne zęby. Wszystkie owoce po-
kroić według własnej fantazji, skropić 

białym winem. Dokładnie wymieszać 
i umieścić w naczyniach ze skóry arbu-
za. Koniecznie dobrze schłodzić przed 
podaniem. 

• Sorbet arbuzowy 
Składniki: 1 kg miąższu z żółtego 
arbuza, 150 g cukru, 1 łyżeczka konfi-
tury z róży, sok z połowy  pomarańczy, 
sok z połowy cytryny.
Wykonanie. Arbuza oczyścić z pe-
stek i zmiksować. Dodać cukier oraz 
pozostałe składniki i mieszać aż się 
wszystko rozpuści. Odstawić do za-
mrażarki na 15 min. Dokładnie wy-
mieszać i jeszcze raz zamrażać przez 
15 min. Twardy sorbet przełożyć do 
miksera i miksować, aż nabierze kon-
systencji musu. Można dodać kilka 
kostek lodu.

• Sałatka arbuzowa z krewetkami
Składniki: 1 duży arbuz czerwony, 
250 g krewetek, 4 łyżki jogurtu natu-
ralnego, 5 pomidorków koktajlowych, 
3 łyżki soku z cytryny, świeży koperek, 
sól, pieprz.
Wykonanie. Arbuza przekroić na 
pół, usunąć pestki. Wydrążyć z niego 
miąższ za pomocą łyżeczki lub pokro-
ić w kostkę. Pomidorki pokroić na po-
łówki. Arbuza i pomidory wymieszać 
w naczyniu z krewetkami. Majonez 
połączyć z jogurtem i sokiem z cytry-
ny, doprawić solą, pieprzem. Sałatką 
wypełnić połówki arbuza, polać sosem 
jogurtowym i posypać posiekanym 
drobno koperkiem. 

Lato z arbuzem

dr ALEKSANDRA 
CZARNEWICZ-KAMIŃSKA

W 2004 roku wyhodowano w Japonii, 
a potem w Tajlandii arbuzy, które miały 
niecodzienny kształt. Były kwadratowe. 
Wyglądem budziły zaskoczenie, ale nie 
taki był powód prac hodowców. Celem 
było poprawienie wydajności transpor-
towej owoców. Kwadratowe arbuzy 
okazały się znacznie bardziej ergono-
miczne. Łatwiej można je zapakować, 
zajmują mniej miejsca w skrzyniach, są 
bardziej odporne na uszkodzenia, a tym 
samym lepiej znoszą transport na dale-
kie odległości. 

KWADRATOWE ARBUZY
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Wszyscy chcemy być bardziej fit na 
wiosnę i zrzucić zbędne, zimowe 
kilogramy

Poniedziałek. Budź się powoli. Za-
miast kawy z cukrem i mlekiem warto 
postawić na sok ze świeżych pomarań-
czy. Myśl pozytywnie. Nie przechodź na 
katorżniczą dietę – jedz mało i często. 

Wtorek. Idź na spacer, rower albo 
rolki. 

Środa. Ćwicz w pracy – siedząc 
przy biurku napnij mięśnie brzucha na 
10 sek., a następnie rozluźnij na 5 
sek.; powtórz te czynności 10 razy. 

Czwartek. W tak piękną pogodę 
jeżdżenie autobusem do pracy to nie-
mal grzech. Co powiecie na spacer 
albo dojazd rowerem? 

Piątek. Ploteczki z przyjaciółkami 
po pracy? Oczywiście! Może jednak 
zamiast na piwo, warto udać się na 
pilates albo jogę. Jeśli wybieracie się 
na imprezę, pamiętajcie, by przed nią 
zjeść. Z pełnym żołądkiem mniej wy-
pijecie i unikniecie napadu wilczego 
głodu w środku nocy. 

Sobota. W końcu można się wy-
spać… Otwórzcie szeroko okno i wpu-
ście trochę powietrza. Dajcie sobie 
czas na gimnastykę poranną, rozcią-
ganie i medytację. Przy świeżym po-
wietrzu i relaksacyjnej muzyce odprę-
życie się w mgnieniu oka.

Niedziela. Niedziela to czas re-
laksu. Co powiecie na basen? Pły-
wanie, sauna, bicze wodne. Może 
warto pomyśleć też o masażach? 
Masaże polecamy wszystkim skar-
żącym się na bóle pleców, spowo-
dowane pracą siedzącą, ale także 
sportowcom. Nie zapominajmy 
o kręgosłupie, bo ten mamy tylko 
jeden.

Siedem dni. Tylko tyle potrzeba 
nam, by odmienić swoje życie. Bez 
poświęcania czasu, pieniędzy, bez 
katorżniczych diet i wielkich wy-
rzeczeń. Krok po kroku należy po 
prostu zmienić swoje małe nawyki. 
Drobne zmiany z naszej strony to re-
wolucja dla naszych organizmów.

ALEKSANDRA KACPROWICZ
www.fit.pl

Bardziej fit 
w siedem dniAnemia to potoczne określenie 

niedokrwistości. Jest to 
zespół objawów chorobowych 
charakteryzujących się niskim 
względem normy poziomem 
hemoglobiny i erytrocytów. Jak 
więc radzić sobie z anemią? Za 
pomocą diety

Anemię diagnozuje się na podsta-
wie badań krwi. Głównymi objawa-
mi anemii są bladość skóry, apatia, 
bladość spojówek oka, zmniejszona 
sprawność ruchowa, szum w uszach, 
kłopoty z koncentracją, omdlenia. 
Anemię można wyleczyć stosując od-
powiednią dietę.

Dieta przy anemii polega na stoso-
waniu pełnowartościowego pożywie-
nia, które zawiera wszystkie potrzebne 
organizmowi składniki odżywcze. Die-
ta powinna być bogata w następujące 
składniki: żelazo, kwas foliowy, wi-
tamina B12, a także białko zwierzę-
ce i witaminy, szczególnie witamina 
C. Białko i żelazo są składnikami bu-
dulcowymi krwi, a witamina C ułatwia 
przyswajanie żelaza.

Jeśli cierpimy na anemię, należy od-
stawić herbatę. Zawarta w niej tanina 
powoduje gorsze wchłanianie żelaza 

w przewodzie pokarmowym. Należy 
również unikać wszelkich produktów 
bogatych w szczawiany, czyli szcza-
wiu, kawy, czekolady, rabarbaru czy 
buraków. Niezalecane produkty to: 
wędliny o wysokim stopniu przetwo-
rzenia, produkty instant, napoje typu 
cola. Fosforany, które się w nich znaj-
dują, wpływają na zmniejszenie przy-
swajalności żelaza.

Jeśli ktoś cierpi na anemię, powi-
nien jeść więcej chudego mięsa, wątro-
by, chudych gatunków wędlin. Jest to 
źródło żelaza dobrze przyswajanego 
przez organizm. Ponieważ te produk-
ty dostarczają również dużej ilości 
tłuszczu, należy ograniczyć jego doda-
tek, zwłaszcza tłuszczu pochodzenia 
zwierzęcego, do potraw. Nie zaleca się 
smażenia czy duszenia poprzedzone-
go obsmażaniem.

Dieta w niedokrwistości powinna 
zawierać dużą ilość białka. Pełnowar-
tościowe białko podawać należy pod 
postacią twarogu, serów, jaj, mię-
sa. W żywieniu przy niedokrwistości 
duże znaczenie ma podawanie suro-
wych owoców i warzyw będących do-
brym źródłem witamin i składników 
mineralnych.

Posiłki powinny być urozmaicone 

i pobudzać apetyt. Ich smak powi-
nien być wyraźny, ostry lub kwaskowy. 
Wskazane jest ograniczenie niektórych 
przypraw. Zupy powinny być przygo-
towywane na rosołach z kości, mięsa, 
ryb i jarzyn. Zaprawianie zasmażkami 
nie jest wskazane. Mięso najlepiej po-
dawać z rusztu lub duszone z niewiel-
ką ilością tłuszczu. Potrawy gotowane 
i smażone są niewskazane. Osoby 
cierpiące na anemię nie powinny jeść 
makaronów, kasz i wszelkich tłustych 
potraw.

W jakich produktach można znaleźć 
poszczególne składniki mineralne?
• żelazo: wątróbka, nerki, serce, 

kaszanka, krwiste befsztyki, drób, 
ryby, produkty pełnoziarniste, kakao, 
orzechy,

• witamina B12: wątróbka, mięso, 
żółtko, mleko,

• kwas foliowy – sałata, szpinak, 
brokuły, groszek zielony, suche 
nasiona roślin strączkowych, 
cytrusy.
Pamiętaj, że leczenie dietetyczne 

niedokrwistości ma znaczenie głównie 
wspomagające, nie zastąpi konsultacji 
z lekarzem.

ALEKSANDRA KACPROWICZ
www.fit.pl

Dieta na anemię

Hamburgery, smażona wątróbka z ce-
bulką, czekoladowe batoniki – to tylko 
niektórzy z najpopularniejszych wino-
wajców, odpowiedzialnych za wysoki 
poziom cholesterolu w naszym orga-
nizmie. Choć większość z nas wie, że 
tłuste potrawy pochodzenia zwierzę-
cego, fast foody czy słodycze mają 
zły wpływ na zdrowie, nie potrafimy 
wyeliminować ich z naszej diety. Dla-
tego, jak wynika z badań NATPOL 
2011, aż 18 mln Polaków ma podwyż-
szony cholesterol. Jeśli jednak chcemy 
kontrolować to, co dzieje się z naszym 
ciałem, warto poznać sposoby, które 
bez nadludzkiego wysiłku pozwolą 
nam zapanować nad poziomem LDL.

Poznaj przeciwnika przed walką
Każdy mistrz walki wie, że samo 

starcie jest tylko jednym z etapów, 
które prowadzą do wygranej. Na 
początku drogi do sukcesu należy 
dobrze poznać i ocenić przeciwni-
ka. Cholesterol to bardzo zdradliwy 
wróg, ponieważ oprócz złego istnieje 
także dobry.  W naszym organizmie 
łączy się z dwoma rodzajami lipopro-
tein. Cholesterol jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania orga-

nizmu, wspomaga budowanie błon 
komórkowych, produkcję hormonów 
i witaminy D. Jest substancją, która, 
aby być prawidłowo transportowana 
we krwi, potrzebuje specjalnych bia-
łek. To one nadają mu dobry (HDL) 
lub zły (LDL) charakter, przenosząc 
lub zatrzymując w tętnicach. HDL 
to lipoproteiny o dużej gęstości i za-
wartości białka. Ułatwiają usuwanie 
cholesterolu z krwi do wątroby, dzię-
ki czemu mają właściwości przeciw-
miażdżycowe. LDL w odpowiedniej 
ilości również jest potrzebny w na-
szym ciele. Problem jednak pojawia 
się wtedy, gdy jego wartość przekroczy 
135 mg/dl. O odpowiedni poziom 
cholesterolu organizm dba sam, dlate-
go dostarczając mu za dużą ilość tego 
składnika w tłustej i ciężkiej diecie, 
możemy doprowadzić do hiperchole-
sterolemii. Jest to choroba, która obok 
nadciśnienia, cukrzycy i nadwagi pro-
stą drogą prowadzi do zawałów serca 
i udarów mózgu. Te i inne problemy 
z układem krążenia to schorzenia cy-
wilizacyjne XXI w. Boryka się z nimi 
ok. 40 proc. Polaków; większość 
z nich to nałogowi palacze i osoby 
prowadzące siedzący tryb życia. Trud-
no z dnia na dzień zrezygnować ze 
wszystkich swoich ulubionych potraw 
lub stać się wielbicielem ćwiczeń na si-

łowni. Warto jednak wprowadzić kilka 
drobnych zmian, które pomogą nam 
obniżyć poziom złego cholesterolu.

Runda pierwsza 
– błonnik na talerzu 

Jest wiele składników naszej co-
dziennej diety, na które powinniśmy 
zwrócić szczególną uwagę, chcąc ob-
niżyć poziom cholesterolu we krwi. 
Jednym z takich zdrowych dopalaczy 

jest błonnik pokarmowy, który pomaga 
usuwać kwasy żółciowe z jelit. Ponad-
to poprawia perystaltykę jelit, co rów-
nież ma dobry wpływ na prawidłowy 
poziom LDL, ponieważ jego nadmiar 
zostaje usunięty z organizmu. Aby do-
starczyć swojemu organizmowi błon-
nik, można zamienić biały, tradycyjny 
chleb na pieczywo wysokobłonnikowe. 
Na śniadanie warto jeść wysokobłon-
nikowe chrupki zbożowe, a gdy pojawi 
się ochota na coś słodkiego, możemy 
skusić się np. na batonik musli. Boga-
tym źródłem tej substancji pokarmowej 
są również warzywa strączkowe i owo-
ce. Dlatego kolejną dawkę błonnika 
możemy sobie zapewnić jedząc soczy-
ste i pyszne pomarańcze czy jabłko. 

