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W ośmiu placówkach oświatowych 
komisja wybrała najlepszych 
kandydatów, a w przypadku 
dwóch konkursy nie zostały jeszcze 
rozstrzygnięte

Najwcześniej rozstrzygnięty został 
konkurs na dyrektora Młodzieżowego 
Domu Kultury. Wygrała go dotych-
czasowa szefowa Elżbieta Sobkowiak. 
Ogródkiem Jordanowskim nadal kiero-
wać będzie Elżbieta Gawińska. Z sied-
miu chętnych do kierowania III LO im. 
Dionizego Czachowskiego wybrano 
kierującą tą placówką Danutę Sawicką. 
Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół 
nr 2 wygrał Krzysztof Sońta, były po-
seł Prawa i Sprawiedliwości, obecnie 
pełnomocnik prezydenta ds. osób wy-
kluczonych, nauczyciel wychowania 
fizycznego. Przedszkolem Publicznym 
nr 25 kierować będzie Anna Piwońska. 
Utworzonym z połączenia Zespołu 
Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskie-
go oraz Zespołu Szkół Odzieżowych 
Stylizacji i Usług Zespołem Szkół 
Mody, Stylizacji i Usług pokieruje Ewa 
Osińska, a nowym Zespołem Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 Iwona Dąbek, wi-
cedyrektor PSP nr 9.

– W konkursie na dyrektora Mło-

dzieżowego Ośrodka Socjoperapii 
zgłosił się jeden kandydat. Nie uzyskał 
ustawowej większości głosów w komi-
sji, więc konkurs nie został rozstrzy-
gnięty – mówi wiceprezydent Ryszard 
Fałek. – W tej sytuacji możemy ogłosić 
drugi konkurs albo powołać nowego 
szefa. Będę optował za tym drugim 
rozwiązaniem. Kandydata nie mamy 
jeszcze, cały czas szukam.

Z konkursu miasto zamierza wybrać 
jeszcze szefów Zespołu Szkół Budow-
lanych i Centrum Kształcenia Usta-
wicznego. Więcej konkursów jednak nie 
będzie, chociaż kadencje dyrektorów 
kończą się w ponad 30 placówkach.

– Zdecydowaliśmy, że konkursy 
ogłosimy tylko w tych placówkach, 
które łączymy i w nowo utworzonych. 
Albo tam, gdzie szefowie mieli już 
emerytury. W pozostałych przypad-
kach, skoro dyrektorzy mieli oceny wy-
różniające, powierzymy im obowiązki 
na następną kadencję – tłumaczy wi-
ceprezydent Ryszard Fałek.

Takie posunięcie powinno zostać 
uzgodnione z kuratorium oświaty. Je-
śli kuratorium będzie miało zastrzeże-
nia do któregoś wyboru, miasto ogłosi 
konkurs. 

 NIKA

Komisja wybrała

Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie 
rozebrana grożąca zawaleniem 
kamienica przy ul. Narutowicza

Niebezpieczne wybrzuszenie w szczy-
towej ścianie kamienicy zauważył w 
poniedziałek późnym popołudniem 
patrol Straży Miejskiej. – Obawialiśmy 
się, że mur lada chwila runie na chod-
nik. Natychmiast powiadomiliśmy 
straż pożarną i nadzór budowlany 
– relacjonuje Piotr Stępień, rzecznik 
Straży Miejskiej.

Strażacy zdecydowali o wyburze-
niu najbardziej niebezpiecznego frag-
mentu ściany. Miejski Zarząd Dróg i 
Komunikacji natomiast, w związku z 
zagrożeniem, postanowił zamknąć dla 
ruchu odcinek ul. Narutowicza między 
Traugutta a Kościuszki, w kierunku 
ronda Kisielewskiego. Objazdami kur-
sują autobusy linii 5 (w stronę Prusza-
kowa) i 23 (w stronę Józefowa). Tak-
że kierowcy prywatnych aut powinni 
omijać ten fragment miasta.

– Oczywiście nie można korzystać 

również z chodników wokół budyn-
ku. Dla bezpieczeństwa pieszych za-
grodziliśmy te miejsca – mówi Piotr 
Stępień.

Kamienica jest prywatną własno-
ścią; ma sześciu współwłaścicieli. To 
oni muszą zdecydować, czy budynek 
będą remontować, czy go rozbiorą.

– Czwórka właścicieli jest znana. 
Niestety, mamy problem z dwoma po-
zostałymi; szukamy ich – mówi Woj-
ciech Gajewski, powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego. – Jeśli właści-
ciele będą chcieli budynek rozebrać, 
wydamy nakaz rozbiórki. Jeśli posta-
nowią remontować kamienicę, okre-
ślimy termin, w jakim muszą to zrobić.

Budynek znajduje się w strefie 
ochrony konserwatorskiej, więc na 
jego rozebranie właściciele musza uzy-
skać zgodę konserwatora zabytków.

MZDiK informuje, że fragment ul. 
Narutowicza pozostanie zamknięty 
do czasu zabezpieczenia lub rozbiórki 
ściany budynku.

NIKA

Rozbiorą?Przez niemal miesiąc tematem naczel-
nym dyskusji staną się rozgrywane 
w Polsce i na Ukrainie mistrzostwa 
europy w piłce nożnej. Będą okazją 
do licznych spotkań towarzyskich 
i wspólnego przeżywania emocji zwią-
zanych z toczącymi się meczami. Tym 
bardziej, że pierwszy raz w historii tak 
wielkie i prestiżowe wydarzenie spor-
towe dziać się będzie na naszym wła-
snym podwórku.

Radomianie będą mogli oglądać 
rozgrywki m.in. w specjalnej Strefie 
Kibica, zbudowanej przy Centrum 
Handlowym M1, czynnej w godz. 10-
24. Również w Galerii Słonecznej bę-

dziemy mogli podziwiać zmagania eu-
ropejskich reprezentacji narodowych.

– Euroimprezy będą się odbywać 
w Galerii Słonecznej we wszystkie 
czerwcowe weekendy – wyjaśnia Ka-
tarzyna Nagrodzka, rzecznik prasowy 
GS. – Będzie można obejrzeć mecz na 
dużym ekranie w restauracjach Jac-
k’s i Cleopatra i zrobić sobie zdjęcie 
w piłkarskiej stylizacji. Przygotowano 
też liczne sportowe konkursy, takie jak 
turniej piłkarzyków, konkurs rzutów 
karnych czy slalom sprawnościowy 
i moc innych atrakcji, także dla naj-
młodszych. Euroimprezy będą od-
bywać się w każdą sobotę i niedzielę 
czerwca od godz. 12.

Mecze obejrzymy także na dużym 
ekranie w radomskim Multikinie. Wie-
le radomskich barów, pubów i restau-
racji również otworzy swe podwoje dla 
kibiców.

Każdy kibic powinien się także za-
opatrzyć w odpowiednie akcesoria. 
Oprócz zdobywających coraz większą 
popularność chorągiewek, montowa-
nych na samochodach oraz koszulek 
i flag,  wielkie zainteresowanie i pozy-
tywny odzew wzbudziły biało-czerwone 
rogatywki. W sprzedaży znajdują się 
także m.in. gry planszowe, albumy z na-

klejkami, maskotki, krawaty, breloczki, 
puzzle, skarpety i mnóstwo innych, czę-
sto zaskakujących, przedmiotów. Wśród 
nich Plastry Opatrunkowe Kibica, Kon-
serwa Kibica czy bezalkoholowe, spe-
cjalne piwo dla psa! Duch Euro 2012 
udzielił się nawet cukiernikom. W trakcie 
podziwiania zmagań piłkarzy będziemy 
mogli raczyć się specjalnymi tortami in-
spirowanymi mistrzostwami. Narodowy 
Bank Polski wyemitował specjalną serię 
monet kolekcjonerskich i obiegowych, 
przedstawiających m.in. stadiony, na 
których rozgrywane będą poszczególne 
mecze. Najdroższe – o nominałach 500 
i 100 zł – kosztowały aż 16 tys. zł! Nie 
odstraszyło to kolekcjonerów. 

– Nie interesują mnie polityczne i spo-
łeczne spory oraz protesty, jakie mogą 
zakłócić przebieg turnieju. Dla mnie 
Euro to wielkie święto piłki i nie chcę, by 
cokolwiek je przyćmiło. Nawet niezreali-
zowane bądź niedokończone inwestycje 
drogowe. Piłka jest najważniejsza – pod-
kreśla Karol, tegoroczny maturzysta jed-
nego z radomskich liceów.  

O radomskiej Strefie Kibica 
z Grzegorzem Gilewskim, głównym 

organizatorem, rozmawia Dawid 
Puton z Radia Rekord – czytaj str. 3

Piłkarskie 
szaleństwo

Meczem Polska – Grecja rozpoczną się dziś piłkarskie zmagania Euro 2012. 
Futbolowe szaleństwo trwa jednak już od dłuższego czasu

SZYMON STĘPIEŃ

Numizmaty z motywami Euro 2012 cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko kolekcjonerów
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Koniec świata

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 
BEZPŁATNY TYGODNIK 

„7DNI”

Grubo ponad trzystu radomskich nauczycieli ma od września stracić 
pracę lub pożegnać się z częścią etatu.
Pracę mogli dotąd tracić dziennikarze (co ochoczo czynili), 
mogli tracić sklepikarze, mogli tracić muzealnicy, rybacy, szewcy 
i account menedżerowie.
Ale jeśli tracą ją nauczyciele, znak, że naprawdę źle się dzieje 
w państwie duńskim. Choć naprawdę źle będzie wtedy, 
kiedy o zatrudnienie zaczną bać się urzędnicy. 
To właściwie będzie koniec świata. 
Ostatnio media pisały o sondażu, 
według którego znakomita większość młodych ludzi w Polsce marzy 
o urzędniczej posadzie. Smutne, tym bardziej, 
że nie można tego zgonić na efekt PRL-owskiej tresury. 
W zabijaniu ambicji i marzeń III RP okazała się równie skuteczna. 
Znam paru takich, którym zamarzyła się przygoda i zaczęli prowadzić 
własne firmy. Chcieli chyba, naiwniacy, pokazać, że można dzięki wielkiej 
pracowitości i radosnej kreatywności rozwijać się, zarabiać na życie 
i pomnażać krajowe PKB. Tysiączłotowy comiesięczny ZUS i przeczołganie 
przez urzędy szybko nauczyło ich moresu. 
Dziś marzą już tylko o ciepłej posadce rzecznika czy młodszego referenta. 
A choćby i podreferenta.
Ambicje trzeba kroić na miarę możliwości – młodzi o tym najwyraźniej 
wiedzą i stąd marzenia o zostaniu klerkiem. Urzędnik z rynku pracy 
najwyraźniej schodzi – jak kapitan ze statku – ostatni.
Tymczasem trwa dyskusja o tym, czy polskie szkoły wyższe kształcą 
kolejnych bezrobotnych. Pytanie istotne również w naszym mieście, 
zwłaszcza, że radomska politechnika przekształca się w uniwersytet 
– Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy o zmianie nazwy 
uczelni. Już niedługo ziści się więc marzenie lokalnych polityków, 
przywoływane regularnie przy kolejnych kampaniach wyborczych. 
Swoją drogą, co oni teraz będą obiecywać? 
Filharmonię? Spalarnię śmieci? 
Ach, zapomniałem – tor Formuły 1!
A uniwersytet w Radomiu trwać będzie i zapewni – na czas jakiś 
przynajmniej –  zatrudnienie rzeszy pracowników naukowych. 
Bo studentom to raczej nie. Trudno tu zresztą mieć do politechniki 
(in spe – uniwersytetu) pretensje – cały system polskiego szkolnictwa, 
począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej, do czegoś tam 
przygotowuje (do czego – rzec trudno), ale na pewno nie do radzenia 
sobie z rzeczywistością i polskim rynkiem pracy.
Odrzućmy jednak smutki na bok. Czas na Euro. Zaczyna się kilkutygodniowe 
szaleństwo, przynajmniej w czerwcu będzie można zapomnieć o rachunkach 
i pustym portfelu. Potem prace sezonowe – poratować się będzie można 
zbierając truskawki i jabłka. A jesienią... Może nie będzie tak źle. 
W końcu muszą kogoś zatrudnić do rozbiórki Stadionu Narodowego.   

SEBASTIAN RÓWNY

R E K L A M A

WEMI
Suka rasy owczarek niemiecki, 
brązowo-czarna, wiek ok. 3 
lat. Przywieziona do schroniska 
01.01.2012 z ul. Energetyków. 
Wemi jest łagodną i przyjacielską 
suczką, uwielbia głaskanie. Dla 
psów – dominująca, pilnuje miski. 
Będzie dobrym stróżem posesji. Jest 
wysterylizowana i zaszczepiona.

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ...

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

FUNIA
Suczka, mix, nieduża, jasnoczekoladowa 
z dłuższym włosem, wiek ok. 2 
lat. Znaleziona 06.10.2011 na ul. 
Potkanowskiej obok przystanku 
autobusowego, przy którym czekała… 
Funia jest bardzo łagodną suczką, 
nieco nieśmiałą przy pierwszym 
kontakcie. 