Runda druga 
– Włochy w kuchni

Wiele pomysłów mogących pomóc 
nam w walce z LDL pochodzi ze sło-
necznej Italii. Karczochy – warzywo, 
które włoscy mistrzowie kuchni nauczyli 
się przygotowywać na setki sposobów – 
zawierają cynarynę, znacznie obniżającą 
poziom cholesterolu we krwi. W naszej 
kuchni na stałe powinna również zago-
ścić oliwa z oliwek, bogata w jednonie-
nasycone kwasy tłuszczowe redukujące 
LDL. Oliwy używajmy np. do sałatek. 
Jeśli jednak trudno będzie się nam prze-

stawić na lekką mieszankę warzyw za-
miast krwistego befsztyka, pozwólmy 
sobie na kieliszek czerwonego wytraw-
nego wina, które zawiera substancje 
zwane flawonoidami – kolejna broń 
pomocna w naszym starciu. Aby orga-
nizm za bardzo nie przyzwyczaił się do 
codziennych dawek alkoholu, warto wy-
mieniać je na szklankę soku z ciemnych 
winogron czy aronii.

Runda trzecia 
– ostateczne starcie

Żadna spektakularna walka nie może 
zakończyć się sukcesem bez włożenia 
w nią wysiłku fizycznego. Dlatego obok 
diety postarajmy się zadbać o solid-
ny trening. Choć każda aktywność jest 
wartościowa dla naszego zdrowia, jeśli 
chcemy popracować nad redukcją tkan-
ki tłuszczowej i cholesterolu, postawmy 
na sporty wytrzymałościowe. Nieważne, 
czy wybierzemy biegi, pływanie, jazdę 
na rowerze czy szybkie spacery, pamię-
tajmy, że nasz organizm zaczyna spalać 
tkankę tłuszczową dopiero po 30 min. 
Ponadto ważna jest regularność i jeśli 
nie uda nam się wygospodarować co-
dziennie czasu na ćwiczenia, stosujmy 
proste triki, np. zamieńmy cztery kółka 
na dwa i dojeżdżajmy do pracy rowerem 
lub unikajmy windy i zmobilizujmy się 
do wchodzenia po schodach. 

Pokonaj cholesterol
LDL, czyli zły cholesterol to jeden z najtrudniejszych przeciwników każdego mężczyzny. Wróg na tyle silny, 

że walka z nim jest męcząca, długotrwała i bez spektakularnych sukcesów. Jednak warto potraktować to starcie, jak batalię 
o samego siebie i swoje zdrowie

ALEKSANDRA 
KACPROWICZ

Wiele pomysłów mogących pomóc nam 

w walce z LDL pochodzi ze słonecznej Italii, 

np. karczochy
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Zużyje mniej 
paliwa

Mercedes-Benz opracował 
urządzenie o nazwie Predictive 
Powertrain, które przewiduje 
ukształtowanie drogi i pozwala 
na zmniejszenie zużycia paliwa 
o ok. 3 proc.

Nowy system samodzielnie 
decyduje o warunkach pokonywania 
wzniesień i zjazdów. Urządzenie 
oprócz kontroli prędkości i hamulców 
steruje również pracą skrzyni biegów. 
System wspomaga działanie funkcji 
EcoRoll w aucie i w razie potrzeby 
już we wczesnym etapie precyzyjnie 
dobiera pojedyncze lub podwójne 
redukcje przełożeń. 
Jak zapewniają inżynierowie 
Mercedesa, Predictive Powertrain 
dobiera przełożenia skrzyni biegów 
i utrzymuje prędkość w najbardziej 
wydajny sposób, bazując na danych 
z układu nawigacji. Wynalazek 
pozwala ograniczyć zużycie paliwa 
o 3 proc. 
Na razie system jest dostępny tylko 
w nowym Actrosie, ale w przyszłości 
gama pojazdów, w którym się 
znajdzie urządzenie, ma być 
powiększona. 

           ROBERT MONIK
www.twardziel.pl

Miejskie, elektryczne autko 
z podświetlonymi na niebiesko 
kołami? To C-1

Motocyklowi zapaleńcy tworzyli 
już futurystyczne pojazdy podob-
ne do tych z filmu „Tron: Dziedzic-
two”. Te zwykle przyciągały oko, 
ale z praktycznością miały niewiele 
wspólnego. C-1 na tym polu mocno 
się wyróżnia i z powodzeniem może 
pełnić funkcję pojazdu miejskiego. 
Dzieło C-1 od Lit Motors to nie tyl-
ko elektryczne autko z podświetlony-
mi niebieskim neonem kołami. Ten 

niewielki, dwukołowy pojazd wyko-
rzystuje stabilizację żyroskopową. 
Dzięki temu nawet podczas hamo-
wania utrzymuje pionową pozycję 
i bezpiecznie pochyla się w trakcie 
pokonywania zakrętów.

C-1 pomieści dwie dorosłe osoby. 
W pełni naładowana bateria wystar-
czy na pokonanie 240-350 km w za-
leżności od wagi kierowcy i pasażera. 
Żyroskopowe autko trafi do sprzeda-
ży najwcześniej w 2014 roku i będzie 
kosztować około 24 tys. funtów.

ŁUKASZ PĘKSYK
www.twardziel.pl

Żyroskopowe auto

Dobra wiadomość dla właścicieli 
opli – dzięki specjalnej magistrali 
CAN będą mogli przeglądać 
i analizować dane ze wszystkich 
modułów elektronicznych w aucie

Za pomocą wspominanego systemu 
kierowca na ekranie urządzenia fir-
my Apple będzie mógł w czasie rze-
czywistym obserwować 60 różnych 
parametrów, takich, jak ciśnienie 

doładowania, pozycja przepustnicy, 
przyspieszenie boczne czy moment 
obrotowy. Co ciekawe, dane będzie 
można zapisać i zweryfikować z wy-
nikami kierowców innych pojazdów. 
Na razie system jest dostępny jedynie 
dla iPhone`ów i dla właścicieli spor-
towej wersji Astry OPC z silnikiem 
o mocy 280 KM. 

ROBERT MONIK
www.twardziel.pl

Sprawdź dane

Kochasz swoje auto 
i chcesz, by zawsze 

lśniło jak nowe? Polski 
detailing powoli rośnie 

w siłę. Dziś powiemy 
wam, jak zadbać 

o karoserię, za tydzień 
popracujemy nad 

wnętrzem pojazdu

Detailing to nic innego, jak dokładna 
kosmetyka, czyli kompleksowa renowa-
cja, czyszczenie i konserwacja pojazdu. 
Od zwykłego mycia i woskowania różni 
się jednak tym, że wymaga produktów 
z najwyższej półki i niemal pedantycz-
nej staranności. Detailing wykonany 
z sercem może przywrócić blask nawet 
najbardziej zapuszczonemu samocho-
dowi. Czasem może nawet przewyższyć 
fabryczny stan wykończenia.

Oczywiście auto możemy oddać 
w ręce specjalistów. Jednak taniej 
i przede wszystkim przyjemniej będzie 
zająć się nim samemu. Do tego jednak 
potrzeba minimum wiedzy z zakresu 
detailingu. Jak więc zabrać się za własny 
samochód? 

Mycie wstępne
Jeśli mamy myjkę ciśnieniową i pia-

nownicę, zaczynamy od spryskania całej 
karoserii aktywną pianą. Pamiętajmy, by 
nanosić z dołu do góry, aż do całkowi-
tego przykrycia powierzchni białym pu-
chem. Po kilku minutach piana zacznie 
spływać i znikać, wtedy spłukujemy auto.

Wnęki drzwi, koła i nadkola
Po otworzeniu drzwi czyścimy wcze-

śniej niedostępne miejsca. Szczególną 

uwagę poświęćmy okolicom zawiasów, 
gdzie zbiera się najtrudniejszy do usu-
nięcia brud. Najprościej spryskać go 
dobrym środkiem APC (All Purpose 
Cleaner), a potem spłukać wodą.

Nadkola również możemy spryskać 
APC. Felgi i koła czyścimy specjalnymi 
środkami, całość szorujemy szczotką. 
By ułatwić sobie pracę, warto wcześniej 
zdjąć koła.

Czyszczenia zakamarków
Wszystkie trudno dostępne zakamar-

ki, takie jak osłony, grille, listwy oraz 
oznaczenia samochodu spryskujemy 
APC, następnie czyścimy miękkim pę-
dzelkiem. Tam gdzie on nie dotrze, sto-
sujemy waciki kosmetyczne lub wyka-
łaczkę. 

Mycie zasadnicze
Przygotujmy wcześniej dwa wia-

dra. W pierwszym rozrabiamy ciepłą 
wodę z szamponem, w drugim czystą 
do płukania. Moczymy gąbkę lub rę-
kawicę w pierwszym wiadrze i myjemy 

jeden panel. Zanim znów zamoczymy 
ją w szamponie, płuczemy w wiadrze 
z czystą wodą. Im częściej płuczemy rę-
kawicę, tym lepiej, bo brud nie wędruje 
z powrotem na karoserię.

Glinkowanie
Nawet po dokładnym myciu pozosta-

ją trudne do usunięcia zabrudzenia (np. 
po smole z asfaltu, żywicy, resztki owa-
dów czy rdzy). Z nimi poradzi sobie je-
dynie glinka. To jeden z najważniejszych 
etapów całego detailingu, bo umożliwia 
bezpieczne dla lakieru przeprowadze-
nie dalszych prac. Trzeba być jednak 
uważnym, bo zamiast poprawić wy-
gląd, można mu zaszkodzić. Jeśli glinka 
upadnie na ziemię, najlepiej ją od razu 
wyrzucić lub przynajmniej odciąć część, 
która miała kontakt z podłożem.

Przed użyciem glinki należy ją do-
kładnie ugnieść. Dobrze ją przedtem 
chwilę wymoczyć w ciepłej wodzie, by 
była bardziej elastyczna. Zewnętrzna jej 
część musi być całkowicie czysta, drob-
ne zabrudzenia (np. z poprzedniego 

użycia) należy więc wgnieść do środka. 
By nadać poślizg glince, potrzebujemy 
czystej wody z szamponem lub specjal-
nego spray'u. 

Spryskujemy czyszczony fragment 
karoserii i ślizgamy po nim glinką deli-
katnie dociskając ją do lakieru. Zasadą 
jest, że lepiej przesadzić ze smarowi-
dłem niż dać go odrobinę za mało. Pa-
miętajmy też o częstym sprawdzaniu 
glinki. Jeśli na jej powierzchni pojawi się 
nawet drobne zabrudzenie, wgniatamy 
go do wewnątrz.

Korekta lakieru
Nawet najlepszy wosk nie da oczeki-

wanego efektu, jeśli wcześniej odpowied-
nio nie przygotujemy lakieru. Przyda 
się więc trochę sprzętu: pasty polerskie, 
aplikatory oraz lampa. Zaczynamy od 
ocenienia powłoki lakieru – wykorzystu-
jąc specjalne oświetlenie przyglądamy 
się wszelkim rysom, tzw. swirlsom i ho-
logramom. Im większe zniszczenia, tym 
mocniejsze stosujemy środki. Te dzielą 
się na cztery grupy: sanding (z papierem 
ściernym), compounding (mocne pasty 
polerskie), polishing (średnie pasty po-
lerskie), finishing (różnego rodzaju wo-
ski i środki ochronne). 

Dla początkujących detailerów wy-
branie odpowiedniego zestawu środków 
stanowi jedno z najtrudniejszych zadań. 
Warto więc sięgnąć po pomoc bardziej 
doświadczonych znajomych lub skorzy-
stać z forum internetowego poświęcone-
go temu zagadnieniu. Jego użytkownicy 
chętnie pomogą dobrać odpowiednie 
kosmetyki.

Gdy już zbierzemy niezbędne produk-
ty, czas przystąpić do polerowania. Mo-
żemy wykorzystać elektryczną polerkę 
lub zrobić to ręcznie. W pierwszym przy-
padku musimy zachować szczególną 

ostrożność. Zbyt mocny docisk zniszczy 
powłokę lakieru. Warto też przed roz-
poczęciem tego etapu taśmą malarską 
okleić wszelkie listwy, uszczelki i klamki.

Cleaner
Pozostałości po paście polerskiej po-

winniśmy usunąć tzw. cleanerem, naj-
lepiej tej samej firmy co zastosowana 
pasta. Nakładamy go bawełnianym apli-
katorem, a potem przecieramy całość 
ręcznikiem z mikrofibry.

Odżywianie lakieru
Jeśli chcemy by nasz lakier odzyskał 

świeży kolor, możemy sięgnąć po spe-
cjalnie środki (politury). Te dostępne są 
w różnych opcjach w zależności od ko-
loru naszego lakieru.

Woskowanie
Wosk nakładamy w temperaturze po-

wyżej 16 stopni. Aplikujemy go na frag-
menty karoserii, czekamy kilkadziesiąt 
sekund (zgodnie z zaleceniami produ-
centa), po czym polerujemy dokładnie 
ściereczką z mikrofibry.

Odżywienie opon i listew
Proces detailingu zewnętrznej czę-

ści pojazdu kończymy nałożeniem na 
opony specjalnego nabłyszczacza, który 
podkreśli ich czarny kolor. Aluminiowe 
felgi możemy również nabłyszczyć przy 
pomocy specjalnego środka. Jeśli nasze 
auto zdobią czarne listwy, dopieszczenie 
ich odpowiednim kosmetykiem doda im 
elegancji. Podczas aplikacji trzeba być 
jednak ostrożnym, by nie zabrudzić do-
piero co nawoskowanego lakieru.

Za tydzień podpowiemy, jak zająć się 
wnętrzem samochodu.

ŁUKASZ PĘKSYK
www.twardziel.pl

Detailing dla początkujących. 
Część 1 – karoseria

Pozostałości po paście polerskiej powinniśmy usunąć tzw. cleanerem
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:08 Polityka przy kawie
08:20 Z Jedynką po drodze – magazyn
08:35 Domisie – program dla dzieci
09:05 Moliki książkowe – magazyn
09:20 I kudłate i łaciate – program dla dzieci
09:40 Tata Lew – serial animowany
09:55 Pinky i Perky – serial animowany
10:10 Galeria – odc. 86
10:40 Klan – odc. 2305 
11:05 Moda na sukces – odc. 5661
11:30 Euro według Gesslera
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Po sąsiedzku – magazyn
12:45 Natura w Jedynce – Tajemnice Żółwi 

– film dokumentalny
13:45 Zmiennicy – odc. 14/15 
14:50 Piąty Stadion – odc. 40
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:25 EUROexpress – magazyn
15:30 Jaka to melodia?
15:55 Piąty Stadion – odc. 40
16:00 Sprawa dla reportera 
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:25 Galeria – odc. 87
17:50 Klan – odc. 2306
18:20 Jaka to melodia? 
18:50 Muzyka rozwija – Lekcja siódma. 

Nauka gry na akordeonie – teledysk
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport 
20:00 Rajd Karkonoski
20:10 Pogoda
20:15 Piąty Stadion – odc. 40
20:25 Opole2012 – Szalone lata 60!
21:30 Opole2012 – Kora, Trójka i Debiuty 

– 30 urodziny Listy Przebojów
22:50 Opole2012 – KULTowePRZEBOJE
23:50 Potęga miłości – cz. 2/2
01:45 Miłość pod znakiem smoka 

– film fabularny kraj prod.Niemcy (2006)
03:10 Zagadkowa Jedynka
04:15 Zakończenie dnia
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05:40 Codzienna 2 m. 3 – odc. 16
06:05 Warto kochać – odc. 34
06:55 TELEZAKUPY
07:30 Na dobre i na złe – odc. 439 
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:55 Lokatorzy – odc. 137
11:25 Jeden z dziesięciu 
12:00 Piąty Stadion – odc. 40
12:05 Reporter Polski – magazyn
12:25 Sztuka życia
12:55 Sąsiedzi – odc. 136 
13:25 Barwy szczęścia – odc. 766
14:00 Kabaretowy Klub Dwójki – (57)
15:00 Męskie-żeńskie – odc. 5
15:50 Piąty Stadion – odc. 40
16:00 Panorama Kraj
16:15 Pogoda
16:25 Poziom 2.0 – magazyn
17:20 Babylon Tour 

– program Kabaretu Moralnego Niepokoju
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:45 Reporter Polski – magazyn
19:10 Aida – odc. 13 
20:10 Na dobre i na złe – odc. 488 
21:10 Zakochani 

– komedia romantyczna; Polska (2000)
23:00 Piąty Stadion – odc. 40
23:10 Strach w ciemnościach

– film fabularny; USA (2001)
00:40 Detonator 

– film sensacyjny; USA (1997)
02:15 Strach w ciemnościach 

– film fabularny; USA (2001)
03:45 Zakończenie dnia

05:10 Uwaga!     
05:25 Mango – Telezakupy    
07:30 Julia (108/195) – serial obyczajowy 
08:00 Dzień dobry TVN (1016) – magazyn 
11:05 Na Wspólnej 10 (1618) 

– serial obyczajowy
11:40 Usta Usta 2 – serial 
12:40 Ostry dyżur V (98) – serial obyczajowy  
13:40 Ukryta prawda (4/78) 

– program obyczajowy    
14:40 Detektywi    
15:15 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny    
15:55 Rozmowy w toku     
16:55 Ukryta prawda (5/78) 

– program obyczajowy    
17:55 Julia (109/195) – serial obyczajowy  
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty     
19:30 Sport     
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!     
20:00 Transformers

– film przygodowy, USA 2007, reżyseria: 
Michael Bay, obsada: Shia LaBeouf, 
Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese 
GibsonRachael Taylor, Anthony Anderson, 
Jon Voight, John Turturro  

22:55 Projekt Monster 
– film katastroficzny, USA 2008, reżyseria: 
Matt Reeves, obsada: Michael Stahl–
David, Lizzy Caplan, Jessica Lucas, T.J. 
Miller    

00:35 Kuba Wojewódzki 6 (26) – talk show   
01:35 Uwaga!    
01:50 Arkana magii (TVN noc) (586) 

– program interaktywny 
03:10 Rozmowy w toku     
04:05 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków, odc.59
08:00 Scooby Doo, odc.13
08:30 Yogi Bear Show, odc.23, 24, 25
09:00 Rodzina zastępcza, odc.229
10:00 Daleko od noszy 2, odc.19
10:30 Świat według kiepskich, odc.261
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.319
11:30 I kto tu rządzi?, odc.43
12:00 Doktor Oz radzi, odc.120
13:00 Dom nie do poznania, odc.232
14:00 Pierwsza miłość, odc.1522
14:45 Trudne sprawy, odc.70
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.845
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.320
17:00 Dlaczego ja?, odc.191
18:00 Pierwsza miłość, odc.1523
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.359
20:10 Impy's Wonderland

Niemcy, 2008; r. Klooss Reinhard, Tappe 
Holger. Premiera. Animacja 

22:00 X–Men 2
USA, 2003; r. Bryan Singer; w. Patrick 
Stewart, Anna Paquin, Brian Cox, Famke 
Janssen, James Marsden, Rebecca 
Romijn, Hugh Jackman, Ian McKellen, 
Halle Berry. Sci–fi

00:45 Biegając z nożyczkami
USA, 2006; r. Ryan Murphy; w. Annette 
Bening, Alec Baldwin, Evan Rachel 
Wood, Gabrielle Union, Joseph Cross, 
Joseph Fiennes, Patrick Wilson, Brian 
Cox. Premiera. Komediodramat

03:15 Tajemnice losu, odc.1025
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1948
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09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek  

(Teledziennik o godz. 10.00, 11.00, 12.00)
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Polska siatkówka – magazyn 
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Pasmo produkcji lokalnych.  
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
17.00 Retrospekcje – magazyn     
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.40 Webshake.TV 

– program nowości technicznych    
18.00 Transmisja Mszy Św. (jubileusz sakry 

biskupiej ks. Zygmunta Zimowskiego)
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami 
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.20 Webshake.TV 

– program nowości technicznych    
20.40 Profesor Leszek Kołakowski 

– wspomnienie  
21.00 Warsztaty fotograficzno 

– filmowe w Resursie
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media  
22.00 Zawód: kaskader   
22.15 Retrospekcje – magazyn    
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Webshake.TV 

– program nowości technicznych   
23.45 Zakończenie Programu 

POLECAMY
IMPY'S WONDERLAND
Mały dinozaur Dino mieszka na 
wulkanicznej wysepce Tikiwu 
i podobnie jak inne zwierzęta 
– pedantyczna świnka Tusia, 
pingwin Pingus, jaszczur Maniek 
oraz ptaszor Ptasiek – nauczył 
się ludzkiego języka w szkole 
założonej przez ekscentrycznego 
profesora Tibbertona. Głównym 
zajęciem zwierzęcej ferajny 
jest gra w siatkówkę plażową 
i urządzanie imprez urodzino-
wych. Podczas jednej z nich 
Dino dostaje w prezencie od 
przyjaciół małą pandę. Milutka 
Babu od razu zyskuje ogromną 
sympatię i uwielbienie wszyst-
kich mieszkańców wyspy. Mały 
dinozaur, który był dotychczas 
w centrum zainteresowania, 
czuje się zazdrosny. Tymczasem 
na Tikiwu pojawia się impresario 
Barnaba, który szuka dinozaura 
do największego parku rozrywki 
na świecie. Skuszony perspek-
tywą sławy i życia w blasku 
jupiterów, Dino ucieka z wyspy. 
Na statek Barnaby dostaje się 
jako pasażer na gapę również 
panda Babu, która odkrywa, że 
dinozaur został zakuty w kajdany 
i natychmiast organizuje misję 
ratunkową...  

POLSAT
PIĄTEK 20:10

Z początkiem 2012 r. zmieniły się 
kryteria określania zdolności kredy-
towej. Banki baczniej przyglądają 
się potencjalnym klientom, którym 
obecnie znacznie trudniej jest spełnić 
kredytowe wymagania. Zdolność wy-
licza się teraz dla 25-letniego okresu 
spłaty, a stosunek raty do dochodów 
przy kredycie w złotówkach nie może 
przekroczyć 50 proc. Przy kredycie 
walutowym stosunek ten jest jesz-
cze bardziej wyśrubowany i nie może 
przekroczyć 42 proc. Trudniej o kre-
dyt jest wszystkim, ale zwłaszcza ro-
dzinom wielodzietnym, którym banki 
w obliczaniu zdolności uwzględniają 
koszt utrzymania dzieci. – Jednym 
z głównych czynników, które bank bie-
rze pod uwagę, jest dochód potencjal-
nego kredytobiorcy w przeliczeniu na 
członka rodziny. Stawia to w trudnym 

położeniu rodziny wielodzietne. Im 
więcej dzieci, tym kryteria są surowsze 
– mówi Tomasz Synal, doradca Aspiro 
z Radomia. 

Z wyliczeń analityków Aspiro wy-
nika też, że rodzice dwójki dzieci, aby 
otrzymać 250 tys. zł do spłaty w cią-
gu 30 lat, muszą mieć łącznie nawet 
o 24 proc. większe zarobki netto niż 
małżeństwo bezdzietne. W najgor-
szym razie różnica ta wynosi 17 proc. 
W mBanku małżeństwo bezdzietne, 
aby otrzymać taki kredyt, musi razem 
zarabiać przynajmniej 2556 zł netto, 
natomiast rodzice dwójki dzieci o bli-
sko 500 zł więcej – 3083 zł. Większych 
zarobków wymaga PKO BP SA – od-
powiednio 2690 zł i 3325 zł. To w tym 
banku różnica pomiędzy zarobkami 
w przypadku obydwu modeli rodzin 
jest największa i wynosi 635 zł. Nie-

co mniej – 575 zł – wynosi w Banku 
Pocztowym, ale wymagany dochód 
nie może być z kolei niższy niż 2900 
zł i 3475 zł. Najwyższych zarobków 
wymaga od swoich klientów ING, 
w którym rodzina bez dzieci uzyska 
wspomnianą zdolność kredytową od 
poziomu 3600 zł, natomiast rodzina 
dwa plus dwa przy dochodzie o 600 zł 
większym. 

Instytucje finansowe nie są jednak 
przeciwne, aby w ich placówkach po-
jawiało się coraz więcej dzieci. – Banki 
zdecydowanie otwierają się na młode 
osoby. To wynik przekonania o słusz-
ności długodystansowego inwestowania 
w klienta, który po kilku latach z dużym 
prawdopodobieństwem zostanie w ban-
ku, z którego korzystał jako dziecko i bę-
dzie już pełnowartościowym klientem. 
Jego pensja będzie zasilała rachunek, 

otworzy on w „swoim” banku lokaty 
i będzie korzystał z produktów kredyto-
wych – dodaje Tomasz Synal z Aspiro. 