105. rocznicę urodzin obchodził 
porucznik w stanie spoczynku 
Stanisław Życki – ostatni żyjący 
żołnierz 72. Radomskiego Pułku 
Piechoty

Oprócz licznej rodziny – Stanisław 
Życki doczekał się praprawnuków – 
w ogrodzie rodzinnego domu zjawili 
się kombatanci, młodzież z radom-
skich liceów oraz przedstawiciele 
władz miasta – wiceprezydent Ryszard 
Fałek i przedstawicielka wydziału kul-
tury i promocji,  Renata Sarnowicz. 
Obecni byli ułani ze Stowarzyszenia 
Szwadronu Ziemi Radomskiej pod 
wodzą Tomasza Szulfera i człon-
kowie Stowarzyszenia ViS-Radom 
w mundurach piechoty z okresu mię-
dzywojennego z Przemysławem Bed-
narczykiem i Mariuszem Królem. Nie 
zabrakło życzeń, prezentów, toastów 
i wielu zapierających dech w piersiach 
opowieści wojennych. Życiorys jubila-
ta przedstawił organizator uroczysto-
ści, kpt Jarosław Małek. Z niewielkim 
programem pieśni patriotycznych 
zaprezentował się chór umunduro-
wanych dziewcząt z III Liceum Ogól-
nokształcącego. Wiersz Wisławy 
Szymborskiej zaprezentowała z kolei 
przedstawicielka XI LO. 

Stanisław Życki urodził się 20 maja 
1907 r. w Olszowej (gm. Jastrzębia). 
Rzemiosła wojskowego uczył się w 72. 
Pułku Piechoty, w którym służył jako 

kapral (1929-1931). Podczas wojny 
obronnej walczył w szeregach 21. Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy” jako łącz-
nik sztabu. W trakcie walk udało mu 
się zdemaskować niemieckiego szpiega. 
Uczestnik bitwy pod Mławą i obrony 
Warszawy, podczas walk na Pradze zo-
stał ranny w nogę. Jako członek ochrony 
pociągu rządowego zmierzał do Rumu-
nii, w Kowlu został jednak zwolniony 
ze służby. Niemal natychmiast dostał 
się do niewoli radzieckiej, a po uciecz-
ce – do niemieckiej. Wraz z innymi jeń-
cami przez Lublin dotarł do Radomia, 
gdzie znów uciekł. Uniknął schwytania 
w niemieckiej zasadzce, za co okupant 
wydał na niego wyrok śmierci. Nawią-
zał współpracę z AK (w jego domu 
kwaterowali Niemcy oraz mieściła się 
siedziba niemieckiej poczty). Po wojnie 
nie zaznał spokoju ze względu na przy-
należność do „sanacyjnej armii”. Czło-
nek ZBOWiD-u i Związku Weteranów 
i Rezerwistów Wojska Polskiego. Wraz 
z córką Stanisławą od wielu lat opiekuje 
się pomnikiem pomordowanych obywa-
teli Radomia u zbiegu ulic 11 Listopada 
i Warszawskiej.

W trakcie uroczystości pan Stani-
sław podpisał dokument, na mocy 
którego Stowarzyszenie ViS-Radom, 
organizujące widowiska historyczne, 
nabyło prawa do kontynuowania tra-
dycji i używania barw oraz odznak 72. 
Pułku Piechoty.

SZYMON STĘPIEŃ

Żywa historia

Weteran Stanisław Życki w otoczeniu gości
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Serdeczne podziękowania
dla Właściciela i Dekarzy fi rmy Full-Dach 

mieszczącej się w Radomiu przy ul. Kozienickiej 79 
za szybką, rzetelną i niedrogą pracę przy budowie dachu

składa Jadwiga Piotrowicz
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POŻAR W KARSZÓWCE
Spłonęło poddasze restauracji Karszówka przy ul. Limanowskiego. Pożar wybuchł 
w nocy z piątku na sobotę. Ogień przez blisko trzy godziny gasiły cztery zastępy 
straży. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. NIKA 
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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, 8 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! 

kkryje 

K O N K U R S

Strefa wrażeń

R E K L A M A

Pieniądze 
dla Łączników

Kolejną transzę pieniędzy na zaległe 
wynagrodzenia dla pracowników 
znajdującej się w upadłości Fabryki 
Łączników przekazał syndykowi 
Wojewódzki Urząd Pracy

Pieniądze pochodzą z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. – W kwietniu 
syndyk zwolnił 356 pracowników, 
a w maju wystąpił do Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy o wypłatę odpraw 
i odszkodowań w wysokości 4 
mln 269 tys. 992 zł – informuje 
Wiesława Lipińska, rzecznik prasowy 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie.  – Pieniądze wpłaciliśmy 
na konto syndyka Fabryki Łączników, 
bo on wypłaca należne świadczenia.
W pierwszej transzy – na początku 
kwietnia załoga Fabryki Łączników, 
przypomnijmy, otrzymała z FGŚP 
ponad 1,7 mln zł na zaległe 
wynagrodzenia za grudzień, styczeń 
i dziewięć dni lutego.
Upadłość Fabryki Łączników siedlecki 
sąd ogłosił w lutym. Zakład zatrudniał 
blisko 400 osób.

NIKA

Rewitalizacja chce, by sąd 
nakazał właścicielowi kamienicy 
Rynek 7 wypłatę 300 tys. zł 
gwarancji bankowej, należnej za 
niedotrzymanie terminu zakończenia 
remontu. Dlatego spółka odwołała 
się od wyroku pierwszej instancji

– Sąd przyznał, że właściciel nierucho-
mości nie dotrzymał umowy ze spółką, 
czyli nie zakończył remontu kamienicy 
w wyznaczonym terminie. Uznał tak-
że, co postulowaliśmy, że ma te prace 
dokończyć w ciągu trzech miesięcy. 
Obciążył również właściciela kosztami 
sądowymi w wysokości 18 tys. zł – rela-
cjonuje wyrok lubelskiego sądu gospo-
darczego prezes spółki Rewitalizacja 
Mariusz Mróz.

Rewitalizacja, przypomnijmy, za-
wierając umowę na sprzedaż nieru-
chomości z Michałem Kęską określiła 
termin oddania kamienicy do użytku. 
W przypadku, gdyby nowy właściciel nie 
dotrzymał tego warunku, spółka miała 
prawo albo odkupić budynek, albo ode-

brać gwarancję bankową w wysokości 
300 tys. zł. Michał Kęska remontu nie 
skończył, a Rewitalizacja zdecydowała, 
że nie będzie odkupowała nierucho-
mości, bo ta miała obciążoną hipotekę. 
Wystąpiła natomiast o wypłatę gwaran-
cji, ale właściciel Rynku 7 na pisma nie 
reagował. W tej sytuacji spółka posta-
nowiła zwrócić się do sądu. Sąd zgodził 
się wprawdzie ze stanowiskiem Rewitali-
zacji, ale w wyroku, który zapadł przed 
dwoma miesiącami nie ma mowy o wy-
płacie gwarancji.

– Sąd do gwarancji odnosi się tylko 
w uzasadnieniu wyroku – naszym wnio-
skiem o wypłatę tych 300 tys. zł się nie 
zajął, ponieważ wypłata gwarancji wy-
nika bezpośrednio z umowy zawartej 
z właścicielem kamienicy Rynek 7. Wy-
stąpiliśmy więc do banku o wypłatę gwa-
rancji, ale bank nie może tego zrobić bez 
prawomocnego wyroku sądu. Dlatego 
odwołaliśmy się od postanowienia sądu 
pierwszej instancji – mówi prezes Mróz.

Termin rozprawy nie został jeszcze 
wyznaczony. NIKA

Rynek 7 
znów w sądzieZ Grzegorzem Gilewskim, głów-

nym organizatorem Strefy Kibica 
przy Centrum Handlowym M1 w Ra-
domiu rozmawia Dawid Puton z Ra-
dia Rekord

Jaki wynik typuje pan na dziś?
Oczywiście jestem przekonany, że 

będzie to bardzo udane rozpoczę-
cie Euro i Polsce uda się wygrać ten 
mecz. Skromnie, bo 1:0. No i oczywi-
ście wyjdziemy z grupy…

Myślę, że reprezentacja Polski ma 
najsilniejszą drużynę naprawdę od 
wielu, wielu lat. Po raz pierwszy w ka-
drze mamy kilku zawodników, nie boję 
się użyć takiego słowa, klasy świato-
wej. Są to piłkarze, którzy są rozpo-
znawani na całym świecie.  

I my to wszystko będziemy mogli 
oglądać w Radomiu w oficjalnej 
Strefie Kibica. 
Zorganizowanie oficjalnej Strefy 

Kibica nie jest prostym zadaniem, po-
nieważ  trzeba spełnić szereg wymogów 
związanych przede wszystkim z licen-
cją, czyli otrzymaniem praw od UEFA. 
To nam się udało. Zabezpieczenie ta-
kiej imprezy to też nie jest łatwa rzecz, 
ale tutaj bardzo fajnie podeszły do tego 
tematu wszystkie służby. No i przy wy-
siłku wielu stron: Urzędu Miejskiego, 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
i wszystkich instytucji państwowych 
udało się strefę dopiąć do końca. 

Będziemy mieli jedną z lepiej zorga-
nizowanych Stref Kibica w Polsce? 
Chciałbym, aby tak było. Trudno 

nam jest rywalizować z Warszawą czy 
Poznaniem – tam nakłady finansowe 
są olbrzymie. Natomiast w naszej stre-
fie, mimo że jest troszeczkę mniejsza 
od tych w Warszawie i Poznaniu, bę-
dzie się dużo działo. 

Czy również miasto miało jakiś 
wkład finansowy w strefę?
Tak, oczywiście. Urząd Miejski 

przekazał 150 tys. zł na organizację 
strefy i te pieniądze zagospodaro-
waliśmy tak, aby każdy mieszkaniec 
mógł coś znaleźć dla siebie. Będzie 
to strefa kibica, ale my chcemy ją na-
zwać bardziej strefą rodzinną. I fajnie 
byłoby, gdyby w tej strefie pokazywa-
ły się całe rodziny, z dziećmi. W dniu 
rozpoczęcia Euro odbędzie się loso-
wanie 16 drużyn szkolnych, które się 
zgłosiły do turnieju. Każda drużyna 
otrzyma nazwę jednej z drużyn euro-
pejskich. Zwycięzca otrzyma atrakcyj-
ne nagrody. 

Niektórzy być może będą spędzać 
w strefie całe dnie...
Od godz. 10 do 16 będą rozgrywane 

turnieje młodzieżowe, a od godz. 16 
zapewniamy występy artystyczne. Bę-
dzie i wieczór disco polo, i z najwięk-
szymi gwiazdami estrady polskiej. Bę-
dzie także koncert zespołu Lombard.  
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Sukcesem okazała się 
zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży 
„Arka” akcja dożywiania 
radomskich dzieci. Dzięki zebranym 
pieniądzom do tej pory udało się 
sfinansować 1300 bezpłatnych 
posiłków

Program wystartował w marcu 2011 
roku. Z inicjatywy SCM „Arka” po-
wstała wtedy kuchnia i stołówka. 
Obecnie posiłki są dowożone przez 
pięć dni w tygodniu także do 16 
współpracujących ze stowarzysze-
niem świetlic. Z programu korzysta 
ok. 400 dzieci. Od listopada 2011 do 
maja 2012 zabrano 4 tys. zł. – Nie ma 
najmniejszego problemu, żeby każde 

potrzebujące dziecko mogło do nas 
przyjść – mówił ks. Andrzej Tuszyń-
ski, prezes SCM „Arka”. – W bardzo 
dużym procencie udało nam się zła-
godzić problem niedożywienia dzieci 
w Radomiu. 

Akcja zorganizowana została we 
współpracy z operatorem telekomu-
nikacyjnym TelePolska. W sobotę, 2 
czerwca Antoni Styrczula, rzecznik 
prasowy TelePolska przekazał ks. Tu-
szyńskiemu czek na 3 tys. zł z prze-
znaczeniem na dalsze finansowanie 
posiłków dla najmłodszych potrze-
bujących. Kwota ta przełoży się na 
około tysiąc posiłków wydawanych 
w Arce i współpracujących z nią 
ośrodkach. 

SZYMON STĘPIEŃ 

Dla najmłodszych

R E K L A M A

Także Radom ma od tygodnia 
roślinny, trójkowy przebój. 
Wybraliśmy sobie lipę, a Trójka 
nadała jej imię – „Wspomnienie” 
Czesława Niemena

Drzewko w parku im. Tadeusza Ko-
ściuszki, za pomnikiem Jana Kocha-
nowskiego zasadził w piątek – uroczy-
ście i z wprawą – prezydent Andrzej 
Kosztowniak. Zdradził, że lipa to 
jego ulubione drzewo; przyznał też, 
że choć wybiera rozgłośnie lokalne, to 
czasami słucha radiowej Trójki.

Sadzeniu – jakżeby inaczej – towa-
rzyszyło „Wspomnienie” Czesława 
Niemena. Takie bowiem imię dla ra-
domskiej lipki wybrali dziennikarze III 
Programu

Radomskie drzewko jest jednym z 
30 zasadzonych w 30 miastach i mia-
steczkach Polski. To część proekolo-
gicznej akcji „PioSęki, czyli drzewa 
przebojów”, której pomysłodawcą był 
właściciel portalu nasz.park.pl, a ma 
uhonorować 30-lecie Listy Przebo-
jów Trójki. Pod koniec kwietnia Pro-
gram III posadził w Warszawie prawie 

30-letni klon na cześć tej sztandarowej 
trójkowej audycji, potem przyszła kolej 
na inne miasta. Na rynkach głównych, 
w parkach i na skwerach, przy muze-
ach i na bulwarach uroczyście sadzo-
no jeden z wybranych gatunków – buk, 
lipę albo klon. Trójka każdemu z nich 
nadała imię – tytuł piosenki z Listy 
Przebojów Programu III. Imię to wid-
nieje na specjalnej tabliczce dołącza-
nej do sadzonek.

– Wybraliśmy lipę za namową 
miejskiego specjalisty od zieleni. Lipy 
bowiem łatwo się przyjmują, rosną 
zdrowo i stosunkowo szybko, nie ata-
kują ich szkodniki. Przede wszystkim 
jednak to piękne drzewo – tłumaczy 
Katarzyna Piechota-Kaim, rzecznik 
prezydenta Radomia.

Miasto, kiedy już zdecydowało 
się wziąć udział w akcji, brało pod 
uwagę różne lokalizacje dla mło-
dziutkiej lipki. – Postanowiliśmy, że 
drzewko zostanie posadzone w par-
ku Kościuszki, obok pomnika Jana 
Kochanowskiego, który lipę właśnie 
opiewał we fraszkach – tłumaczy 
rzeczniczka prezydenta. NIKA

Lipa, czyli 
„Wspomnienie”

R E K L A M A

Prezydent ma nadzieję, że lipa „Wspomnienie” spodoba się radomianom
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Masz apetyt?
Pojedynek na miny i koncert 
Gaby Kulki – Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli zaprasza 
na piknik artystyczny „Apetyt na 
Gombrowicza”

Impreza odbędzie 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 wystąpi grupa 
Amok. Imprezę zakończy o godz. 
20.30 „Gombrowicz ogniem 
podszyty”, czyli czytanie i muzyka 
przy ognisku. 
Organizatorami pikniku są Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz 
gmina Jedlińsk. Tygodnik „7 Dni” 
sprawuje patronat medialny nad 
imprezą.

IO

Zareklamuj się 
w Bezpłatnym 
Tygodniku

DZWOŃ! 

48 360 25 25

R E K L A M A
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W Kamienicy Starościńskiej zachowały się średniowieczne fundamenty
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Remont został już zakończony, 
trwa porządkowanie terenu 
wokół budynku. Brakuje tylko 
makiety zamku. Uroczyste 
otwarcie Kamienicy Starościńskiej 
zaplanowane zostało na 18 
czerwca

Prace prowadzone są teraz w ka-
mienicy, a dokładniej – na poziomie 
zero, czyli w piwnicy, gdzie zaplano-
wano ekspozycję dotyczącą radom-
skiego zamku. – Ta sceneria jest jak 
najbardziej autentyczna; możemy 
oglądać odkryte podczas badań śre-
dniowieczne fundamenty domu sta-
rosty – mówi Mariusz Mróz, prezes 
spółki Rewitalizacja, która jest wła-
ścicielem obiektu. – Takie jest zresz-
tą założenie ekspozycji – pokazać 
radomianom zabytki odnalezione 
podczas wykopalisk na tym terenie, 
a związane z zamkiem.

W gablotach zobaczymy m.in. na-
czynia gliniane i fragmenty kafli, a hi-
storię badań archeologicznych będzie 

można prześledzić na specjalnie przy-
gotowanych planszach.

– Ekspozycja zostanie udostępniona 
radomianom i wszystkim chętnym; do 
piwnic Kamienicy Starościńskiej bę-
dzie można zajrzeć od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy spółki – 
deklaruje Mariusz Mróz.

Kamienica Starościńska zyskała po 
remoncie mansardowy dach; taki był 
tutaj przed przebudową. Najbardziej 
jednak zmieniło się otoczenie budyn-
ku. Rozebrane zostało ogrodzenie 
posesji od strony ul. Małej, rozebra-
no stare garaże. Teraz jest tu skwer 
z ławeczkami; wygospodarowano 
także miejsce na parking. Ekipy re-
montowe zajęły się również biegnący-
mi od strony ul. Wałowej fragmenta-
mi murów obronnych – oczyszczono 
je, uzupełniono i zakonserwowano. 
Drugi skwer powstał od ul. Grodz-
kiej; tu także są ławeczki na kamien-
nej podbudowie. – Za kilka dni stanie 
tutaj makieta radomskiego zamku – 
przypomina prezes Mróz.

Kamienica Starościńska będzie 
miała kilku lokatorów. Pomieszcze-
nia na parterze, z osobnym wejściem, 
otrzymają druhowie ze Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. Na górze 
ulokuje się stacja badawcza Instytutu 
Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-
demii Nauk. – Swoją siedzibę będzie 
miał tu także zespół naukowy do ba-
dania dziejów Radomia, pracujący 
pod kierunkiem prof. Dariusza Kupi-
sza – mówi Mariusz Mróz.

Uroczyste otwarcie kamienicy za-
planowano na 18 czerwca. Będzie 
mu towarzyszyć promocja wydawnic-
twa o historii radomskiego zamku na 
podstawie badań archeologicznych 
i archiwaliów, której autorem jest dr 
Zbigniew Lechowicz.

Spółka Rewitalizacja na renowację 
Kamienicy Starościńskiej otrzymała 
ponad 2 mln zł z funduszy UE. Ile 
dokładnie kosztowały prace, będzie 
można powiedzieć po rozliczeniu 
projektu.

 IWONA KACZMARSKA

A na skwerze stanie 
makieta zamku...
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Eksperymenty chemiczne 
i fizyczne, pokazy działania 
maszyn i elektroniki oraz moc 
innych atrakcji przygotowali liczni 
wystawcy z okazji III Radomskiego 
Pikniku Naukowego. Odbył się 
w sobotę, 2 czerwca

Naczelną ideą organizowania podob-
nych imprez jest popularyzacja nauki 
i jej osiągnięć, a także pokazanie jej 
obecności i wpływu na nasze życie 
codzienne. Mimo niezbyt sprzyjającej 
pogody piknik cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem radomian i ich po-
ciech. Liczne namioty i stanowiska 
gimnazjów, liceów, szkół technicz-
nych, uczelni i firm zostały rozsta-
wione nie tylko na placu przed gma-
chem Corazziego, ale także w jego 
wnętrzu. Zwiedzający mieli okazję 

m.in. obejrzeć proces powstawania 
kryształów, przejechać się podusz-
kowcem domowej roboty i poznać 
tajemnice procesów chemicznych, za-
chodzących w otaczającym nas świe-
cie oraz skosztować ekspresowych lo-
dów azotowych. Eksperymentatorzy 
cierpliwie tłumaczyli przebieg i za-
sady zachodzących zjawisk. Oprócz 
pokazów naukowych chętne osoby 
mogły oddać krew w mobilnym punk-
cie poboru i podziwiać pokazy udzie-
lania pierwszej pomocy. Podczas 
pikniku pierwszy raz zaprezentowała 
się nowo utworzona Szkolna Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej w bar-
wach 145. Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych, działająca przy ZSO im. 
J. Kochanowskiego. Odbyły się także 
liczne konkursy z nagrodami.

Oprócz pikniku naukowego w bu-

dynku urzędu odbyła się także Giełda 
Numizmatyczna Monetarium, zor-
ganizowana przez Mennicę Polską 
i Polskie Towarzystwo Numizma-
tyczne. Zainteresowane osoby mo-
gły kupić najnowsze i najciekawsze 
egzemplarze monet i numizmatów, 
wśród których wiele związanych było 
z zaczynającymi się w tym tygodniu 
mistrzostwami Europy w piłce noż-
nej. Była okazja do podziwiania ko-
lekcji monet prezentowanych przez 
wystawców i zdobycia pamiątkowe-
go żetonu. Specjalista z Mennicy 
Polskiej dokonywał także bezpłatnej 
wyceny monet, banknotów i meda-
li przyniesionych przez gości giełdy. 
Zainteresowani mogli zaopatrzyć się 
w fachową literaturę i akcesoria nu-
mizmatyczne.

SZYMON STĘPIEŃ 

Nauka jest ciekawa!

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 12 przy swoim stoisku prezentują eksperymenty chemiczne
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„Proszę państwa, 4 czerwca 1989 
roku o godzinie 12 w południe 
skończył się w Polsce komunizm” 
– tymi słowami Joanna 
Szczepkowska obwieściła 
w Dzienniku Telewizyjnym początek 
przemian ustrojowych w Polsce. 
23 lata temu odbyły się pierwsze 
w powojennej Polsce w połowie 
wolne wybory parlamentarne

Wybory 4 czerwca były wynikiem 
ustaleń wypracowanych podczas 
rozmów Okrągłego Stołu w Mag-
dalence. Strona rządowa zasiadła 
do nich przyparta do muru straj-
kami, jakie miały miejsce wiosną 
i latem 1988 roku, będących wyni-
kiem niezadowolenia społecznego. 
Katalizatorem protestów był m.in. 
pogłębiający się kryzys gospodarczy, 
najwyższa od 1982 podwyżka cen, 
prześladowania opozycji i konse-
kwentne odmowy rejestracji poszcze-
gólnych komisji zakładowych „Soli-
darności”. Do pierwszych rozmów 
pomiędzy Lechem Wałęsą a gen. 
Czesławem Kiszczakiem doszło 31 
sierpnia. W ich wyniku Wałęsa we-
zwał strajkujących do zaprzestania 
protestów, co spotkało się z ostrym 
sprzeciwem robotników. Ostatnie 
strajki zakończyły się 3 września; 
mimo wcześniejszych zapewnień 
protestujących dotknęły represje ze 
strony władz.

Młodemu pokoleniu należy przypo-
mnieć, że wybory 1989 roku nie były 
w pełni wolne. Zgodnie z ustaleniami 

pomiędzy stroną rządową a opozy-
cją, w pełni wolne wybory odbyły się 
tylko do reaktywowanego Senatu. 65 
proc. miejsc w Sejmie miało przypaść 
komunistom z PZPR, ZSL i SD oraz 
pozostałym partiom prorządowym, 
pozostałe 35 proc. przeznaczone zo-
stało dla kandydatów bezpartyjnych. 

Pierwsza tura wyborów przynio-
sła zdecydowane zwycięstwo „Soli-
darności”; jej kandydaci zdobyli 160 
spośród 161 przeznaczonych dla nich 
mandatów w Sejmie oraz 92 mandaty 
w Senacie. Koalicji rządowej udało się 
wprowadzić do Sejmu tylko pięciu re-
prezentantów. W drugiej – uzupełnia-
jącej – turze wyborów „Solidarność” 
uzyskała jeden brakujący mandat 
w Sejmie i jeszcze siedem w Senacie, 
przez co izba ta w 99 proc. opanowa-
na została przez stronę opozycyjną. 

Klęska komunistów ukazała nie-
możność stworzenia przez nich wła-
snego rządu. Zadanie stworzenia 
rządu koalicyjnego powierzono Ta-
deuszowi Mazowieckiemu. Został on 
zatwierdzony 12 września.

Wyniki wyborów definitywnie po-
kazały, że społeczeństwo polskie 
miało dość narzuconej z zewnątrz 
władzy komunistów i chciało zmian. 
Szczególnie podkreślany jest poko-
jowy charakter przemian w Polsce 
i uniknięcie „wariantu rumuńskie-
go”, czyli obalenia dotychczasowej 
władzy w wyniku walk zbrojnych. 
Pierwsze w pełni wolne wybory od-
były się w 1991 roku.

SZYMON STĘPIEŃ

Droga 
do wolności

Ulgi w komunikacji miejskiej, bilety 
do teatru czy na basen z bonifikatą 
– Wspólnota Samorządowa chce, 
by w Radomiu wprowadzona 
została karta miejska dla rodzin 
wielodzietnych

Miejska karta rodzinna funkcjonuje 
z powodzeniem w kilku miastach – 
Krakowie, Lublinie, Gdańsku, Warsza-
wie, Tychach czy Tarnowie. – W Kra-
kowie na ulgi mogą liczyć małżeństwa 
z co najmniej czwórką dzieci, a Gdań-
sku – z trójką. Pan prezydent, z któ-
rym rozmawialiśmy na temat tej ini-
cjatywy, jest za wprowadzeniem karty 
rodzinnej, ale na razie nie ma zgody, 
czy rabaty przysługiwałyby rodzinom 
z trójką czy z czwórką dzieci – mówi 
Mirosław Rejczak.