Przykładem rachunku dla nastolat-
ków jest IzzyKonto w mBanku. Oferta 
posiada cechy rachunku oszczędnościo-
wego – jest oprocentowana na poziomie 
0,7 proc. Wystarczy mieć 13 lat i stawić 
się w placówce banku z rodzicem lub 
opiekunem prawnym, aby stać się posia-
daczem darmowego konta i karty. Me-
ritum Bank przygotował dla najmłod-
szych MeritumKonto Junior. Tu również 
granicą wiekową jest 13 lat. Oprocento-
wanie konta wynosi 1 proc. w skali roku, 
a przelewy internetowe są darmowe, 
podobnie karta, pod warunkiem wy-
konania nią w ciągu miesiąca operacji 
bezgotówkowych na łączną kwotę mi-
nimum 100 zł. Na rynku znajdują się 
również inne, nieco mniej standardowe 
oferty. W ramach programu „Bonus 
dla najlepszych” Toyota Bank nagrodził 
dodatkowymi odsetkami wszystkich po-
siadaczy konta Click, którzy otrzymali 
świadectwo z wyróżnieniem. Średnia 
z przedziału 4,75-4,99 premiowana jest 
podwojeniem odsetek od środków zgro-
madzonych na koncie w okresie od 1 
marca do 30 czerwca 2012 r., natomiast 
za średnią 5 lub więcej bank przyznaje 
dodatkowe 200 proc. odsetek.

Na rynku dostępne są również 
długoterminowe lokaty pod postacią 
programów oszczędnościowo-inwe-
stycyjnych w połączeniu z ochroną 
ubezpieczeniową, która może być 
wykorzystywana jako polisa posa-
gowa. Jedną z takich ofert jest prze-
znaczony nawet dla rocznego dziec-
ka produkt Aspiro „Moje życie, mój 
kapitał”, przygotowany przez BE-
NEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie SA. Można go wykupić już 
za 130 zł miesięcznie. W finansową 
edukację najmłodszych inwestuje 
również PKO BP. Bank postanowił 
reanimować nieco zapomniane ksią-
żeczki oszczędnościowe i uruchomił 
skierowane do dzieci w wieku 6-13 
lat, szkół i rad rodziców interne-
towe Szkolne Kasy Oszczędności. 
Inicjatywie SKO towarzyszą trzy 
cele: nauka zarządzania kieszonko-
wym, wzmocnienie postaw przed-
siębiorczości oraz zdobycie wiedzy 
na temat roli pieniądza. Przejrzysty 
serwis online pozwala dzieciom gro-
madzić pieniądze i dbać o odsetki. 
Oprocentowanie wynosi 5 proc., je-
śli na koncie znajduje się mniej niż 
2500 zł, powyżej tej kwoty – 2 proc. 

DANIEL TRZASKOŚ
IRMINA OPAŁKA

Dzień Dziecka według banków
Kiedy banki biorą pod uwagę naszą zdolność kredytową, według nich posiadanie dzieci nie jest atutem. Aby dostać kredyt 

hipoteczny w wysokości 250 tys. zł, rodzice dwójki dzieci muszą zarabiać średnio o 20 proc. więcej niż małżeństwa bezdzietne. 
Z drugiej strony banki coraz częściej dostrzegają klientów w samych dzieciach, przygotowując specjalne dedykowane im oferty 

Bank Małżeństwo 
bezdzietne

Małżeństwo 
+ 2 dzieci

mBank 2 556,00 zł 3 083,00 zł

PKO BP SA 2 690,00 zł 3 325,00 zł

Bank Pocztowy 2 900,00 zł 3 475,00 zł

ING 3 600,00 zł 4 200,00 zł

Dane Aspiro: miesięczny łączny dochód netto potrzebny do uzyskania zdolności kredytowej 

w wybranych bankach, warunki przyjęte w kalkulacji: kredyt 250 tys. zł na 30 lat

Trudniej o kredyt jest wszystkim, ale zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, którym banki w obliczaniu zdolności uwzględniają koszt utrzymania dzieci
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POLECAMY
PEWNEGO RAZU W MEKSYKU:
DESPERADO 2
Kontynuacja "Desperado" wielkiego 
przeboju kinowego w gwiazdorskiej 
obsadzie wyreżyserowana przez 
Roberto Rodrigueza ("Despera-
do", "Od zmierzchu do świtu", "El 
Mariachi", "Mali agenci", "Sin City 
– Miasto grzechu", "Grindhouse: 
Planet Terror"). El Mariachi (An-
tonio Banderas) siejący postrach 
i zniszczenie mściciel, podróżujący 
z podręcznym arsenałem w futerale 
od gitary, odkąd przeżył osobistą 
tragedię, żyje w odosobnieniu. Od-
najduje go skorumpowany agent 
CIA, Sands (Johnny Depp) i propo-
nuje udaremnienie zamachu na pre-
zydenta Meksyku, który zaplanował 
narkotykowy baron Barrillo (Willem 
Dafoe). El Mariachi przystaje na 
propozycję agenta, bo ma własne 
krwawe rachunki do wyrównania. 
Wyrusza do walki, mając u boku 
swych dwóch wiernych kompanów 
– Lorenzo (Enrique Iglesias) i Fideo 
(Marco Leonardi)... 

POLSAT
SOBOTA 20:00

POLECAMY
GANGSTERZY I FILANTROPI
W więziennej karetce spoty-
kają się oskarżeni w dwóch 
sprawach. Pierwsi to grupa 
gangsterów pod wodzą nieja-
kiego "Profesora" – przydomek 
zawdzięcza niezwykłej elegancji 
i nieprzeciętnej inteligencji. Ob-
myślił genialny plan napadu na 
furgonetkę przewożącą  pienią-
dze do banku. Szczegóły opra-
cował na ruchomych makietach, 
grupa wielokrotnie ćwiczyła 
swoje zadania, a każdy z jej 
członków miał  przygotowane 
murowane alibi. Niestety, pew-
ne nieprzewidziane przypadki 
sprawiły, że ucieczka z miej-
sca rabunku nie powiodła się. 
Oskarżonym w drugiej sprawie 
jest Anastazy Kowalski, który 
stał się przestępcą mimo woli. 
Gdy wymówiono mu pracę w la-
boratorium chemicznym, zrezy-
gnowany udał się do baru na 
tzw. jednego. Przez przypadek 
położył na stole alkoholomierz. 
Personel, sądząc iż Kowalski 
jest kontrolerem PIH-u, momen-
talnie zmienił swój stosunek do 
klientów, bohater znalazł w swo-
jej gazecie banknot pięćsetzło-
towy. Początkowo zaskoczony, 
szybko doszedł do wniosku, że 
manewr ten może powtórzyć 
i w innych lokalach. 
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05:30 TELEZAKUPY
06:05 Moda na sukces – odc. 5657, 5658, 5659
07:15 Piąty Stadion – odc. 1
07:15 Z Jedynką po drodze – magazyn
07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Naszaarmia.pl – magazyn
08:25 Ziarno – magazyn
09:00 Świnka Peppa, seria II 
09:05 To Timmy! – serial animowany
09:20 Hannah Montana – odc. 56 
09:50 Jonas Brothers – Koncert 

– film muzyczny; USA (2010)
11:15 Jak to działa – magazyn
11:40 Piąty Stadion – odc. 2
11:55 Miłość pod znakiem smoka

– film fabularny; Niemcy (2006)
13:35 Weekendowy magazyn filmowy
14:00 Dzika Rosja. Ural cz 2 

– cykl dokumentalny
14:30 Piąty Stadion – odc. 3
14:40 SOS dla czterech łap – odc. 12
15:10 Ojciec Mateusz – odc. 95 
16:00 Lednica 2012 – spotkanie młodzieży
16:35 Biało-czerwoni – magazyn
16:45 Piłka nożna – Mecz towarzyski: 

Polska – Andora 
17:50 Teleexpress
18:00 Piłka nożna – Mecz towarzyski: 

Polska – Andora
19:00 Wieczorynka 
19:10 Dziecięca Eskorta McDonald's 
19:15 Rozmowa z kardynałem Nyczem
19:30 Wiadomości
19:55 Sport 
20:05 Rajd Karkonoski, Pogoda
20:15 Piąty Stadion – odc. 4
20:25 Opole2012 

– TYM i SuperTeam
00:35 Piłka nożna – Droga do EURO: 

Polska – Andora
00:50 Merlin i księga bestii 

– baśń filmowa; Kanada (2008)
02:30 Stara miłość nie rdzewieje 

– film fabularny; USA (2006)
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05:50 Diabeł w arce – Niemcy (2008)
06:25 Flintstonowie – serial animowany
06:50 Piąty Stadion – odc. 1
07:00 Festiwal Piosenki Zaczarowanej 

– Półfinał
07:30 M jak miłość – odc. 920
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Barwy szczęścia – odc. 763
11:15 Barwy szczęścia – odc. 764
11:45 UEFA EURO 2012 – magazyn
12:25 Stawka większa niż życie – odc. 9/18 
13:25 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– Ekwador znaczy równik – cykl reportaży
14:00 Familiada 
14:30 Ja to mam szczęście! 
14:40 Słowo na niedzielę
14:55 Zakochani 

– komedia romantyczna; Polska (2000)
16:50 Kabaretowy Klub Dwójki – BRACIA
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:45 Piąty Stadion – odc. 2
18:55 Kulisy – Postaw na milion – odc. 37
19:05 Postaw na milion – odc. 37
20:05 Osaczony 

– film fabularny; USA, Niemcy (2005)
22:10 Kurator 

– komedia; Wielka Brytania (2001)
23:55 Sanktuarium 

– thriller; USA (2001)
01:35 Osaczony 

– film fabularny; USA, Niemcy (2005)
03:25 Zakończenie dnia

05:55 Mango – Telezakupy    
08:00 Pan i Pani House (6/10) 

– program rozrywkowy  
08:30 Dzień dobry TVN (581) – magazyn   
10:55 Na Wspólnej Omnibus 9 (410) 

– serial obyczajowy
12:35 Surowi rodzice (12/13) – reality show   
13:35 Galimatias czyli Kogel mogel II 

– film komedia, Polska 1989, reżyseria: 
Roman Załuski, obsada: Grażyna Błęcka–
Kolska, Dariusz Siatkowski, Katarzyna 
Łaniewska, Jerzy Turek, Ewa Kasprzyk, 
Zdzisław Wardejn 

15:40 Julia omnibus (22/49) 
– serial obyczajowy

18:00 Kuchenne rewolucje 5 (14) 
– program kulinarno–rozrywkowy

19:00 Fakty     
19:25 Sport  
19:35 Pogoda     
19:45 Uwaga!   
20:00 X Factor (14) – program rozrywkowy   
21:45 Polowanie na druhny 

– film komedia, USA 2005, reżyseria: 
David Dobkin, obsada: Vince Vaughn, 
Christopher Walken, Rachel McAdams, 
Isla Fisher, Jane SeymourOwen Wilson  

00:05 Złodziej życia 
– film sensacyjny, USA/Kanada 2004, 
reżyseria: D.J. Caruso, obsada: Angelina 
Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, 
Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tcheky 
Karyo, Jean–Hugues Anglade

02:15 Uwaga!    
02:30 Arkana magii (TVN noc) (587) 

– program interaktywny    
03:50 Od hitu do świtu (2/60) – program     
05:55 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Przygody Animków, odc.60, 61
08:15 Pies Huckleberry, odc.12, 13, 14
08:45 Pinky i Mózg, odc.59
09:15 Scooby Doo, odc.14, 15
10:15 Ewa gotuje
10:45 Się Kręci – na żywo, odc.14
11:45 Rozmowy nieoswojone, odc.1, 2
12:50 Dom nie do poznania, odc.212
13:50 Randka w ciemno

USA, 1987; r. Blake Edwards; w. Kim 
Bassinger, Bruce Willis, John Larroquette, 
William Daniels, George Coe. Komedia 
romantyczna

16:00 Impy's Wonderland
Niemcy, 2008; r. Klooss Reinhard, Tappe 
Holger. Premiera. Animacja

17:50 Pamiętniki z wakacji, odc.23
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.360
20:00 Pewnego razu w Meksyku: 

Desperado 2
USA, 2003; r. Robert Rodriguez; w. 
Antonio Banderas, Danny Trejo, Enrique 
Iglesias, Marin Cheech, Willem Dafoe, 
Salma Hayek, Johnny Depp, Mickey 
Rourke, Eva Mendes. Film akcji. 