Wspólnota Samorządowa przekonu-
je, że karta to nie tylko jej pomysł; o jej 
wprowadzenie zabiegało wiele środo-
wisk. Dzięki karcie rodziny wielodzietne 
miałyby zniżkowe przejazdy komunika-

cją miejską, kupowałyby tańsze bilety na 
pływalnię czy do teatru. – Samorządy, 
które wprowadziły kartę, współpracują 
dodatkowo z podmiotami komercyjny-
mi, np. z aptekami, sklepami, zakładami 
usługowymi. Dzięki temu rodziny wie-
lodzietne mogą liczyć na bonifikaty czy 
ulgi nie tylko w miejskich instytucjach – 
tłumaczy Mirosław Rejczak.

Nie wiadomo, kiedy miejska karta 
rodzinna miałaby zacząć funkcjonować 
w Radomiu. Najpierw trzeba policzyć, 
jaki byłby koszt jej funkcjonowania.

Innym z pomysłów WS jest powoła-
nie miejskiej rady rodziców. – Byłoby 
to ciało doradcze, opiniujące np. po-
litykę prorodzinną gminy, programy 
profilaktyczne, organizację imprez 
sportowych czy zmiany oświatowe – 
wyjaśnia Ryszard Fałek.

Zdaniem Wspólnoty w Radomiu bra-
kuje ponadpartyjnego głosu rodziców, 
w sprawach dla rodzin ważnych.

MAŁGORZATA PAWLAK 
NIKA

Karta 
dla rodziny

R E K L A M A
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Stop używkom
PIONKI. Wiedzą, jak szkodliwe są 
narkotyki, alkohol i papierosy – mowa 
o laureatach konkursu z wiedzy 
o szkodliwości uzależnień oraz 
niebezpieczeństwach choroby AIDS 
i wirusa HIV

– Profilaktyka jest jednym 
z fundamentów, na którym realizujemy 
program edukacyjno-wychowawczy 
w naszej szkole – mówiła podczas 
podsumowania konkursu Jolanta Ewa 
Klich, dyrektor PSP nr 5.
Jury postanowiło nagrodzić 48 uczniów. 
Pierwsze miejsca zajęli: Jan Januszewski 
z PSP nr 1, Kornelia Rojek z PSP nr 
2 i Kacper Stolarski z PSP nr 5 oraz 
Noemi Ślażyńska z PG nr 1 i Mateusz 
Kuciara z PG nr 2, Michał Lewikowski 
z ZSP nr 1, Patrycja Petniak z ZSP nr 2 
i Michał Sobol z LO.
Uczestnicy konkursu obejrzeli spektakl 
„Sąd nad papierosem”. Rozprawa 
odbyła się z powództwa dzieci, a wyrok 
mógł być tylko jeden – dożywotni zakaz 
opuszczania paczki przez papierosa. 
Także przedstawienie na motywach 
„Małego księcia”, przygotowane przez 
uczniów PSP nr 5, nawiązywało do 
niebezpiecznych „wspomagaczy” oraz 
coraz częstszych przypadków przemocy 
w rodzinie. NIKA

Plac zabaw powstał tuż nad zalewem 
przy ul. Nadrzecznej. Są huśtawki, 
karuzele, zjeżdżalnie, a nawet budka 
z lodami. Cały teren – 2 tys. metrów 
– został, rzecz jasna, ogrodzony. Dla 
mam, babć i opiekunek postawiono 
wygodne ławeczki. Parę metrów dalej, 
tam, gdzie do ul. Nadrzecznej docho-
dzi ul. Jasna i gdzie jeszcze rok temu 
była błotnista droga, zaczyna się ciąg 
pieszo-rowerowy. Ma 1470 metrów, 
a kończy się nieopodal kładki na koń-
cu zalewu. Początkowo alejka mia-
ła mieć nawierzchnię asfaltową, ale 
mieszkańcy woleli czerwoną masę ży-
wiczną i taką tutaj położono.

– Po ścieżce można nie tylko space-
rować czy jeździć rowerem; przysto-
sowana jest także do jazdy na rolkach. 
To bezpieczna droga, bo nie mają tu 

wstępu samochody – przekonuje wójt 
Leśnowolski.

W niedługim czasie wzdłuż ścieżki 
zostanie umieszczonych 15 ławek i ko-
sze na śmieci.

Przetarg na wykonanie ciągu pie-
szo-jezdnego i placu zabaw został 
ogłoszony wiosną ubiegłego roku, 
ale prace rozpoczęły się dopiero we 
wrześniu, ponieważ inwestycja była 
przeprojektowywana. Przedsięwzięcie 
kosztowało ponad 1 mln zł, z czego 
60 proc. pochodziło z budżetu gminy; 
reszta to fundusze z UE.

– To szczególny moment, uwień-
czenie pewnego etapu mojego urzę-
dowania. Oddajemy oto do użytku tak 
bardzo potrzebny i tak długo, właściwie 
od kilkudziesięciu lat, oczekiwany przez 
mieszkańców naszej gminy plac zabaw 
i ciąg pieszo-rowerowy – mówił w po-
niedziałek, podczas uroczystego otwar-

cia inwestycji wójt Piotr Leśnowolski. 
– Mamy wreszcie godne miejsce wypo-
czynku. Moim marzeniem jest jeszcze 
miejsce, gdzie po spacerze będzie moż-
na z całą rodziną spożyć posiłek.

Taki bar otwarty zostanie już pod 
koniec czerwca kilkadziesiąt metrów od 
ścieżki rowerowej i placu zabaw. Korzy-
stać będą z niego nie tylko rowerzyści, 
ale także plażowicze, którzy na miejsce 
odpoczynku wybiorą zalew w Siczkach.

– Jedlnia-Letnisko jest gminą tury-
styczną, więc w równym stopniu stara-
my się dbać i o mieszkańców, i o gości. 
Z myślą o jednych i drugich prowadzę 
rozmowy o zorganizowaniu trasy nor-
dic walking. Mieszkam niedaleko zalewu 
i widzę, jak wiele osób uprawia tutaj tę 
dyscyplinę. A zimą trasę mogliby wy-
korzystywać narciarze; mnóstwo osób 
biega tutaj na nartach – tłumaczy wójt 
Leśnowolski. 

Nie tylko dla maluchów
IWONA KACZMARSKA

Z placu zabaw najbardziej cieszą się najmłodsi

JEDLNIA-LETNISKO. – To jest perełka naszej 
gminy – zachwalał nową inwestycję: ciąg pieszo-

rowerowy i plac zabaw wójt Piotr Leśnowolski
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Tam nas jeszcze nie 
było! 24 czerwca Jazda 

z Miasta! z finałem 
w Muzeum Witolda 

Gombrowicza we Wsoli. 
Na rowerową wyprawę 
zapraszają: Bezpłatny 

Tygodnik „7 Dni”, 
Salon Rowerowy Rodex 

i Bractwo Rowerowe

Pomysł na wizytę w Muzeum Gom-
browicza pojawił się przed dwoma 
laty i wyszedł od szefostwa placówki. 
W tym roku udało nam się tak zmo-
dyfikować etapy naszego cyklu, by 
wreszcie skorzystać z zaproszenia 
i gościnności muzeum. Szykuje nam 
się więc wycieczka niezwykła zarówno 
pod względem miejsca zakończenia, 
jak i urozmaicenia trasy przejazdu 
– pierwsza część, „terenowa”, przez 
Puszczę Kozienicką, druga, „szo-
sowa”, przez Kozłów, Wojciechów 
i Owadów do Wsoli.

Spotykamy się o godz. 10 za sta-
rym młynem na Pacynce, w pobliżu 
Dąbrowy Kozłowskiej. Dojazd na 
miejsce zbiórki ulicami: Zbrowskie-
go, Energetyków i Starą Wolą Go-
łębiowską. Starą Wolą dotrzemy do 
skrzyżowania z ul. Potkańskiego, 
gdzie skręcamy w lewo. Potkańskiego 
doprowadzi nas do granic miasta – 
mostu na Pacynce. Zaraz za mostem 
jest stary, zniszczony młyn. Mijamy 
go i skręcamy w prawo w pierwszy 
asfaltowy zjazd prowadzący do Dą-

browy Kozłowskiej. Na tym zjeździe 
– zbiórka.

O godz. 10.15 ruszamy. Przez Ko-
złowskie Komorniki dojedziemy do 
zielonego szlaku rowerowego wio-
dącego na Wielką Górę. Przejdziemy 
szczytem wzniesienia omijając ozna-
kowaną część szlaku. Wrócimy na 
„zielony” dopiero po około kilometrze 
i pozwolimy, by nas doprowadził do 
leśnego parkingu u zbiegu Królewskie-
go Gościńca i Jastrzębiej Drogi. Tam 
odpoczynek. Po złapaniu oddechu 
Królewskim Gościńcem skierujemy 
się w stronę Kozłowa. Na parkingu 
leśnym znów nieco odpoczniemy i ru-
szymy szosą w stronę Wojciechowa. 
By przejazd usprawnić, zwróciliśmy 
się o pomoc i eskortę do policjantów 
z drogówki. Na wsparcie liczymy aż 
do skrzyżowania z trasą Radom – 

Brzóza. Po minięciu krzyżówki, z za-
chowaniem zasad ruchu drogowego, 
powoli i ostrożnie będziemy musieli 
– już samodzielnie – przemieścić się 
przez Owadów aż do Wsoli, do Mu-
zeum Gombrowicza.    

W muzeum, jak zwykle na finał, 
ognisko i upominki od sponsora – Sa-
lonu Rowerowego Rodex. Kiełbaski 
ufundowały: Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „Sadełko” oraz Biuro Praw-
no-Windykacyjne Experts Inkasso. 
Chleb dostarczył znany radomski pie-
karz – Jarosław Gajda, a tacki, sztuć-
ce, keczup i musztardę ufundowała 
firma Mirat. 

W tym roku zmieniliśmy zasady re-
jestracji uczestników JzM!. Przypomi-
namy: by wziąć udział w naszej impre-
zie, wystarczy wysłać SMS na nr 7248 
o treści (7dni.jzm.imienazwisko). Koszt 
SMS-a to 2 zł netto (2,46 zł brutto). 
Po wysłaniu wiadomości otrzymacie 
państwo SMS zwrotny, który należy 
zachować do kontroli podczas wyda-
wania posiłku na mecie. Jest więc ko-
nieczne, by zabrać na Jazdę z Miasta! 
telefon komórkowy. Wysłanie jednego 
SMS-a uprawnia do skorzystania przez 
jedną osobę z wycieczki oraz poczę-
stunku. Możecie państwo jednak z tego 
samego numeru telefonu zarejestrować 
na Jazdę! np. kilku członków rodzi-
ny czy kilku znajomych. Na państwa 
SMS-owe zgłoszenia czekamy do piąt-
ku, 22 czerwca do godz. 15.

Dochód z SMS-ów zostanie prze-
znaczony na cel charytatywny.

Wyprawa odbędzie się, gdyby padał 
mały deszcz. Jeśli opady będą spore, 
rezygnujemy z wyjazdu.

PAWEŁ MATRACKI, RODEX

Jazda do Gombra!

Muzeum Witolda Gombrowicza mieści się w dworku Jerzego Gombrowicza

Podczas ostatniej Jazdy! pogoda dopisała. 

Jak będzie teraz?
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– Piotr Baron i Natalia Niemen 
swoje inspiracje muzyczne czer-
pią ze świata wartości religijnych. 
Niezmiennie jednak trafiają prosto 
w serce każdego, kto ma w sobie 

choć odrobinę wrażliwości artystycz-
nej, niezależnie od wyznawanej reli-
gii – mówi Przemysław Ziętek, orga-
nizator koncertu. – Natalia Niemen 
i Quintet Piotra Barona grają po 
prostu świetny nowoczesny jazz, nie-
kiedy abstrakcyjny i swobodny, kiedy 
indziej solidnie swingujący i zaraża-
jący energią. 

Natalia Niemen jest starszą cór-
ką wokalisty, kompozytora i mu-
zyka Czesława Niemena i modelki 
Małgorzaty Niemen. Największy 
wpływ na jej gust muzyczny wywarł 
ojciec, który widział ją w roli skrzy-
paczki-solistki grającej w orkiestrze. 
Od najmłodszych lat zajmowała się 
muzyką. Jako dziecko słuchała Ma-
halii Jackson, Otisa Reddinga czy 
Arethy Franklin. Ukończyła średnią 
szkołę muzyczną w klasie altówki. 
Zawodowo zaczęła śpiewać w 1997 

roku w chórkach Natalii Kukulskiej. 
W marcu 1998 roku ukazała się jej 
solowa płyta „Na opak” z kompozy-
cjami i tekstami artystów związanych 
z formacją Sixteen: Grzegorza Klo-
ca, Jarosława Pruszkowskiego, Mi-
rosława Hodunia i Olgi Pruszkow-
skiej. Pierwsze sukcesy osiągnęła na 
komputerowej liście przebojów Ra-
dia ZET i Twojej Liście Przebojów 
TVP1. Z powodzeniem wystąpiła na 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 
w 1998 roku. Następnie pod koniec 
lat 90. została wokalistką zespołu 
chrześcijańskiego New Life’ M. oraz 
chórzystką i solistką zespołu Trzecia 
Godzina Dnia. 