22:10 Gala Boksu Zawodowego 
z Bydgoszczy z udziałem Artura Szpilki

00:05 Potępiony
USA, 2007; r. Scott Wiper; w. Steve 
Austin, Manu Bennett, Robert Mammone, 
Tory Mussett, Vinnie Jones. Film akcji 

02:20 Zagadkowa noc, odc.871
03:20 Zza kamery, odc.21
03:35 Tajemnice losu, odc.1026
04:45 TV MARKET
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1949
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09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek 

(Teledziennik o godz. 10,00, 11.00 i 12.00) 
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Retrospekcje – magazyn      
14.10 Zawód: kaskader   
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Na Temat – pr. publicystyczny 
15.30 Pasmo produkcji lokalnych 
17.00 Webshake.TV 

– program nowości technicznych     
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody
17.45 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego 
18.00 Retrospekcje – magazyn  
18.15 Białobrzegi – innowacyjna gmina 

Mazowsza 2011 
18.30 Krzysztof Globisz – spotkanie 

w Muzeum W. Gombrowicza  
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami   
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.20 Retrospekcje – magazyn  
20.35 Sobótki Świętojańskie – obrzędy 

z Muzeum Wsi Radomskiej    
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media  
22.00 Na Temat - pr. publicystyczny 
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Retrospekcje – magazyn  
23.45 Zakończenie Programu  
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05:35 TELEZAKUPY
06:05 Moda na sukces – odc. 5660, 5661
07:00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:25 Las bliżej nas – magazyn
08:40 Zabawy z Lippy and Messy odc. 29
08:55 Dora poznaje świat – serial animowany
09:25 Pingwiny z Madagaskaru 

– serial animowany
09:55 Big Time Rush 
10:20 Dziecięca Eskorta McDonald's 
10:25 Czy wiecie, że.... – magazyn
10:55 Zacisze gwiazd – Krzysztof Czeczot
11:30 Oko w oko 

– Wywiad z Robertem Lewandowskim
11:50 Między ziemią a niebem – magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem – magazyn
12:45 Piąty Stadion – odc. 9
13:00 Euro według Gesslera
13:25 Program rozrywkowy
14:00 Dzikie macierzyństwo
15:00 Piąty Stadion
15:10 Źródło młodości 

– film kostiumowy; USA (2002)
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:30 Gwiazdy na urodzinach 

Koziołka Matołka – Pacanów
18:20 Jaka to melodia? 
18:55 Dziecięca Eskorta McDonald's 
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport 
20:00 Rajd Karkonoski, Pogoda
20:20 Stara miłość nie rdzewieje 

– film fabularny; USA (2006)
21:55 Piąty Stadion – odc. 10
22:05 Boisko bezdomnych 

– film obyczajowy; Polska (2008)
00:20 Gangsterzy i filantropi 

– komedia; Polska (1963)
01:50 Zakończenie dnia
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06:10 Dla niesłyszących 
– Słowo na niedzielę

06:25 Królowie magii 
– widowisko; USA (2008)

07:15 Sto tysięcy bocianów – odc. 53
07:45 M jak miłość – odc. 921
08:45 Barwy szczęścia – odc. 765 
09:15 Barwy szczęścia – odc. 766 
09:40 Piąty Stadion – odc. 9
09:50 Polubić skunksa – film dokumentalny
10:55 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– Bananera – cykl reportaży
11:30 Makłowicz w podróży – Holandia (96) 

Haga – magazyn kulinarny
12:05 Miliony Brewstera 

– komedia; USA (1985)
14:00 Familiada 
14:35 Ja to mam szczęście! – odc. 25
15:15 Szansa na Sukces – Maryla Rodowicz
16:25 Na dobre i na złe – odc. 488
17:20 Kultura, głupcze  – debata o piłce 

– magazyn kulturalno–społeczny
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Piąty Stadion – odc. 10
18:55 Tak to leciało! – kulisy 
19:05 Tak to leciało! 
20:05 Kabaretowy Klub Dwójki – Studenci 
21:10 Angielska robota 

– film sensacyjny; Wielka Brytania, USA
23:05 30 minut Młodego Kina – Aria Diva 

– film krótkometrażowy TVP; Polska (2007)
23:40 Kocham Kino 

– magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 
00:10 WOK – Wszystko o Kulturze
00:55 Ono – film obyczajowy; Polska, 

Niemcy (2004)
02:45 Angielska robota 

– film sensacyjny; Wielka Brytania, USA
04:30 Kocham Kino 

– magazyn filmowy Grażyny Torbickiej 
04:50 Zakończenie dnia

05:55 Mango – Telezakupy    
08:00 Maja w ogrodzie (23/35) 

– magazyn ogrodniczy      
08:25 Akademia ogrodnika (23/35) 

– magazyn ogrodniczy 
08:30 Dzień dobry TVN (582) – magazyn    
11:00 Co za tydzień (549) – magazyn  
11:40 Przepis na życie 3 (13) 

– serial obyczajowy
12:40 Prawo Agaty (14/15) 

– serial obyczajowy
13:40 X Factor (14) – program rozrywkowy  
15:25 Pan i Pani House (7/10) 

– program rozrywkowy  
16:00 Scooby–Doo II: Potwory na gigancie 

– film przygodowy, USA 2004, reżyseria: 
Raja Gosnell, obsada: Freddie Prinze Jr., 
Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard, 
Linda Cardellini, Seth Green, Peter Boyle, 
Alicia Silverstone, Neil Fanning 

18:00 Milion w minutę 2 (1/11) 
– program rozrywkowy  

19:00 Fakty   
19:25 Sport     
19:35 Pogoda    
19:45 Uwaga!     
20:00 Surowi rodzice (13) – reality show
21:00 Prawo Agaty (15) – serial obyczajowy 
22:00 Po zachodzie słońca 

– film sensacyjny, USA 2004, reżyseria: 
Brett Ratner, obsada: Pierce Brosnan, 
Salma Hayek, Woody Harrelson, Don 
Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn   

00:05 Szymon na żywo (11/13) 
– program rozrywkowy   

01:05 You can dance – Po prostu tańcz! 7    
02:45 Arkana magii (TVN noc) (588) 

– program interaktywny 
04:05 Od hitu do świtu (3/60) – program   
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Przygody Animków, odc.62, 63
08:15 Yogi Bear Show, odc.26, 27, 28
08:45 Pinky i Mózg, odc.60, 61
09:45 Nowe przygody Scooby’ego, odc.8
10:15 Looney Tunes Show, The, part 1
10:45 Olbrzym z jeziora

Kanada, Wielka Brytania, 2005; r. John 
Henderson; w. Bruce Greenwood, Jacinta 
Wawatai, Luanne Gordon, Phyllida Law, 
Rena Owen, Daniel Magder. Familijny/
przygodowy

12:45 Wszystkie twarze Alice
USA, 2007; r. Daisy von Scherler Mayer; 
w. Molly Shannon, Abigail Falle, Jake 
Beale, Kimberly Huie, Steven Weber. 
Premiera. Komedia

14:45 2001: Odyseja komiczna
Kanada/Niemcy, 2000; r. Allan A. 
Goldstein; w. Leslie Nielsen, Alan Shear
man, Alexandra Kamp–Groeneveld, 
Michele Scarabelli, Teresa Barnwell, 
Ophélie Winter, Ezio Greggio, Peter Egan. 
Zwariowana komedia

16:45 Kabareton
17:45 Pamiętniki z wakacji, odc.24
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie
20:00 Liga niezwykłych dżentelmenów

USA/Niemcy/Czechy/Wielka Brytania, 
2003; Przygodowy/fantasy

22:15 Breaking Bad, odc.6, 7
00:15 Zimny jak głaz

USA, 2005; r. Robert Harmon; w. Tom 
Selleck, Alexis Dziena, Jane Adams, John 
Beale, Kohl Sudduth, Polly Shannon, Reg 
Rogers, Stephen McHattie, Vito Rezza, 
Kohl Sudduth. Thriller kryminalny

01:15 Magazyn sportowy
03:15 Tajemnice losu, odc.1027
04:45 TV MARKET
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1950
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09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek 

(Teledziennik o godz. 10.00, 11.00, 12.00)
12.15 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego   
12.30 Transmisja Mszy Św. 
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Sobótki Świętojańskie – obrzędy 

z Muzeum Wsi Radomskiej   
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Pasmo produkcji lokalnych  
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
17.00 Magazyn Abonenta Vectra 
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.45 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego 
18.00 Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem  
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami 
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego  
20.40 Kupuj, buduj, urządzaj. Radomskie 

Targi Budowlane
21.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media 
21.30 Sportowy weekend
22.00 Magazyn Abonenta Vectra  
22.10 Profesor Leszek Kołakowski 

– wspomnienie 
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Sportowy weekend 
23.50 Zakończenie Programu 
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Piłka nożna – Mecz towarzyski: 

Polska – Andora
10:00 Galeria – odc. 87
10:30 Klan – odc. 2306
10:55 Moda na sukces – odc. 5662
11:25 Zdrowo z Jedynką – magazyn
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:25 Klimaty i smaki – program poradnikowy
12:40 Dzikie macierzyństwo
13:45 Zmiennicy – odc. 15 /15
14:50 Piąty Stadion – odc. 18
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:25 EUROexpress – magazyn
15:30 Jaka to melodia? 
16:00 Piąty Stadion – odc. 19
16:05 Sprawa dla reportera 
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:20 Kolarstwo górskie – Kronika – Skandia 

Maraton Lang Team MTB – Gdańsk
17:25 Galeria – odc. 88
17:50 Klan – odc. 2307 
18:25 Tylko hity ! Opole2012
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
20:00 Sport 
20:05 Rajd Karkonoski
20:10 Pogoda
20:25 Ballada o zabójcach – spektakl teatralny
21:40 Piąty Stadion – odc. 20
21:55 Marzenia i łzy 

– film dokumentalny; Niemcy (2008)
22:50 Oficerowie – odc. 8/13
23:45 Oficerowie – odc. 9/13
00:40 Julie de Maupin – cz. 2/2 

– film kostiumowy; Francja, Włochy (2004)
02:30 Naszaarmia.pl – magazyn
02:50 Notacje – Stefan Bratkowski. 
03:00 Zagadkowa Jedynka
04:00 Zakończenie dnia
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05:25 Codzienna 2 m. 3 – odc. 17
05:50 Warto kochać – odc. 35
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 440
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 138
11:15 Familiada 
11:45 Piąty Stadion – odc. 17
11:50 Obok nas – magazyn
12:25 Coś dla Ciebie – magazyn
12:55 Sąsiedzi – odc. 137
13:20 Sąsiedzi – odc. 138
13:55 Tak to leciało! 
14:50 Na dobre i na złe – odc. 488
15:50 Piąty Stadion – odc. 18
16:00 Panorama Kraj
16:15 Pogoda
16:25 Świat bez tajemnic 

– film dokumentalny
17:25 Jeden z dziesięciu 
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:40 Reporter Polski – magazyn
19:05 Rodzinka.pl – odc. 22
19:35 Kurier Pojednania – Nagroda 

Jana Nowaka Jeziorańskiego – Relacja 
z wręczenia Nagrody Jana Nowaka 
Jeziorańskiego – Wrocław 2012

20:10 Barwy szczęścia – odc. 767 
20:45 M jak miłość – odc. 922
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:50 TOMASZ LIS NA ŻYWO – talk-show
22:55 Za ile mnie pokochasz? 
– film fabularny; Francja, Włochy (2005)
00:35 Czy świat oszalał? – W mateczniku 

Talibów – film dokumentalny; 
Wielka Brytania (2011)

01:40 TOMASZ LIS NA ŻYWO – talk-show
02:45 Za ile mnie pokochasz? 

– film fabularny; Francja, Włochy (2005)
04:15 Zakończenie programu

05:25 Mango – Telezakupy    
07:30 Julia (109/195) – serial obyczajowy
08:00 Dzień dobry TVN (1017) – magazyn 
11:05 Co za tydzień (549) – magazyn 
11:40 Usta Usta 2 – serial 
12:40 Ostry dyżur V (99) – serial obyczajowy  
13:40 Ukryta prawda (5/78) 

– program obyczajowy   
14:40 Detektywi    
15:15 W–11 Wydział Śledczy (557) 

– program kryminalny 
15:55 Rozmowy w toku     
16:55 Ukryta prawda (6/78) 

– program obyczajowy    
17:55 Julia (110/195) – serial obyczajowy 
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty     
19:30 Sport     
19:40 Pogoda     
19:50 Uwaga!     
20:05 Na Wspólnej 10 (1619) 

– serial obyczajowy
20:45 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny  
21:30 Poszukiwany 

– film sensacyjny, USA 1997, reżyseria: 
David Hogan, obsada: Keenen Ivory 
Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, Paul 
Sorvino, Robert Culp, Eric Robert 

23:35 Mentalista III (8/24) – serial sensacyjny    
00:35 Fringe: Na granicy światów (19/22) 

– serial S–F, USA   
01:35 Co za tydzień (549) – magazyn   
02:05 Uwaga!    
02:20 Arkana magii (TVN noc) (589) 

– program interaktywny    
03:40 Od hitu do świtu (4/60) – program     
05:25 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Miś Yogi, odc.55, 56, 57
08:00 Przygody Animków, odc.58
08:30 Pinky i Mózg, odc.59
09:00 Rodzina zastępcza, odc.230
10:00 Daleko od noszy 2, odc.20
10:30 Świat według kiepskich, odc.262
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.320
11:30 I kto tu rządzi?, odc.44
12:00 Doktor Oz radzi, odc.121
13:00 Dom nie do poznania, odc.233
14:00 Pierwsza miłość, odc.1523
14:45 Trudne sprawy, odc.71
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.846
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.321
17:00 Dlaczego ja?, odc.192
18:00 Pierwsza miłość, odc.1524
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.361
20:10 MEGA HIT – John Rambo

Niemcy, USA, 2008; r. Sylvester Stallone; 
w. Sylvester Stallone, Graham McTavish, 
Julie Benz, Matthew Marsden, Reynaldo 
Gallegos. Film akcji

22:00 Zły Porucznik
USA, 2009; r. Werner Herzog; w. Eva 
Mendes, Fairuza Balk, Nicolas Cage, 
Shawn Hatosy, Val Kilmer, Xzibit. 
Premiera. Thriller

00:30 Układy, odc.23
01:30 Zagadkowa noc, odc.872
03:00 Zza kamery, odc.22
03:15 Tajemnice losu, odc.1028
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1951
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09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek 

(Teledziennik o godz. 10.00, 11.00, 12.00)
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Kupuj, buduj, urządzaj. Radomskie 

Targi Budowlane
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.30 Pasmo produkcji lokalnych 
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media  
17.00 Jerzy Czuraj. 

Obrazy z różnych domów 
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.45 Sportowy Weekend - Magazyn
18.00 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego 
18.15 Targi Ślub od A do Z – edycja 2012 

– relacja 
18.40 Perły Powiatu Radomskiego 2012
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami   
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Sportowy Weekend - Magazyn
21.00 Na parkiecie. Życie w tańcu.   
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
22.00 Kupuj, buduj, urządzaj. Radomskie 

Targi Budowlane    
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Sportowy Weekend – Magazyn 
23.50 Zakończenie Programu 

POLECAMY
ZŁY PORUCZNIK
Nowy Orlean, ogarnięty chaosem 
po przejściu huraganu Katrina. 
Sierżant Terence McDonagh 
(Nicolas Cage) ratuje więźnia 
zamkniętego w zalewanej wodą 
celi. Za swój czyn otrzymuje 
medal i zostaje awansowany na 
porucznika. Bohaterstwo przy-
płaca poważną kontuzją kręgo-
słupa. Na chroniczny ból pleców 
nie pomagają przepisane środki 
przeciwbólowe. Ukojenie przy-
noszą dopiero narkotyki, po które 
McDonagh sięga coraz częściej, 
dzieląc się działkami z przyja-
ciółką, luksusową prostytutką 
Frankie (Eva Mendes). Kokainę 
podkrada z policyjnego magazy-
nu bądź rekwiruje przypadkowym 
osobom przy nadarzających się 
okazjach. Przez swój kolejny 
nałóg, jakim jest hazard, wpada 
też w finansowe tarapaty. W tych 
okolicznościach sfrustrowanemu, 
nadużywającemu władzy McDo-
naghowi przychodzi prowadzić 
śledztwo w sprawie brutalnego 
zabójstwa rodziny senegalskich 
imigrantów.   

POLSAT
PONIEDZIAŁEK 22:00
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:08 Polityka przy kawie
08:25 Domisie – program dla dzieci
08:55 Jedynkowe Przedszkole 
09:30 Rozgadana Farma – serial animowany
10:05 Galeria – odc. 88
10:30 Klan – odc. 2307 
11:00 Moda na sukces – odc. 5663
11:25 Jan według Himilsbacha

wersja filmowa – film dokumentalny
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Apetyt na EURO-pę – magazyn
12:45 Słonie. Szpieg w stadzie 

– film dokumentalny
13:45 Do przerwy 0:1 – odc. 1/7 
14:15 Do przerwy 0:1 – odc. 2/7 
14:50 Piąty Stadion – odc. 25
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:20 EUROexpress – magazyn
15:30 Opole na bis!
15:55 Piąty Stadion – odc. 26
16:05 Sprawa dla reportera 
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:25 Galeria – odc. 89
17:50 Klan – odc. 2308 
18:20 Opole na bis!
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport, Pogoda
20:20 Gang dzikich wieprzy

– komedia; USA (2007)
22:05 Piąty Stadion – odc. 27
22:10 Kto za to zapłaci? 

Program Tadeusza Mosza i Jana Wróbla 
– magazyn ekonomiczny

23:05 Julie de Maupin – cz. 2/2 
– film kostiumowy; Francja, Włochy (2004)

00:55 Szyfry wojny 
– dramat wojenny; USA (2002)

03:05 Kolory miasta – Warszawa – reportaż
03:30 Notacje – Henryk Wujec
03:40 Zagadkowa Jedynka
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05:20 Codzienna 2 m. 3 – odc. 18
05:50 Warto kochać – odc. 36
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 441 
08:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Lokatorzy – odc. 139
11:20 Jeden z dziesięciu
11:50 Piąty Stadion – odc. 24
12:00 Obok nas – magazyn
12:20 Podniesiona z popiołów – reportaż
12:50 Sąsiedzi – odc. 139
13:15 Barwy szczęścia – odc. 767 
13:50 Klasyka Polskiego Kabaretu 

– Kabaret POTEM – Bajki dla potłuczonych
14:55 Dla niesłyszących – M jak miłość 
15:50 Piąty Stadion – odc. 25
16:00 Panorama Kraj
16:15 Pogoda
16:25 Świat bez tajemnic – Świat w piłce
17:20 Jeden z dziesięciu 
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:40 Reporter Polski – magazyn
19:05 Rodzinka.pl – odc. 23
19:40 Reporter Polski – wydanie specjalne
20:10 Barwy szczęścia – odc. 768
20:45 M jak miłość – odc. 923
21:40 Kulisy serialu "M jak miłość" 
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Świat bez fikcji – Seks, śmierć 

i bogowie – film dokumentalny
00:10 Aida – odc. 13 
01:05 Ekstradycja III – odc. 4/10
02:15 Panoptykon 

– dramat; Polska (2009)
03:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
04:40 Zakończenie programu

05:25 Mango – Telezakupy    
07:30 Julia (110/195) – serial obyczajowy
08:00 Dzień dobry TVN (1018) – magazyn
11:05 Na Wspólnej 10 (1619) 

– serial obyczajowy
11:40 Usta Usta 2 – serial    
12:40 Ostry dyżur V (100) 

– serial obyczajowy
13:40 Ukryta prawda (6/78) 

– program obyczajowy    
15:15 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny  
15:55 Rozmowy w toku     
16:55 Ukryta prawda (7/78) 

– program obyczajowy    
17:55 Julia (111/195) – serial obyczajowy  
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty     
19:30 Sport     
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!     
20:05 Na Wspólnej 10 (1620) 

– serial obyczajowy
20:45 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny   
21:30 Długi pocałunek na dobranoc 

– film sensacyjny, USA 1996, reżyseria: 
Renny Harlin, obsada: Geena Davis, 
Samuel L. Jackson, Patrick Malahide, 
Craig Bierko, Brian Cox, David Morse   

00:00 Cała prawda (5/13) – serial kryminalny
01:00 Uwaga!    
01:15 Arkana magii (TVN noc) (590) 

– program interaktywny    
02:35 Od hitu do świtu (5/60) – program     
05:25 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Scooby Doo, odc.14
08:00 Przygody Animków, odc.59
08:30 Looney Tunes Show, The, part 1
09:00 Rodzina zastępcza, odc.231
10:00 Daleko od noszy 2, odc.21
10:30 Świat według kiepskich, odc.263
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.321
11:30 I kto tu rządzi?, odc.45
12:00 Doktor Oz radzi, odc.122
13:00 Dom nie do poznania, odc.234
14:00 Pierwsza miłość, odc.1524
14:45 Trudne sprawy, odc.72
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.847
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.322
17:00 Dlaczego ja?, odc.193
18:00 Pierwsza miłość, odc.1525
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.362
20:05 Legionista

USA, 1998; r. Peter MacDonald; w. Jean–
Claude Van Damme, Adewale Akinnuoye–
Agbaje, Jim Carter, Nicholas Farrell, 
Steven Berkoff. Film akcji

22:15 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
23:15 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
00:15 Post Mortem, odc.10
01:15 Zagadkowa noc, odc.873
03:00 Zza kamery, odc.23
03:15 Tajemnice losu, odc.1029
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1952

TV DAMI

W
T

O
R

E
K

 5
 C

Z
E

R
W

C
A

 2
0

1
2

09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek 

(Teledziennik o godz. 10.00, 11.00, 12.00) 
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Kupuj, buduj, urządzaj. Radomskie 

Targi Budowlane
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Sportowy Weekend – Magazyn 
15.30 Pasmo produkcji lokalnych 
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
17.00 Na szlaku Odrowążów 
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.40 Polska siatkówka – magazyn
18.00 Retrospekcje – magazyn 
18.15 XXXV Lat Muzeum Wsi Radomskiej
18.45 Zawód: kaskader      
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media 
19.30 Z archiwum TV Dami   
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Polska siatkówka – magazyn
20.45 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego 
21.00 Magazyn Abonenta Vectra  
21.10 IRA – wywiad 
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
22.00 Spotkanie z Teresą Lipowską 
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Polska siatkówka – magazyn  
23.50 Zakończenie Programu 
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:08 Polityka przy kawie
08:20 Zabawy z Lippy and Messy odc. 29
08:30 Domisie – program dla dzieci
09:00 Budzik – Piłka nożna
09:30 Rozgadana Farma – serial animowany
10:05 Galeria – odc. 89
10:30 Klan – odc. 2308 
11:00 Moda na sukces – odc. 5664
11:25 Pytając o Boga – odc. 16 
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 To się opłaca – magazyn
12:45 Wędrówka w czasie z mamutem 

– film dokumentalny
13:50 Do przerwy 0:1 – odc. 3/7
14:15 Do przerwy 0:1 – odc. 4/7
14:45 Piąty Stadion – odc. 34
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:20 EUROexpress – magazyn
15:30 Opole na bis !
15:55 Piąty Stadion – odc. 35
16:00 Sprawa dla reportera
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:25 Galeria – odc. 90
17:55 Klan – odc. 2309 
18:25 Opole na bis!
18:55 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
20:00 Sport, Pogoda
20:25 Szyfry wojny 

– dramat wojenny; USA (2002)
22:40 Piąty Stadion – odc. 36
22:50 Na pierwszym planie – Program Piotra 

Kraśki – program publicystyczny
23:30 Betty Lou strzela 

– film fabularny; USA (1992)
01:10 Dasza – film dokumentalny
02:10 W kogo ja się wrodziłem? – film TVP
03:10 Bezgranicznie kulturalni 

– cykl reportaży
03:30 Zagadkowa Jedynka
04:30 Zakończenie dnia

TVP 2
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05:25 Codzienna 2 m. 3 – odc. 19
05:50 Warto kochać – odc. 37
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 442
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 140 
11:20 Jeden z dziesięciu 
11:50 Piąty Stadion – odc. 33
11:55 Obok nas – magazyn
12:15 Anna Dymna – spotkajmy się 

– Stanisław Krawczyk i Izabela Grzesik
12:50 Sąsiedzi – odc. 140 
13:20 Barwy szczęścia – odc. 768
13:50 Szansa na Sukces – Mrozu
14:55 Dla niesłyszących – M jak miłość
15:50 Piąty Stadion – odc. 34
16:00 Panorama Kraj
16:25 Pogoda
16:35 Świat bez tajemnic – Deyna 