Piotr Baron to wybitny wrocław-
ski saksofonista. W 1978 roku zo-
stał wyróżniony jako solista na 
festiwalu Jazz nad Odrą. W 1984 
zdobył Grand Prix na festiwalu San 
Sebastian „Jazz Aldia” w Hiszpa-
nii. Współpracował ze wszystkimi 
liczącymi się polskimi jazzmanami 
i wieloma europejskimi sławami 
– m.in. byli to Bo Stief, Jasper Va-
n’t Hof, European Broadcasting 
Union International Big Band 1998 
w Sztokholmie, a także z gwiazdami 
jazzu z USA. Nagrał ponad 60 płyt 
m.in. z Artem Farmerem, Eddiem 

Hendersonem, Victorem Lewisem 
i Johnem Hicksem oraz sześć au-
torskich przedsięwzięć: „Take One” 
(1995), „Tango” (1996), „Blue Rain” 
(1997), „Bogurodzica” (2000) i na-
grany w Nowym Jorku album „Refe-
rence” (2004). Aktualnie jest liderem 
tria, kwartetu i kwintetu. Ponadto 
współpracuje z czołowymi euro-
pejskimi grupami jazzowymi, m.in. 
Piotr Wojtasik Group oraz Jaromir 
Honzak Quartet East.

Pieniądze uzbierane podczas kon-
certu zostaną przekazane na rozwój 
  Fundacji Diecezji Radomskiej Bp. 
Henryka Tomasika Dać Sercom Na-
dzieję, która mieści się przy ul. Mal-
czewskiego 1 w Radomiu i działa od 
2003 roku. Przy fundacji powsta-
ło Centrum Psychoterapii Rodzin 
mające na celu pomoc rodzinom 
w trudnej sytuacji życiowej. Centrum 
prowadzi specjalistyczne poradnic-
two rodzinne i terapię indywidualną, 
rodzinną oraz grupową.

Koncert rozpocznie się o godz. 19. 
Bilety w cenach: 25 zł – przedsprze-
daż, 30 zł – dzień koncertu. Cena bi-
letu dla uczniów szkoły muzycznej to 
15 zł ( po okazaniu legitymacji). 

Patronat medialny nad koncertem 
sprawuje tygodnik „7 Dni”.  IO

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
8-10.06 (piątek-niedziela)
SZALONE NOŻYCZKI – 19.00 (DS)

KINA

HELIOS
ul.Poniatowskiego 5, tel. 48 362 80 50
www.heliosnet.pl
8-14.06 (piątek-czwartek)
ZESTAW BAJEK - Polska/BO dubbing - 10.30
(FILMOWE PORANKI W KINIE HELIOS 10.06.2012)
ZAPISKI Z TOSKANII - Francja,Włochy/15 - 17.00
(FILMOWY UNIWERSYTET III WIEKU 14.06.2012)
MAGICZNE DRZEWO - Polska/BO dubbing - 11.00 
(pokaz specjalny z audiodeskrypcją 14.06.2012) 
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D, Francja, b.o., dubbing) – 10.00, 
14.00, 17.30
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA (USA, l. 12) – 10.30, 13.00, 15.30, 
18.00, 20.30
PIRANIA 3DD (USA, l. 15) – 12.00, 15.45, 19.30, 21.30
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
DYKTATOR (USA, l. 15) – 10.45**, 15.00, 19.15, 21.15
MROCZNE CIENIE (USA, l. 15) – 12.45, 17.00
AVENGERS (3D, USA, l. 7, dubbing) – 11.30
NIETYKALNI (Francja, l. 15) – 18.30, 20.45
 

* w dniu 10.06 godz. 9.30  ** w dniu 10.06 godz. 11.15

MULTIKINO
ul. Chrobrego 1, tel. 48 370 33 00 
www.multikino.pl
8.06 (piątek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 11.20
AVENGERS (3D, napisy) – 14.20
DYKTATOR – 9.45, 19.30, 21.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 11.20, 17.30, 20
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.15, 11.50, 13.45
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.40, 14.10
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 12, 16.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 20.30
MECZ POLSKA – GRECJA – 18
MECZ ROSJA – CZECHY – 20.45
MROCZNE CIENIE – 14.30
NAD ŻYCIE – 9.30, 19, 21.15
NIETYKALNI – 11.45, 17
PIRACI! (2D) – 14.15
PIRACI! (3D) – 9.15

9-10.06 (sobota-niedziela)
PORANKI DLA DZIECI – 10.30, 12
AVENGERS (3D, dubbing) – 11.20
AVENGERS (3D, napisy) – 14.20
DYKTATOR – 19.30, 21.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 11.20, 17.30, 20
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.15, 11.50, 13.45, 15.50, 18.20
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.40, 14.10
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 12, 16.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 20.30
MECZ HOLANDIA – DANIA – sb: 18
MECZ NIEMCY – PORTUGALIA – sb: 20.45
MECZ HISZPANIA – WŁOCHY – nd: 18
MECZ IRLANDIA – CHORWACJA – nd: 20.45
MROCZNE CIENIE – 14.30
NAD ŻYCIE – 9.30, 16.45, 19, 21.15
NIETYKALNI – 17
PIRACI! (2D) – 14.15
PIRACI! (3D) – 9.15

11.06 (poniedziałek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 11.20
AVENGERS (3D, napisy) – 14.20
DYKTATOR – 9.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 11.20, 17.30, 20
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.15, 11.50, 13.45, 15.50, 18.20
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.40, 14.10
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 12, 16.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 21.30
MECZ FRANCJA – ANGLIA – 18
MECZ UKRAINA – SZWECJA – 20.45
MROCZNE CIENIE – 14.30
NAD ŻYCIE – 9.30, 16.45, 19, 20.30, 21.15
NIETYKALNI – 11.45, 17
PIRACI! (2D) – 14.15
PIRACI! (3D) – 9.15

12.06 (wtorek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 11.20
AVENGERS (3D, napisy) – 14.20
DYKTATOR – 9.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 11.20, 17.30, 20
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.15, 11.50, 13.45, 15.50, 18.20
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.40, 14.10
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 12, 16.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 21.30
MECZ GRECJA – CZECHY – 18
MECZ POLSKA – ROSJA – 20.45
MROCZNE CIENIE – 14.30
NAD ŻYCIE – 16, 18.15, 20.30
NIETYKALNI – 11.45, 17
PIRACI! (2D) – 9.30
PIRACI! (3D) – 9.15

13.06 (środa)
AVENGERS (3D, dubbing) – 11.20
AVENGERS (3D, napisy) – 14.20
DYKTATOR – 9.45, 19.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 11.20, 17.30, 20
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.15, 11.50, 13.45, 15.50, 18.20
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.40, 14.10
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 12, 16.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 20.30, 21.30
MECZ DANIA – PORTUGALIA – 18
MECZ HOLANDIA – NIEMCY – 20.45
MROCZNE CIENIE – 14.30
NAD ŻYCIE – 9.30, 16.45, 19, 21.15
NIETYKALNI – 17
PIRACI! (2D) – 14.15
PIRACI! (3D) – 9.15

14.06 (czwartek)
AVENGERS (3D, dubbing) – 11.20
AVENGERS (3D, napisy) – 14.20
DYKTATOR – 9.45, 19.30, 21.30
FACECI W CZERNI 3 (3D) – 11.20, 17.30, 20
GORYL ŚNIEŻEK W BARCELONIE – 9.15, 11.50, 13.45, 15.50, 18.20
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (2D) – 9.40, 14.10
KOPCIUSZEK. INNA HISTORIA (3D) – 12, 16.20
KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I ŁOWCA – 10, 12.45, 15.30, 18.15, 21
ŁOWCY GŁÓW – 20.30
MECZ HISZPANIA – IRLANDIA – 20.45
MECZ WŁOCHY – CHORWACJA – 18
MROCZNE CIENIE – 14.30
NAD ŻYCIE – 9.30, 16.45, 19, 21.15
NIETYKALNI – 11.45, 17
PIRACI! (2D) – 14.15
PIRACI! (3D) – 9.15

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
7.06.2012 NOTOWANIE 154

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
BRACIA
MIRAMI FT. LAYZEE
DAVID GUETTA F.NICKI MINAJ
TOM BOXER AND LEXTER
EWA JACH
ELEFTHERIA ELEFTHERIOU 
ALEXANDRA DAMIANI VS SAVAGE TONIGHT
RIGHT SAID FRED
KARMIN SHIFF FT. LIK & DAK 
ACE OF BASE
KRIST VAN D
DJ ANTOINE
GEO DA SILVA & SAFTIK
ELENA GHEORGHE
TABB & MEZOTEAM
M. KINDLA, P. KUPICHA
M.IAM.I. FT. FLO RIDA AVALANCHE 
1950 AND THE CHU CHI GIRLS FEAT HAYLEY JO
TAIO CRUZ
THE RASMUS  
POCZEKALNIA:     
SHAGGY FT. EVE - GIRLS 
AZURO FT. ELLY 
BAJM
ROMANO SAPIEZA F RODRIGUZE
JULA
BIMBO JONES FT. IDA CORR 
R.I.O. FT. NICCO 
WILL.I.AM
JAY SEAN FT. PITBULL
LUCYY

TYTUŁ
NAD PRZEPAŚCIĄNAD PRZEPAŚCIĄ
SUMMER DREAMSSUMMER DREAMS
TURN ME ONTURN ME ON
JAMMINJAMMIN
NIE BÓJ SIĘNIE BÓJ SIĘ
APHRODISIACAPHRODISIAC - EUROVISION 2012  GREECE - EUROVISION 2012  GREECE

DON'T CRYDON'T CRY
SXAHOLIC SXAHOLIC 
BAILA MORENA BAILA MORENA 
DOREENDOREEN
I DON’T MINDI DON’T MIND
MACHERIEMACHERIE
HEY MR. DJ GE UPHEY MR. DJ GE UP
AMAR TU VIDAAMAR TU VIDA
TO JUŻ CZASTO JUŻ CZAS
JESZCZE SIĘ SPOTKAMYJESZCZE SIĘ SPOTKAMY
RESCUSE MERESCUSE ME
SWAYSWAY
THERE SHE GOESTHERE SHE GOES
I'M A MESSI'M A MESS

JUST WANNA HAVE FUN JUST WANNA HAVE FUN 
JE NE SAIS PAS JE NE SAIS PAS 
ALABASTERALABASTER
TACATATACATA
ZA KAŻDYM RAZEM ZA KAŻDYM RAZEM 
SEE YOU LATERSEE YOU LATER
PARTY SHAKER PARTY SHAKER 
THIS IS LOVE THIS IS LOVE 
I'M ALL YOURSI'M ALL YOURS
MOJA WINAMOJA WINA

W GÓRĘ 2
W DÓŁ 1

W GÓRĘ 1
W GÓRĘ 3
W GÓRĘ 6
W DÓŁ 4 

W GÓRĘ 3
W GÓRĘ 5
W GÓRĘ 7
W DÓŁ 5  
W DÓŁ 3
W DÓŁ 6   

W GÓRĘ 6
BEZ ZMIAN 
W GÓRĘ 3

N 
W DÓŁ 8

N
N

W DÓŁ 5 

3/TYG 6
1/7
4/8
7/6

11/10
2/3

10/10
13/2
16/3
5/9
8/5
6/8

19/2
14/3
18/2

-
9/26

-
-

15/7

STATUS Z MIEJSCA

Głosować można na nrGłosować można na nr
PROPOZYCJEPROPOZYCJE

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

CZEKAJĄ NAGRODY!CZEKAJĄ NAGRODY!

JARZĘBINA    KO-KO EURO SPOKOJARZĘBINA    KO-KO EURO SPOKO
ATB FT. RAMONA NERRA  NEVER GIVE UP (AIRPLAY)ATB FT. RAMONA NERRA  NEVER GIVE UP (AIRPLAY)
CHRIS BROWN    DON'T WAKE ME UPCHRIS BROWN    DON'T WAKE ME UP
KIKO RIVERA FT. DAVID TAVARE  VICTORY (OLÉ, OLÉ, OLÉ)  KIKO RIVERA FT. DAVID TAVARE  VICTORY (OLÉ, OLÉ, OLÉ)  

P O D  N A S Z Y M  P A T R O N A T E M

Zaśpiewają dla fundacji
Natalia Niemen i Piotr Baron Quintet zagrają podczas charytatywnego koncertu jazzowego, który 

w niedzielę, 10 czerwca odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu

Natalia Niemen
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JALAPENO FASZEROWANE 
PASTĄ Z TUŃCZYKA

SKŁADNIKI: 
- 3 ziemniaki
- 1 cebula
- puszka tuńczyka w oliwie
- 10-12 marynowanych w całości 

papryczek jalapeno 
- 4 łyżki majonezu
- czarny pieprz 
- sok z cytryny
- kolendra

PRZYGOTOWANIE: 
Ugotowane w mundurkach 
ziemniaki przestudzić, obrać 
i pokroić w kostkę, a następnie 
wymieszać z bardzo drobno 
posiekaną cebulą, lekko odciśniętym 
tuńczykiem i majonezem. Pastę 
doprawiamy pieprzem i sokiem 
z cytryny. Papryczki oczyścić 
z nasion i nafaszerować pastą. Dla 
smaku posypać kolendrą.  
 AK

PORADY EKSPERTA

Najliczniejszą grupę osób korzysta-
jących z usług poradni dietetycznych 
stanowią osoby z nadwagą i otyło-
ścią. Wiele z nich, zanim zdecyduje 
się na spotkanie ze specjalistą, pró-
buje odchudzać się samodzielnie, 
najczęściej stosując poradnikowe, 
mało racjonalne diety lub po prostu 
ograniczając ilość spożywanych po-
karmów. Brak zadowalających efek-
tów lub powtarzający się efekt jo-jo 
zwykle motywuje do tego, by w koń-
cu skorzystać z pomocy dietetyka. 