– film dokumentalny
17:20 Jeden z dziesięciu 
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:45 Reporter Polski – magazyn
19:05 Rodzinka.pl – odc. 24
19:40 Bulionerzy – odc. 17/75 
20:10 Barwy szczęścia – odc. 769 
20:45 Współczesna rodzina – odc. 1/24
21:05 Współczesna rodzina – odc. 2/24
21:40 Skrzydlate świnie 

– film obyczajowy; Polska (2010)
23:35 Kryminalne zagadki Las Vegas 

– s. IX, odc. 5/24 
00:30 Herosi, s. 3 – odc. 24/25
01:20 Herosi, s. 3 – odc. 25 (ost.) 
02:15 Skrzydlate świnie 

– film obyczajowy; Polska (2010)
03:55 Chłop i baba – odc. 12/12
04:20 Zakończenie dnia

05:25 Mango – Telezakupy    
07:30 Julia (111/195) – serial obyczajowy  
08:00 Dzień dobry TVN (1019) – magazyn   
11:05 Na Wspólnej 10 (1620) 

– serial obyczajowy
11:40 Usta Usta 2 – serial
12:40 Ostry dyżur V (101) 

– serial obyczajowy
13:40 Ukryta prawda (7/78) 

– program obyczajowy    
14:40 Detektywi    
15:15 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny   
15:55 Rozmowy w toku     
16:55 Ukryta prawda (8/78) 

– program obyczajowy 
17:55 Julia (112/195) – serial obyczajowy
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty    
19:30 Sport 
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!    
20:05 Na Wspólnej 10 (1621) 

– serial obyczajowy
20:45 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny    
21:30 You can dance – Po prostu tańcz! 7   
23:15 Droga bez powrotu 

– film horror, Niemcy/USA 2003, reżyseria: 
Rob Schmidt, obsada: Desmond 
Harrington, Eliza Dushku, Emmanuelle 
Chriqui, Jeremy Sisto, Kevin Zegers, 
Lindy Booth, Julian Richings 

01:00 Milion w minutę 2 (1/11) 
– program rozrywkowy   

02:00 Uwaga!   
02:15 Arkana magii (TVN noc) (591) 

– program interaktywny
03:35 Od hitu do świtu (6/60) – program     
05:25 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków, odc.60
08:00 Pinky i Mózg, odc.60
08:30 Miś Yogi, odc.55, 56, 57
09:00 Rodzina zastępcza, odc.232
10:00 Daleko od noszy 2, odc.22
10:30 Świat według kiepskich, odc.264
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.322
11:30 I kto tu rządzi?, odc.46
12:00 Doktor Oz radzi, odc.123
13:00 Dom nie do poznania, odc.235
14:00 Pierwsza miłość, odc.1525
14:45 Trudne sprawy, odc.73
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.848
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.323
17:00 Dlaczego ja?, odc.194
18:00 Pierwsza miłość, odc.1526
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.363
20:00 Świat według Kiepskich, odc.283
20:35 Rok pierwszy

USA, 2009; r. Harold Ramis; w. Jack 
Black, Christopher Mintz–Plasse, David 
Cross, Hank Azaria, June Diane, Juno 
Temple, Oliver Platt, Vinnie Jones, Wilde 
Olivia, Cera Michael. Premiera

22:55 Paranienormalni Show
23:55 Powiedz, że to nie tak

USA, 2001; r. James B. Rogers; w. Chris 
Klein, John Rothman, Richard Jenkins, 
Heather Graham, Orlando Jones, Sally 
Field. Komedia romantyczna

01:55 Tak, kochanie, odc.2
02:25 Zagadkowa noc, odc.874
03:25 Zza kamery, odc.24
03:40 Tajemnice losu, odc.1030
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1953
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09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek 

(Teledziennik o godz. 10.00, 11.00, 12.00)  
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Webshake.TV 

– program nowości technicznych  
14.20 Magazyn Abonenta Vectra
14.35 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Polska siatkówka – magazyn
15.30 Pasmo produkcji lokalnych 
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
17.00 Warsztaty fotograficzno 

– filmowe w Resursie 
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.40 Kupuj, buduj, urządzaj. Radomskie 

Targi Budowlane    
18.00 Na Temat – pr. publicystyczny 

(na żywo)
18.30 Polska siatkówka – magazyn
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Na Temat – pr. publicystyczny
21.00 AIR SHOW 2011. Mistrzowie precyzji  
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
22.00 Polska siatkówka – magazyn
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Na Temat – pr. publicystyczny  
00.00 Zakończenie Programu 

POLECAMY
GANG DZIKICH WIEPRZY
Komedia przygodowa utrzy-
mana w konwencji kina drogi. 
Na ekranie robią duże wra-
żenie bezkresne krajobrazy, 
zapierające dech widoki oraz 
niezaludnione tereny Ameryki, 
przemierzane na harleyach 
przez bohaterów "Gangu dzi-
kich wieprzy". Niezwykły klimat 
filmu podkreśla rozbrzmiewa-
jąca w tle dynamiczna muzyka 
rockowa, m. in. w wykonaniu 
zespołów Grand Funk Railroad 
i AC/DC. Na spotkanie tej przy-
gody wyruszają czterej przyja-
ciele, którzy czasy beztroskich 
szaleństw mają już dawno za 
sobą. Doug Madsen, Woody 
Stevens, Bobby Davis i Dudley 
Frank znają się od lat, strawili 
młodość na hulankach i odda-
waniu się swojej największej 
pasji, jaką są harleye. Nadal 
mieszkają w Cincinnati i co 
tydzień spotykają się na piwie, 
ale dziś każdy z nich ma już 
własne życie i problemy. Każ-
dy z nich przeżywa też kryzys 
wieku średniego i w głębi duszy 
marzy o jakiejś odmianie. 

TVP 1
WTOREK 20:20

POLECAMY
SZYFRY WOJNY
Rok 1943. Na Pacyfiku trwają 
zacięte boje między Ameryka-
nami i Japończykami. Podczas 
walk na Wyspach Salomona 
żołnierz piechoty morskiej, 
kapral Joe Enders, przejmuje 
dowodzenie, gdy jego przeło-
żeni giną. Wykonując nieprze-
myślane rozkazy, nie wycofuje 
się mimo naporu przeważają-
cych sił wroga i w efekcie traci 
w czasie działań wszystkich 
swoich ludzi, a sam, ciężko 
ranny, trafia do szpitala na Ha-
wajach. Odbywa długą rekon-
walescencję. Mimo problemów 
ze słuchem stara się wrócić do 
czynnej służby. Udaje mu się to 
z pomocą zaprzyjaźnionej pie-
lęgniarki, Rity.

TVP 1
ŚRODA 20:25
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05:40 Faustyna 
– film fabularny; Polska (1994)

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

08:00 Piąty Stadion – odc. 41
08:05 Rycerz Binu 

– film animowany; Wielka Brytania (2007)
08:30 Klub Winx – film animowany; 

USA, Włochy, Francja, Holandia (2007)
10:10 Galeria – odc. 90
10:35 Klan – odc. 2309 
11:05 Moda na sukces – odc. 5665
11:30 Święty Jan Maria Vanney – reportaż
12:00 Kawa czy herbata? 
12:20 Biała sukienka – film TVP
13:30 Weekendowy magazyn filmowy
14:00 Kawa czy herbata? 
14:30 Do przerwy 0:1 – odc. 5/7
15:00 Piąty Stadion – odc. 41
15:05 Magiczne drzewo 

– film przygodowy; Polska (2008)
16:35 Piąty Stadion – odc. 41
16:40 Kawa czy herbata? 
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:25 Galeria – odc. 91
17:50 Klan – odc. 2310 
18:25 Klan – odc. 2311 
18:50 Kawa czy herbata? 
18:55 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości
20:00 Sport, Pogoda
20:15 Piąty Stadion – odc. 41
20:25 Ojciec Mateusz – odc. 30 
21:25 Euro ma dwa serca
22:20 Śpiewajmy razem
22:40 Dzieci i ryby 

– komedia; Polska (1997)
00:25 Wyznania małoletniej gwiazdy 

– komedia; USA (2004)
02:05 Notacje – Gerard Cieślik
02:15 Zagadkowa Jedynka
03:15 Zakończenie dnia

TVP 2
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05:40 Barwy szczęścia – odc. 769
06:20 Wspólny dom 

– dramat; USA (2004)
07:55 Flintstonowie – serial animowany
09:10 Kobiety w Watykanie 

– film dokumentalny
10:15 Panna z mokrą głową 

– film obyczajowy; Polska (1994)
11:55 Piąty Stadion – odc. 41
12:05 Dzwonnik z Notre Dame 

– film fabularny; USA (1982)
14:00 Familiada 
14:40 Płocka Noc Kabaretowa 2012 
15:55 Piąty Stadion – odc. 41
16:10 Garbi – super bryka

– komedia; USA (2005)
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:45 Pogoda
18:55 Płocka Noc Kabaretowa 2012
20:05 Barwy szczęścia – odc. 770 
20:40 Afera Thomasa Crowna 

– film fabularny; USA (1999)
22:35 Felieton Kocham Kino
22:45 Serafina 

– dramat; Francja, Belgia (2008)
00:55 "Dances and Waves" SummerNight 

– koncert Schoenbrunn 2012 
02:40 Afera Thomasa Crowna 

– film fabularny; USA (1999)
04:30 Zakończenie dnia

05:55 Mango – Telezakupy    
08:00 Dzień dobry TVN (1020) – magazyn  
11:05 Na Wspólnej 10 (1621) 

– serial obyczajowy 
11:40 Areszt domowy 

– film rodzinny, USA 1996, reżyseria: 
Harry Winer, obsada: Jamie Lee Curtis, 
Kevin Pollak, Kyle Howard, Amy Sakasitz, 
Russell Harper, Wallace Shawn, Jennifer 
Love Hewitt, Jennifer Tilly    

13:50 Bliźniacy 
– film komedia, USA 1988, reżyseria: Ivan 
Reitman, obsada: Arnold 
Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly 
Preston, Chloe Webb, Bonnie Bartlett, 
Trey Wilson

16:00 Złoto dla zuchwałych 
– film wojenny, USA/Jugosławia 1970, 
reżyseria: Brian G. Hutton, obsada: 
Clint Eastwood, Telly Savalas, Don 
Rickles, Donald Sutherland, Carroll 
O'Connor    

19:00 Fakty     
19:30 Sport      
19:40 Pogoda      
19:50 Uwaga!    
20:05 Na Wspólnej 10 (1622) 

– serial obyczajowy
20:45 W–11 Wydział Śledczy  

– program kryminalny   
21:30 Kuchenne rewolucje 4 (12/14) 

– program kulinarno–rozrywkowy   
22:30 Zabójcza broń 

– film sensacyjny, USA 1987, reżyseria: 
Richard Donner, obsada: Mel Gibson, 
Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, 
Tom Atkins, Darlene Love    

00:45 Woli i Tysio na pokładzie (4/8) 
– program rozrywkowy    

01:15 Uwaga!    
01:30 Arkana magii (TVN noc) (592) 

– program interaktywny 
02:50 Od hitu do świtu (7/60)     
05:25 Koniec programu  
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków, odc.61
08:00 Pinky i Mózg, odc.61
08:30 Pies Huckleberry, odc.12, 13, 14
09:00 Tryumf Pana Kleksa

Polska, 2001; r. Krzysztof Gradowski.
Animacja o przygodach Pana Kleksa

10:45 Mała księżniczka
USA, 1995; r. Alfonso Cuarón; w. Liesel 
Matthews, Arthur Malet, Camilla Belle, 
Liam Cunningham, Rusty Schwimmer, 
Vanessa Lee Chester, Eleanor Bron. Film 
familijny

12:45 Karate Kid 3
USA, 1989; r. John G. Avildsen; w. Ralph 
Macchio, Sean Kanan, Pat Morita, Robyn 
Lively, Thomas Ian Griffith, Martin Kove. 
Familijny/akcja

15:00 Rok pierwszy
USA, 2009; Premiera

17:00 Dlaczego ja?, odc.195
18:00 Pierwsza miłość, odc.1527
18:50 Wydarzenia
19:20 E. Wedel 

– Wygraj Bilety na UEFA EURO 2012
19:25 Sport
19:30 Pogoda
19:35 Świat według Kiepskich, odc.364
20:05 Pokojówka na Manhattanie

USA, 2002; r. Wayne Wang; w. 
Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Nastasha 
Richardson, Stanley Tucci, Tyler Posey. 
Czarująca komedia romantyczna

22:25 Erin Brockovich
USA, 2000; Dramat 

01:10 Kości, odc.41
02:05 Zagadkowa noc, odc.875
03:30 Zza kamery, odc.25
03:45 Tajemnice losu, odc.1031
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1954
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09.45 Muzyczne powitanie
10.00 Poranne pasmo powtórek 

(Teledziennik o godz. 10.00, 11.00, 12.00)
13.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
14.00 Na Temat – pr. publicystyczny 
15.00 Pasmo produkcji lokalnych 
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
17.00 Sławomir Holland przedstawia: 

Nic nowego pod słońcem   
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.45 Retrospekcje – magazyn 
18.00 Warsztaty fotograficzno 

– filmowe w Resursie
18.30 Na Temat – pr. publicystyczny
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami 
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Retrospekcje – magazyn  
20.40 Jest taka kamienica... 