Na początek wywiad
Podstawowym elementem pierw-

szej wizyty w poradni dietetycznej 
jest zawsze wywiad żywieniowy. Jest 
on niezbędny do tego, by sformuło-
wać zalecenia żywieniowe, a później 
ustalić indywidualną dietę. Przed wi-
zytą warto zastanowić się nad tym, 
jak wyglądają nasze posiłki, co naj-
częściej jadamy, jak często i w jakich 
ilościach, gdyż z pewnością będzie-
my o to pytani. Poza tym możemy 
się spodziewać pytań dotyczących 
wcześniejszych prób schudnięcia 

czy zmiany nawyków żywieniowych, 
aktualnego stylu życia, codziennej 
aktywności fizycznej, ewentualnych 
nałogów (kawa, alkohol, papierosy) 
oraz stanu zdrowia. 

Co warto ze sobą zabrać?
W przypadku większości osób ce-

lem stosowania diety jest nie tylko 
unormowanie masy ciała, ale rów-
nież poprawa stanu zdrowia. Osoby 
z nadwagą często borykają się z nad-
ciśnieniem, nieprawidłowym pozio-
mem cholesterolu we krwi i cukrzycą. 
Z kolei u osób, które wcześniej wielo-
krotnie się odchudzały, powszechnie 
występują zaburzenia metabolizmu 
i problemy z trawieniem, w tym głów-
nie zaparcia. Informacje na temat 
tych dolegliwości powinny zostać 
uwzględnione podczas planowania 
diety, gdyż odpowiednio zaplano-
wane menu może pomóc złagodzić, 
a nawet całkowicie wyeliminować te 
problemy. Szykując się na spotkanie 
z dietetykiem warto zabrać ze sobą 
wyniki ostatnio przeprowadzonych 
badań laboratoryjnych oraz przy-
gotować listę przyjmowanych leków 
i suplementów diety. Dużo osób de-
cyduje się na zażywanie suplementów 

pod wpływem reklamy, nie konsul-
tując wcześniej tej decyzji z żadnym 
specjalistą. Spotkanie z dietetykiem 
może być okazją do tego, by zwery-
fikować, czy dodatkowe uzupełnie-
nie naszych posiłków witaminami, 
składnikami mineralnymi czy innymi 
składnikami, jest zasadne. 

Przygotowanie do pomiarów
Typowym elementem wizyty w ga-

binecie dietetyka są pomiary masy 
oraz składu ciała. Określenie skła-
du ciała najczęściej dokonywane jest 
metodą bioimpedancji polegającą na 
pomiarze oporu elektrycznego tkanek 
(mięśnie z racji wielokrotnie wyższej 
zawartości wody są zdecydowanie 
lepszym przewodnikiem prądu niż 
tkanka tłuszczowa). Jest to pomiar 
całkowicie bezpieczny i bezbolesny, 
jednak wiarygodność jego wyników 
uzależniona jest od wcześniejszego 
przygotowania się. Idealnie byłoby, 
gdyby skład ciała mierzony był rano, 
na czczo. W praktyce zaleca się, by 
przynajmniej trzy godziny przed po-
miarem nie spożywać żadnych po-
karmów oraz nie ćwiczyć intensywnie. 
Dodatkowo nie powinno przystępo-
wać się do pomiaru z pełnym pęche-

rzem, a w przypadku kobiet – w czasie 
menstruacji. Określenie kompozycji 
ciała jest szczególnie istotne w przy-
padku osób z nadwagą, gdyż wysokiej 
masie ciała nie zawsze towarzyszy 
nadmiar tkanki tłuszczowej. Regu-
larne badanie poziomu tkanki mię-
śniowej i tłuszczowej pozwala obser-
wować zmiany zachodzące na skutek 
stosowanej diety oraz treningów. 

Na co możemy liczyć
Dokładnie przeprowadzony wy-

wiad oraz wyniki pomiaru skła-
du ciała są podstawą do ustalenia 
wstępnych zaleceń żywieniowych. 
Dla niektórych są one wystarcza-
jącym bodźcem mobilizującym do 
wprowadzenia zmian w swojej die-
cie, jednak większość osób wybiera 
się do specjalisty z prośbą o rozpi-
sanie konkretnego jadłospisu. Taki 
jadłospis otrzymujemy zwykle pod-
czas drugiej lub trzeciej wizyty, gdy 
dietetyk zbierze wystarczającą ilość 
informacji na temat naszego sposo-
bu żywienia oraz preferencji kulinar-
nych. Ustalenie indywidualnej diety 
może zająć sporo czasu, zwłaszcza 
w przypadku osób ze złożonymi pro-
blemami zdrowotnymi. 

Ten pierwszy krok
Jak wygląda pierwsza wizyta u dietetyka? Jak się do niej przygotować, by była jak najmniej stresująca 

i, by wynieść z tego spotkania maksimum korzyści? 

dr JOANNA ANNA 
WALCZAK

Kąpiele oraz zabiegi 
rehabilitacyjne to od dawna 
nieoceniona pomoc w walce 
z problemami zdrowotnymi 
seniorów. Szczególne znaczenie 
mają zabiegi z użyciem 
borowiny 

Borowina to nic innego jak torf prze-
tworzony przez bakterie. Najwięcej 
torfu borowinowego znajduje się 
w Europie środkowo-wschodniej. Po-
jawił się on około 10 tys. lat p.n.e. po 
ustąpieniu lodowca.

Właściwości borowiny
Borowina jest bogata w substancje 

organiczne takie, jak: białka, węglo-
wodany, bituminy, garbniki, makro- 
i mikroelementy oraz kwasy fulwono-
we i humusowe. Ze względu na swoje 
właściwości estrogenne działa stymu-
lująco na jajniki – jest wykorzystywa-
na w ginekologii. Zawiera także sole 
wapienne, krzemionkę, sole żelazowe, 
które działają bakteriobójczo i bakte-
riostatycznie.

Kąpiele borowinowe – ulga 
w uzdrowisku

Są najczęściej stosowane jako za-
biegi rehabilitacyjne, łagodzące wie-
le dolegliwości i chorób kuracjuszy. 
Kąpiel przygotowuje się z mieszani-
ny 150 kg borowiny z wodą; jej tem-
peratura nie powinna przekraczać 45 
stopni. Papka świetnie pobudza or-
ganizm do pracy, co sprawia, że ten 
szybciej wydala toksyny.

Kąpiele powinny być stosowane 
w ścisłym porozumieniu z lekarzem, 
nie każdy bowiem pacjent może 
z nich korzystać. Przewlekle chorym, 
cierpiącym na niewydolność układu 
krążenia nie zaleca się stosowania 

ciężkich okładów, a raczej kąpiele od 
pasa w dół.

Borowina w domu
Kąpiel w uzdrowisku można z po-

wodzeniem zastąpić domową ku-
racją miejscową. Zakupiona kostka 
torfowa lub pasta borowinowa może 
posłużyć do zrobienia domowych 
okładów. Na stłuczenia i obrzęki 
bardzo dobre są okłady z zimnej bo-
rowiny; inne dolegliwości wymagają 
ciepłych kompresów.

Rozgrzaną folię z borowiną w środ-
ku przykłada się do chorego miejsca. 
Należy także zabezpieczyć borowinę 
dodatkowa folią i jeszcze okryć miej-
sce kocem, co powoduje zatrzymanie 
ciepła. Po 30 minutach kompres należy 
zdjąć. Efekt można zauważyć po stoso-
waniu kompresów przez 10 dni. Później 
konieczne jest zrobienie przerwy.

Na co pomaga borowina?
• reumatoidalne zapalenie stawów
• zapalenia, zwichnięcia, złamania, 

bóle szyjne, barkowe, kręgosłupa
• choroby układu krążenia, 

pokarmowego, nerwowego
• choroby kobiece; łagodzi objawy 

menopauzy.

Borowina sprawdza się także 
w kosmetyce

• wygładza zmarszczki, ujędrnia skórę
• poprawia wygląd skóry i włosów.

Borowina niewskazana jest w przy-
padkach: nadciśnienia i choroby wień-
cowej, w czasie ciąży, przy ostrych  za-
paleniach, niewydolności oddechowej, 
nadczynności tarczycy. Dzieci także 
nie powinny korzystać z tego typu za-
biegów rehabilitacyjnych.

MARTA KANIA
www.fit.pl

Wspaniała borowina P O D  N A S Z Y M  P A T R O N A T E M
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Jemy więcej 
warzyw 

Wydawać by się mogło, że dieta 
Polaków jest niezdrowa i zbyt 
tłusta. Okazuje się jednak, że 
Polacy zjadają więcej warzyw 
i owoców niż pozostali mieszkańcy 
Europy

European Food Information Council 
przeprowadził badania, które 
miały na celu sprawdzenie, jakie 
ilości warzyw i owoców spożywają 
mieszkańcy poszczególnych krajów 
Unii Europejskiej. W badaniach 
wypadliśmy rewelacyjnie.
Ze statystyk tych wynika, że 
każdego dnia spożywamy ponad 
pół kilograma owoców i warzyw. 
Tym samym dystansujmy Niemców, 
Włochów czy Węgrów, którzy 
warzyw i owoców jedzą znacznie 
mniej.  W Polsce zjadamy 577 g, we 
Włoszech – 452 g, w Niemczech – 
442 g, a w Austrii – 413 g. Pozostałe 
kraje europejskie muszą się bardziej 
postarać.
Światowa Organizacja Zdrowia 
zaleca, aby dzienna dawka spożycia 
warzyw i owoców wynosiła 400 g. Ze 
statystyk wynika, że spełniamy 
normę. Jednym z programów, 
które zachęcają do spożywania 
warzyw i owoców jest akcja „Owoce 
w szkole”, współfinansowana 
z pieniędzy unijnych. Dzięki niej 
uczniom szkół podstawowych 
kilka razy w tygodniu za darmo 
dostarczane są owoce i warzywa. 
Każdego roku, dzięki unijnej dotacji, 
zdrowy posiłek trafia do setek tysięcy 
uczniów.
Czy faktycznie Polacy spożywają tak 
dużą ilość warzyw i owoców? Polscy 
eksperci są innego zdania. Według 
ich opinii powinniśmy mówić 
raczej o spadku spożycia warzyw 
i owoców. Zresztą ten trend jest 
widoczny w całej Unii Europejskiej, 
co związane jest ze zmniejszeniem 
zbiorów owoców i warzyw.
Niezależnie od tego, czy statystyki 
podane przez European Food 
Information Council są zawyżone, 
powinniśmy się cieszyć, że w naszym 
kraju rośnie świadomość zdrowego 
stylu życia, który przejawia się 
m.in. w racjonalnych nawykach 
żywieniowych.

ALEKSANDRA KACPROWICZ
www.fit.pl

Tyjemy szybciej
Wydaje ci się, że jeden obfity 
i kaloryczny posiłek nie będzie 
miał negatywnego wpływu na 
twoją sylwetkę? Jesteś w błędzie! 
Naukowcy z Oxfordu sprawdzili, 
ile godzin po posiłku waga pójdzie 
w górę!

Jeśli wydawało ci się, że mały 
grzeszek w postaci obfitego posiłku 
nie zaszkodzi twojej sylwetce, bardzo 
się myliłeś. Badacze z uniwersytetu 
w Oxfordzie ogłosili w czasopiśmie 
„Physiological Reviews”, że 
zmagazynowanie zbędnego tłuszczu 
może zająć naszemu organizmowi 
nie więcej niż trzy godziny. Nawet 
sami naukowcy nie spodziewali się, 
że proces ten przebiega tak szybko!
U osób, które mają tendencję do 
przejadania się, tłuszcz odkłada 
się nie tylko w pasie, ale również 
w biodrach.
Wyniki analiz zaskoczyły autorów 
badań, Fredrika Karpe i Keith 
Frayne, którzy tłumaczą, że tłuszcz 
pojawia się we krwi już godzinę po 
posiłku; niedługo potem bezbłędnie 
znajduje drogę do naszej tkanki 
tłuszczowej. Do tej pory wydawało 
się, że ten proces jest stopniowy, 
a tkanka tłuszczowa dostaje to, 
czego nie zużyją wcześniej np. 
mięśnie. 

ALEKSANDRA KACPROWICZ
www.fit.pl

Za sprawą choroby Nergala, a wcze-
śniej choroby Agaty Mróz, w Polsce 
doszło do debaty na temat liczby po-
tencjalnych dawców szpiku. Wokół 
przeszczepu narosło wiele mitów, sta-
nowiących często powód, dla którego 
Polacy nie decydują się zostać dawca-
mi. Wielu ludzi jest przekonanych, że 
przeszczep szpiku jest bolesny, pozo-
stawia blizny. A to nieprawda. 

Szpik kostny jest prawdziwym da-
rem życia. Jest odpowiedzialny za 
wytwarzanie komórek krwi: krwinek 
czerwonych, białych oraz płytek krwi. 
Szpik zdrowego człowieka wytwa-
rza dziennie setki milionów komórek. 
W szpiku kostnym znajdują się także 
tzw. komórki macierzyste. Mimo, iż 
stanowią 0,1 proc. wszystkich komó-
rek, są jednak bardzo ważne. Część 
z nich ma zdolność regeneracji. Po-
zostałe dzieląc się, dają początek ko-
lejnym generacjom komórek. Z nich 
ostatecznie powstają dojrzałe krwinki, 
które opuszczają szpik i stają się czę-
ścią naszej krwi.

Przeszczep szpiku to rodzaj zabie-
gu polegającego na przeszczepieniu 
komórek macierzystych od dawcy 
w liczbie, która zapewni odtworzenie 
wszystkich linii komórkowych szpiku, 
po uprzednim podaniu tzw. leczenia 
kondycjonującego. Leczenie kondycjo-
nujące polega na całkowitym zniszcze-
niu szpiku kostnego biorcy za pomocą 
wysokich dawek chemioterapii lub na-
świetlania całego ciała.  Komórki daw-
cy pozyskuje się ze szpiku kostnego, 
krwi obwodowej lub krwi pępowinowej 
(w fazie badań klinicznych).

Aktualnie wskazania do przeszcze-
pu szpiku obejmują:
• nowotwory układu krwiotwórczego: 

przewlekłą białaczkę szpikową, ostrą 
białaczkę szpikową, ostrą białaczkę 
limfoblastyczną, chłoniaki złośliwe, 
szpiczak mnogi, niektóre postaci 
zespołu mielodysplastycznego,

• nowotwory lite – m.in. rak piersi, rak 
zarodkowy jądra, rak jajnika, 
czerniak, rak nerki, 
drobnokomórkowy rak płuc, 
neuroblastomę, 

• nie-nowotworowe schorzenia 
hematologiczne – ciężką anemię 
aplastyczną, uszkodzenia szpiku 
(toksyczne i popromienne),

• choroby wrodzone (talasemię, 
wrodzone niedobory odporności, 
schorzenia metaboliczne).
Komórki macierzyste mogą zostać 

pobrane od samego pacjenta (prze-
szczep autologiczny) lub dawcy (prze-
szczep allogeniczny).

Przeszczep przyjmuje się u 95 proc. 
biorców. Zanim odbuduje się układ 
odpornościowy biorcy, pacjent jest na-
rażony na groźne infekcje. Szanse na 
pomyślny rezultat przeszczepu ma ok. 

65 proc. dzieci i 44 proc. dorosłych.
Chęć zostania dawcą szpiku dekla-

ruje się przez wypełnienie formularza 
„Oświadczenie woli o wpisanie do 
CRNDSiKP”, który można dostać 
w stacjach krwiodawstwa i zakładach 
opieki zdrowotnej oraz w internecie 
(www.poltransplant.org.pl). Dawcą 
szpiku może być każdy zdrowy czło-
wiek między 18 a 50 rokiem życia, któ-
ry nie chorował hematologicznie.

Podstawowe kryteria dyskwalifi-
kujące dawcę: zakażenie wirusem 
HIV (lub przynależność do grupy 
zwiększonego ryzyka zakażenia tym 
wirusem), obecność antygenu HBs, 
przeciwciał anty HCV przy obecności 
HCV RNA (obecność przeciwciał HBc 
oraz przebyte zakażenie wirusem typu 
A są akceptowalne), aktywna gruźlica 
w okresie minionych 5 lat, cukrzy-
ca – jeśli wymaga podawania leków 
przeciwcukrzycowych, aktywna astma 
wymagająca podawania leków (jeśli 
kandydat nie miał napadu astmy przez 
ostatnie 5 lat i nie pobiera leków, to 
może być zakwalifikowany), przebyty 
zawał serca, zabiegi naczyniowe na 
sercu i inne schorzenia wymagające 
ciągłego podawania leków.

W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości, co do możliwości zostania po-
tencjalnym dawcą szpiku zostaną one 
wyjaśnione przez lekarza.

Zgłoszenie do banku dawców szpi-
ku to pierwszy krok na drodze do 
zostania dawcą. Kolejnym krokiem 
w tym kierunku jest udział w bada-
niach antygenów zgodności tkankowej 
HLA oraz – w przypadku znalezienia 
biorcy zgodnego z naszym HLA – od-
danie szpiku.

Badania potencjalnych dawców szpi-
ku odbywają się w dwojaki sposób.

Najczęściej do badań pobierana jest 
krew ze zgięcia łokciowego w objętości 
od 10-15 ml. Proces ten jest niezwykle 
krótki, trwa ok. 2 minut.

Drugą metodą badań jest wykona-
nie wymazu błony śluzowej jamy ust-
nej. W tym celu na specjalne pałeczki 
zakończone wacikami nanosi się śluz 
z jamy ustnej, po czym oddaje się je 
do badań. Ważne jest to, że metoda 
ta pozwala na samodzielne wykonanie 
badania. Korzystając z tego sposobu 
można zostać potencjalnym dawcą 
szpiku w zasadzie bez wychodzenia 
z domu.

Gdy już mamy za sobą badania po-
tencjalnych dawców i zostaliśmy wpi-
sani do rejestru dawców szpiku, pozo-
staje nam czekać na moment, w którym 
będziemy poproszeni o oddanie szpiku 
dla konkretnej osoby. Nie oznacza to 
wcale, że po wpisaniu do rejestru od 
razu znajdzie się osoba potrzebująca 
naszego szpiku. Może się okazać, że 
oddanie szpiku w ogóle nie nastąpi lub 
zostaniemy o niego poproszeni kilka lat 
po zarejestrowaniu się w banku daw-
ców szpiku. Jeśli jednak znajdzie się 

osoba potrzebująca naszego szpiku, 
wówczas przeprowadzane są kolejne 
badania stanu zdrowia dawcy. Gdy wy-
niki badań wypadną pomyślnie, kolej-
nym etapem jest oddanie szpiku w wy-
konującej ten zabieg klinice.

Pobranie szpiku wykonuje się jedną 
z dwóch metod:

Z talerza kości biodrowej. 
W tym przypadku od dawcy pobie-
ra się przy pomocy igły ok. 1000 ml 
szpiku. Szpik pobiera się z jednej lub 
z obydwu kości, a ilość pobranego 
szpiku zależy od masy dawcy i bior-
cy. Zabieg wykonywany jest w znie-
czuleniu ogólnym i trwa zwykle oko-
ło godziny. W trakcie zabiegu dawcy 
przetacza się jego własną krew, któ-
rą pobrano kilka dni wcześniej. Na 
skutek utraty części szpiku krew jest 
produkowana wolniej, w związku 
z czym, aby wzbudzić proces po-
wstawania krwi, niezbędne jest jej 
przetoczenie. Szpik w organizmie 
dawcy regeneruje się w ciągu kilku-
nastu dni. Zwykle po dwóch dniach 
po oddaniu szpiku tą metodą wy-
chodzimy ze szpitala.

Z krwi obwodowej w trakcie 
zabiegu leukaferezy. Polega na za-
łożeniu dwóch wkłuć w zgięciach łokcio-
wych. Z jednej żyły pobierana jest krew, 
która następnie po odseparowaniu ko-
mórek krwiotwórczych trafia do drugiej 
żyły. Zabieg trwa 2-3 godziny i może 
być powtórzony. Po oddaniu krwi tą 
metodą niemal od razu możemy opu-
ścić szpital.

W ten oto sposób oddajemy szpik 
i komórki krwiotwórcze biorcy. Jeśli 
szpik zostanie przyjęty przez orga-
nizm biorcy, jest to już koniec naszej 
przygody. Zdarza się jednak, że bior-
ca szpiku potrzebuje jego kolejną por-
cję lub do jego dalszego funkcjono-
wania potrzebna jest krew. W takim 
przypadku możemy zostać popro-
szeni o ponowne oddanie szpiku lub 
krwi dla biorcy.

Tak wygląda droga dawcy szpiku od 
momentu zarejestrowania się w banku 
dawców szpiku do momentu oddania 
szpiku dla konkretnej osoby. Będąc 
przy sposobach pobierania szpiku 
warto zwrócić uwagę na nieliczne 
uboczne skutki powyższych zabiegów. 
O ile podczas pobierania szpiku z krwi 
obwodowej dawca może odczuwać 
jedynie niewielkie mrowienia w okoli-
cach wkłuć dożylnych, o tyle podczas 
pobierania szpiku z talerza kości bio-
drowej może się pojawić niewielki ból 
w miejscu wkłucia. Ponadto następ-
stwem znieczulenia ogólnego może 
być krótkotrwały ból głowy i nudności 
oraz niewysoka gorączka. Poza tymi 
drobnymi skutkami ubocznymi proces 
pobrania szpiku jest dla dawcy w pełni 
bezpieczny. Warto podkreślić, że cały 
czas jesteśmy pod fachową opieką 
specjalistów, którzy czuwają nad na-
szym bezpieczeństwem. 

Zostań dawcą
Przeszczep szpiku kostnego może uratować komuś życie. Na czym polega? 

Kto może zostać dawcą?

ALEKSANDRA 
KACPROWICZ

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, 

aby dzienna dawka spożycia warzyw i owo-
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Doprowadzenie środka pojazdu do 
idealnej czystości i zabezpieczenie 
większości elementów wymaga spo-
rego wysiłku. W porównaniu do prac, 
jakie wykonaliśmy na zewnątrz pojaz-
du, wnętrze jest mniej skomplikowane. 
Mimo to liczba zakamarków i trudno 
dostępnych miejsc jest zdecydowanie 
większa, przez co powinniśmy poświę-
cić autu praktycznie tyle samo czasu, 
co przy pierwszym etapie detailingu. 
Od czego więc zacząć? 

Pedantyczne odkurzanie
Na początku musimy dokładnie od-

kurzyć wnętrze pojazdu. Wyjmujemy 
dywaniki i nie śpiesząc się sprzątamy 
piasek, paprochy itp. z wykładziny po-
krywającej podłogę, potem dokładnie 
czyścimy fotele. Im staranniej prze-
prowadzimy ten etap prac, tym lepiej. 
Gdy wszystko jest perfekcyjnie odku-
rzone, uderz ręką w powierzchnię sie-
dzenia. Jeśli uniósł się tuman kurzu, 
delikatnie otrzep tkaninę i powtórz 
odkurzanie.

Mycie szyb
Szyby możemy umyć wykorzystując 

domowe środki. Jednak zamiast tra-
dycyjnego wycierania gazetą lub ścią-
gaczką, lepiej zaopatrzyć się w specja-
listyczny ręcznik osuszający. 

Czyszczenie kokpitu, pedałów 
i innych detali

Plastiki możemy spryskać środkiem 
APC lub dedykowanymi kosmetykami. 
Pamiętajmy o dokładnym wyczysz-
czeniu każdego zakamarka. Do tych 
szczególnie trudno dostępnych dotrze-
my wacikami lub płatkami kosmetycz-
nymi i wykałaczką. Na koniec możemy 
wetrzeć środki ochronne matowe lub 
nadające połysk.

Dokładne pranie 
Dokładne pranie środka wymusza 

podzielenie pracy na mniejsze eta-
py. W każdym z nich zajmujemy się 
jednym elementem. Zaczynamy więc 
zawsze od podsufitki, potem możemy 
zająć się fotelami kierowcy oraz pa-
sażera, tylną kanapą, wykładzinami, 
boczkami i na końcu bagażnikiem.

Przed rozpoczęciem prania większej 
powierzchni warto zrobić próbę na 
mało widocznym fragmencie. Dobre 
środki z pewnością nie uszkodzą ta-
picerki, ale te tańsze w ekstremalnych 
przypadkach mogą powodować prze-
barwienia tkaniny lub nawet jej roz-
warstwienie.

Rozrobiony środek czyszczący we-
dług zaleceń producenta wlewamy 
do spryskiwacza, nanosimy na jeden 
element i wcieramy dokładnie miękką 

szczotką. Po 10 minutach powtarzamy 
czynność i czekamy tym razem 5 mi-
nut. Następnie bierzemy się za właści-
we pranie.