– spotkanie sąsiadów   
21.00 Krzysztof Globisz – spotkanie  

w Muzeum W. Gombrowicza   
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
22.00 Na Temat – pr. publicystyczny 
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Retrospekcje – magazyn  
23.45 Zakończenie Programu   

POLECAMY
ERIN BROCKOVICH
Erin Brockovich (Julia Roberts, 
która dostała za tą rolę Oskara) 
jest w sytuacji nie do pozazdrosz-
czenia. Dwukrotnie rozwiedziona 
samotnie wychowuje trójkę dzieci, 
nie ma pieniędzy, wykształcenia 
ani widoków na pracę. Łatwo zra-
ża do siebie innych: ma wybucho-
we usposobienie i niewyparzoną 
gębę, wali prawdę prosto z mostu 
i ekstrawagancko się ubiera. 
Pewnego dnia jej zdezelowany sa-
mochód zostaje potrącony przez 
innego kierowcę i Erin występuje 
do sądu o odszkodowanie. Na 
nic jednak zdają się wysiłki wyna-
jętego przez nią doświadczonego 
adwokata, Eda Masry (Albert 
Finney). Swym bezceremonialnym 
zachowaniem Erin zraża do siebie 
sąd i przegrywa sprawę. Pozostają 
jej do zapłacenia astronomiczne 
długi, które miała nadzieję pokryć 
z odszkodowania. Zdesperowana 
Erin błaga Eda, by dał jej pracę 
w swojej kancelarii. Ten niechętnie 
wyraża zgodę. Wertując akta Erin 
przypadkowo trafia na ekspertyzy 
medyczne, które zwracają jej uwa-
gę. Zaintrygowana zaczyna badać 
sprawę i odkrywa, że potężny kon-
cern dopuścił do zanieczyszczenia 
wód gruntowych w małym prowin-
cjonalnym miasteczku, którego 
mieszkańcy od dawna zapadają 
na najróżniejsze choroby. 

POLSAT
CZWARTEK 22:25
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DOMOWY SUKCES BUCZYŃSKIEJ
Po raz siódmy na kortach RKT Return niemal stu zawodników z 12 krajów walczy-
ło w zmaganiach Tennis Europe Radom Cup. Świetny występ w tym gronie zano-
towała Aleksandra Buczyńska. Radomianka doszła do półfinału gry pojedynczej po-
konując po drodze Włoszkę Elenę Pellegrini 6:1, 6:2,  Ines Ibbou z Algierii 6:3, 6:4, 
a w ćwierćfinale Julię Przybylską 6:2, 6:1. Dopiero później musiała uznać wyższość 
Marty Kowalskiej, swojej deblowej partnerki. Polski duet w grze podwójnej spisał się 
rewelacyjnie, zgarniając główne trofeum. W rywalizacji singlistek zaprezentowała się 
również Oliwia Szymczuch, która dotarła do drugiej rundy. MVP
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R E K L A M A Rok na torze
Zmagania ROK Cup Poland to 
najstarsza i najliczniej obsadzona 
seria kartingowa w naszym kraju

Trwający sezon jest jubileuszowy dla 
ROK Cup Poland. Rywalizacja toczy się 
bowiem po raz dziesiąty. W najbliższy 
weekend w Radomiu odbędą się dwie 
rundy tegorocznego cyklu. Zapowiada 
się niezwykle ciekawa walka o punkty 
do klasyfikacji generalnej, szczególnie 
w najmłodszych kategoriach wiekowych; 
tym bardziej, że w zmaganiach 
wystartuje niemal setka zawodników 
z Polski, Niemiec i Litwy. 
Rywalizacja na radomskim torze będzie 
odbywała się w pięciu kategoriach 
wiekowych. Wśród najmłodszych 
Rokkersów, w kategorii Baby Rok 
wystartują kierowcy posiadający licencję 
kartingową junior, do 9. roku życia. 
Najbardziej emocjonująco zapowiadają 
się zmagania w kategorii Mini Rok. 
Prowadzący w klasyfikacji Marcin 
Brzeziński z Bydgoszczy ma tylko trzy 
punkty przewagi nad Filipem Wójcikiem 
reprezentującym Automobilklub 
Radomski. W najbardziej prestiżowej 
kategorii Rok 125 zaprezentuje się 
kolejny z naszych reprezentantów 
Michał Zając. 
Zmagania na torze AR rozgrywane będą 
w sobotę i niedzielę od godz. 10. MVP

Nie tylko z powodu wywalczonego 
awansu, ale także z uwagi na 
wysoką wygraną w Ostrołęce 
piłkarze Radomiaka 
zakończyli trzecioligowy sezon 
w szampańskich nastrojach. 
Tego samego nie mogą 
powiedzieć zawodnicy Broni, 
którzy przegrali pięć ostatnich 
spotkań z rzędu

W Radomiaku, od chwili triumfu 
w derbach Radomia, które przy-
pieczętowały awans „zielonych” do 
drugiej ligi, trwają przygotowania do 
występów na wspomnianym szcze-
blu rozgrywek. Pojedynki ligowe były 
tylko przerywnikiem we wspomnia-
nym procesie. Podopieczni Armina 
Tomali ze swoimi kibicami pożegnali 
się remisem ze Startem Otwock 1:1. 
W minioną środę natomiast wybra-
li się do Ostrołęki, gdzie zmierzyli 
się z outsiderem tabeli, miejscową 
Narwią. Na włodarzy klubu i ich ki-
biców na miejscu czekała niemiła 
niespodzianka, bowiem zarząd Na-
rwi zdecydował się zamknąć stadion. 
Przez kilkanaście minut wydawało 
się nawet, że radomianie odwrócą 
się na pięcie, wsiądą do autokaru 
i wrócą do domu. Zgodnie z duchem 
sportu wyszli jednak na murawę 
i wpakowali rywalom pięć goli, efek-
townie żegnając się z trzecią ligą. 
Na listę strzelców wpisali się Piotr 
Wlazło, Marek Kaliszewski, Marcin 
Figiel i Maciej Domański. Autorem 
ostatniego trafienia dla „zielonych” 
na tym szczeblu rozgrywkowym był 
obrońca… Narwi, Mateusz Pełtak.

Radomiak zakończył zmagania 
z 67 punktami na swoim koncie. 
Odniósł aż 19 zwycięstw. Z rywa-
lami punktami podzielił się dzie-
sięciokrotnie. I tylko raz, w rundzie 
jesiennej z Hutnikiem w Warszawie, 
doznał goryczy porażki.

Jednobramkowe zwycięstwo ze 
wspomnianą Narwią było tymcza-

sem przekleństwem dla ekipy Bro-
ni. Na trzynastym triumfie bowiem 
team z Plant zatrzymał się i przez 
cały maj, czyli sześć ligowych kole-
jek, nie potrafił wygrać. Zremisował 
tylko na wstępie z MKS-em Kut-
no, a następnie aż pięć razy z rzędu 
schodził z murawy pokonany. Szko-
leniowcy zespołu tłumaczyli to fak-
tem, że z zespołu uszło powietrze po 
stracie szansy na awans. Taka seria 
jednak rzuciła się cieniem na cały 
sezon; tym bardziej, że poza Ra-
domiakiem, większość pozostałych 
rywali, którzy w majowych konfron-
tacjach z Bronią zgarniali komplety 
punktów, plasowała się w dolnych 
rejonach tabeli. W środowe popo-
łudnie trzy „oczka” z Radomia wy-
wiózł Ursus Warszawa. Na pożegna-
nie z własną publicznością gola dla 
ekipy z Narutowicza zdobył Damian 
Sałek.

MVP

Finisz 
dla Radomiaka

Marcin Figiel był najskuteczniejszym piłka-

rzem Radomiaka w zakończonym sezonie

Prezes Rosy Robert Bartkiewicz nie ma 
wątpliwości, że władze klubu dokonały 
właściwego wyboru. – Pracowaliśmy 
z tym szkoleniowcem przez ostatnie pół 
roku i z tego okresu jesteśmy bardzo za-
dowoleni. To trener, który się sprawdził, 
a w prowadzonych teraz rozmowach 
przedstawił najbardziej ciekawą wizję 
rozwoju zespołu spośród wszystkich 
kandydatów – podkreśla prezes Rosy. 

– Dziękuję za miłe słowa; jestem pe-
wien, że wspólnie zrealizujemy kolejne 
ambitne cele. Na razie nie wiemy, jakie 
one dokładnie będą, bo jak wiadomo 
jedną nogą jesteśmy w I lidze, a drugą 
w ekstraklasie. Kiedy już do końca się 
ta sprawa wyjaśni, ogłosimy, jakie wy-
zwania przed sobą stawiamy – oznajmił 
Mariusz Karol.

Na razie budowa zespołu jest na-
prawdę na początku drogi. Kontrakty 
podpisało dwóch zawodników: Artur 
Donigiewicz i Marcin Kosiński. Blisko 
porozumienia są także Michał Nikiel 
i Piotr Kardaś. Cała czwórka reprezen-
towała dotąd barwy Rosy, ale zarząd 
klubu rozmawia z wieloma graczami 
z innych klubów na temat występów 
w radomskim zespole. Dwóch z nich 
wywodzi się z naszego kraju i stanowi-
łoby kolejne wzmocnienie radomskiego 
teamu. Jednak z uwagi na spore zamie-
szanie na rynku transferowym szefowie 

Rosy trzymają w tajemnicy ich nazwiska.
Czy Rosa zagra ostatecznie w eks-

traklasie, czy w I lidze powinno roz-
strzygnąć się ostatecznie w ciągu 
kilku dni. – Nie mogę jednak niczego 
deklarować, bo tak naprawdę sami nie 
wiemy, jakie stanowisko zajmą osta-
tecznie władze polskiej koszykówki. 
Mam nadzieję, że sprawa zakończy się 
w ciągu tygodnia, najwyżej dwóch – 
mówi Robert Bartkiewicz. 

Jest jednak niemal przesądzone, że 
z ekstraklasy wycofają się co najmniej 
dwa zespoły. Oznaczałoby to, że kilka 
drużyn otrzymałoby zaproszenie do gry 
w najwyższej klasie rozgrywkowej i jako 
pierwszej rzekomo miałoby być ono 
przedstawione właśnie Rosie.

Biorąc pod uwagę  wariant gry w eks-
traklasie, trener Mariusz Karol nawiązał 
już kontakt z graczami zagranicznymi. 
– Wielu tych zawodników znam, więc 
z wyborem nie byłoby jakiegoś wielkiego 
problemu. Czy to jeśli chodzi o koszy-
karzy z Bałkanów, czy nawet Ameryki 
– zapewnia szkoleniowiec Rosy. Dodaje 
jednocześnie, że stara się tak dobierać 
graczy do radomskiego zespołu, żeby 
w przypadku gry na zapleczu ekstrakla-
sy, zapewnili mu oni awans w przyszłym 
sezonie. Gdyby natomiast okazało się, 
że radomianie zagrają na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym, zawodnicy, 
z którymi rozmawia szkoleniowiec, rów-
nież mają zapewnić odpowiednio wyso-
ki poziom sportowy. 

Cele Rosy 
są ambitne

Dwa tygodnie po zakończeniu pierwszoligowego sezonu zarząd Rosy Radom 
powierzył misję budowy nowej, silnej drużyny dotychczasowemu trenerowi 

Mariuszowi Karolowi. Sztab szkoleniowy tworzyć będą ponadto: Marek 
Łukomski, Karol Gutkowski i Dawid Mazur, pracujący ostatnio w Szkole 

Mistrzostwa Sportowego i reprezentacji Polski kadetów

MICHAŁ PODLEWSKI

Mariusz Karol poprowadzi Rosę Radom w kolejnym sezonie 
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