Najszybciej i najdokładniej wypierze-
my tapicerkę odkurzaczem piorącym. 
Trzeba jednak pamiętać by za długo 
nie skupiać się na jednym elemencie, bo 
urządzenie zacznie wciągać brud z gąb-
ki pod tkaniną, a wtedy czas naszej pra-
cy jeszcze bardziej się wydłuży. Równie 
dobrze można wykorzystać tradycyjne 
wiadro i gąbkę. Maczamy ją w mikstu-
rze, wyciskamy i szybkimi ruchami pro-
wadzimy po czyszczonej powierzchni.

Suszenie
W upalne dni możemy uchylić 

wszystkie szyby i zostawić auto na kilka 
godzin, aż wyschną wszystkie wyprane 
elementy. Szybciej będzie, jeśli skorzy-
stamy ze sprawdzonego triku. Wystar-
czy włączyć silnik, uchylić tylne szyby 
na kilka centymetrów, ustawić nawiew 
na maksymalną temperaturę i szybkość 
(część kratek kierujemy w górę, pozo-
stałe w dół), a potem zamknąć drzwi 
i zostawić tak auto na godzinę. Jeśli ta-
picerka nie będzie dostatecznie sucha, 
zostawiamy włączone nadmuchy na 
kilka kolejnych minut.

ŁUKASZ PĘKSYK 
www.twardziel.pl

Detailing dla 
początkujących 
– część 2: wnętrze

Tydzień temu dokładnie wyczyściliśmy lakier i przywróciliśmy blask karoserii 
naszego samochodu. Teraz pora zabrać się za jego wnętrze. 

Czas, by znów pachniał nowością

Najszybciej i najdokładniej wypierzemy tapicerkę odkurzaczem piorącym

W USA w stanie Nevada wydano 
zgodę na dopuszczenie do ruchu 
w pełni zautomatyzowanego 
samochodu, który pojedzie po ulicy 
bez kierowcy

Dopuszczonymi do ruchu modelami 
będą Toyoty Prius zmodyfikowane 
przez inżynierów internetowego Go-
ogle. Na dachu auta będzie kamera 
wideo, a pokładowe radary i lasery 
będą obserwowały ruch na drodze. 

Co ciekawe, pierwszy samochód, 
który pojedzie bez kierowcy, będzie 
miał czerwoną tablicę rejestracyjną 

,a na niej symbol nieskończoności 
i numer 001. Jak wyjaśniają specjali-
ści, eksperymentalny model przejechał 
już ponad 200 tys. kilometrów i nie 
spowodował żadnego wypadku. 

Władze stanu Nevada przekonują, 
że samochód bez kierowcy to przy-
szłość ruchu drogowego, bo więk-
szość kolizji jest wynikiem błędu 
człowieka. 

Inne stany USA, w tym Kalifornia, 
też planują dopuszczenie do ruchu 
w pełni automatycznych pojazdów.

ROBERT MONIK   
www.twardziel.pl

Bez kierowcy?

Holenderska firma Vencer 
wyprodukuje supersamochód 
sportowy o nazwie Sarthe w wersji 
limitowanej. Auto, jak zapowiada 
producent, będzie produkowane 
w 100 proc. ręcznie 

Konstrukcja samochodu opiera się 
na stalowej ramie, nadwozie zaś wy-
konane jest z włókna węglowego, co 
pozwoliło na osiągnięcie niewielkiej 
wagi 1390 kg. 

Pod maską Vencer Sarthe znajdzie 
się silnik V8, generujący moc 510 KM 
oraz 650 Nm momentu obrotowego. 
Prędkość maksymalna to 326 km/h, do 
osiągnięcia zaś setki auto potrzebuje 

jedynie 3,8 sek. Z jednostką współpra-
cować będzie sześciobiegowa, manu-
alna skrzynia biegów. 

Marka Vencer narodziła się pod 
koniec 2010 roku, kiedy to niejaki 
Robert Cobben wraz z grupą uta-
lentowanych inżynierów rozpoczął 
prace nad supercoupe o kryptonimie 
Vencer #1. Dziś maszyna ma już 
własne imię, zaczerpnięte od regionu 
we Francji, w którym położone jest 
miasto Le Mans i pętla Circuit de la 
Sarthe, na której od ponad 80 lat od-
bywa się najsłynniejszy 24-godzinny 
wyścig samochodowy świata.

ROBERT MONIK
www.twardziel.pl

Superauto 

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić 
do pociągniętego chromem Fiskera 
Karmy Justina Bibera. Gdyby 
nastoletni piosenkarz wstrzymał się 
z tuningiem kilka miesięcy, mógłby 
jeszcze bardziej zaszaleć. Niemiecki 
tuner Gemballa kryje auta 
warstwą lakieru z prawdziwych, 
sproszkowanych diamentów 

Elementy auta powlekane srebrem 
lub złotem są nieprzyzwoicie dro-
gie, ale wśród bogaczy nie robią już 
większego wrażenia. Dlatego nie-
miecki tuner Gemballa poszedł krok 
dalej i stworzył lakier z domieszką 
sproszkowanych diamentów. Pokry-

cie nim swojego auta daje podobno 
1000 punktów do lansu.

Sproszkowane diamenty są głównym 
składnikiem lakieru. Dzięki nim karose-
ria samochodu oślepia blaskiem. Moż-
na nim pokryć także elementy wnętrza 
takie, jak np. boczki drzwi czy choćby 
wykończenia zegarów. Wszystko oczy-
wiście na indywidualne zamówienie 
i za odpowiednio wysoką kwotę. Nas 
zastanawia jednak, czy takie oślepiają-
ce przepychem auto zostanie dopusz-
czone do ruchu. W słońcu diamenty 
dają po oczach bardziej niż ksenony 
bez homologacji.

ŁUKASZ PĘKSYK
www.twardziel.pl

Tuning dla bogaczy

19 maja w Warszawie odbyła 
sie premiera Chevroleta Camaro 
No Limits, którego przygotował 
Team Dunlop No Limit VTG. 
Nowa maszyna zespołu zastąpiła 
wysłużonego GMC Typhoon 
i wkrótce wystartuje podczas 
wyścigów na dystansie 1/4 mili

Samochód ma napęd na dwie osie 
i został w pełni zmodyfikowany. 
W miejsce silnika seryjnego wsta-
wiono wyczynowy GM Small Block 
Les Young o pojemności 6,3 litra, 
generujący moc 1500 KM i moment 
obrotowy 1650 Nm. Auto wyposażo-
ne jest w trzybiegową, automatyczną 
skrzynię biegów TH400. Właściwą 

trakcję zapewnia gwintowane zawie-
szenie 4Link.

Jak zapewniają przedstawiciele 
producenta, wszystkie modyfikacje 
mają zapewnić Chevroletowi wyjąt-
kowe przyspieszenie – do 100 km/h 
auto rozpędza się jedynie w 2,5 sek., 
zaś 200 km/h osiąga w 5,5 sek. Po-
konanie dystansu 1/4 mili nie powin-
no przekroczyć 7 sek.

Dunlop VTG No Limit Racing 
Team zamierza powalczyć o naj-
wyższe trofea na imprezach o ran-
dze międzynarodowej w Niemczech, 
Chorwacji, Serbii, na Słowacji, 
Ukrainie i Węgrzech.

ROBERT MONIK
www.twardziel.pl

No Limits 
po premierze
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:25 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 Galeria – odc. 91
10:10 Klan – odc. 2310, 2311
11:05 Galeria – odc. 92
11:35 Biało-czerwoni – magazyn
11:50 Strefa Kibica 
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
12:45 Rekin – film dokumentalny
13:40 Strefa Kibica
13:50 Do przerwy 0:1 – odc 6/7
14:15 Do przerwy 0:1 – odc 7/7 
14:50 Piąty Stadion – odc. 42
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:15 Biało-czerwoni – magazyn
15:45 Piąty Stadion – odc. 42
15:50 Teleexpress, Pogoda
16:15 Przed meczem
16:20 EURO 2012 – Ceremonia Otwarcia
17:15 Przed meczem
17:20 EURO 2012 – Polska – Grecja 
20:00 Po meczu
20:15 Wiadomości 
20:40 Sport, Pogoda
20:50 Piąty Stadion
20:55 Piąty Stadion – odc. 42
21:00 Fuks 

– komedia sensacyjna; Polska (1999)
22:30 Strefa Kibica 
23:00 EURO 2012 – skróty meczów
23:10 EURO 2012 – piłka w grze 

– Biało-Czerwoni
24:00 Strefa Kibica
00:10 Szminka w wielkim mieście II – odc. 1
00:55 Wyspa Harpera – odc. 1
01:45 Pestka 

– melodramat; Polska (1995)
03:15 Zagadkowa Jedynka
04:15 Zakończenie dnia
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05:25 Codzienna 2 m. 3 – odc. 20
05:55 Warto kochać – odc. 38
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 443 
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 141
11:25 Jeden z dziesięciu 
11:55 Piąty Stadion – odc. 42
12:00 Reporter Polski – magazyn
12:20 Sztuka życia
12:50 Kocham Cię, Polsko! 
14:30 Męskie–żeńskie – odc. 6 
15:20 Nasi rywale
15:50 Piąty Stadion – odc. 42
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
18:35 Pogoda
18:40 Reporter Polski – magazyn
19:05 Rodzinka.pl – odc. 25 
19:40 Rodzinka.pl – odc. 26 
20:05 Piąty Stadion – odc. 42
20:15 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Rosja – Czechy 
22:50 Po meczu
23:05 Ekstrasy – Kabaretowy Klub Dwójki
00:10 Przed meczem
00:15 EURO 2012 – Polska – Grecja
02:15 Po meczu
02:25 Serafina 

– dramat; Francja, Belgia (2008)
04:25 Zakończenie dnia

05:25 Mango – Telezakupy    
07:30 Julia (112/195) – serial obyczajowy  
08:00 Dzień dobry TVN (1021) – magazyn   
11:05 Na Wspólnej 10 (1622) 

– serial obyczajowy
11:40 Usta Usta 2 – serial
12:40 Ostry dyżur V (102) 

– serial obyczajowy  
13:40 Ukryta prawda (8/78) 

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

– program kryminalny   
15:55 Rozmowy w toku     
16:55 Ukryta prawda (9/78) 

– program obyczajowy    
18:00 Ukryta prawda (10/78) 

– program obyczajowy    
19:00 Fakty     
19:30 Sport    
19:40 Pogoda     
19:50 Uwaga!   
20:00 Mumia 

– film przygodowy, USA 1999, reżyseria: 
Stephen Sommers, obsada: Brendan 
Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, 
Arnold Vosloo, Kevin J. O'Connor 

22:40 Dwanaście małp 
– film S–F, USA 1995, reżyseria: Terry 
Gilliam, obsada: Bruce Willis, Madeleine 
Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, 
David Morse  

01:15 Uwaga!  
01:30 Arkana magii (TVN noc) (593) 

– program interaktywny
02:50 Od hitu do świtu (5/60)    
05:55 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków, odc.62
08:00 Scooby Doo, odc.15
08:30 Yogi Bear Show, odc.26, 27, 28
09:00 Rodzina zastępcza, odc.233
10:00 Daleko od noszy 2, odc.23
10:30 Świat według kiepskich, odc.265
11:00 Malanowski i Partnerzy
11:30 I kto tu rządzi?, odc.47
12:00 I kto tu rządzi?, odc.48
12:30 Dom nie do poznania, odc.1
13:15 Pierwsza miłość, odc.1526
14:00 Pierwsza miłość, odc.1527
14:45 Trudne sprawy, odc.74
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.849
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.324
17:00 Dlaczego ja?, odc.196
18:00 Pierwsza miłość, odc.1528
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.365
20:10 Doktor Dolittle

USA, 1998; r. Betty Thomas; w. Eddie 
Murphy, Peter Boyle, Richard Schiff, 
Ossie Davis, Oliver Platt, Kristen Wilson. 
Komedia familijna

22:00 Władcy ognia
Wielka Brytania/Irlandia/USA, 2002; r. 
Rob Bowman; w. Christian Bale, 
Alexander Siddig, Gerard Butler, Scott 
Moutter, Matthew McConaughey, Izabella 
Scorupco Thriller/fantasy

00:00 Urodzeni mordercy
USA, 1994; r. Oliver Stone; w. Woody 
Harrelson, Melinda Renna, Robert 
Downey Jr., Rodney Dangerfield, Tom 
Sizemore, Tommy Lee Jones, Juliette 
Lewis. Znakomity dramat sensacyjny

02:30 Zagadkowa noc, odc.876
03:00 Zza kamery, odc.26
03:15 Tajemnice losu, odc.1032
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1955
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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 Boskie Buenos – relacja z podróży 

po listy W. Gombrowicza  
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 Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem  
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami 
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.20 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 Lato… bez komarów – reportaż 
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
FUKS
Bohater "Fuksa", Aleks, obcho-
dzi 18. urodziny. Właśnie w tym 
dniu postanawia wyrównać ra-
chunki z człowiekiem, którego 
nienawidzi. Chłopaka samotnie 
wychowuje matka, która bardzo 
go kocha, ale niewiele ma dla 
niego czasu. Musi podnosić kwa-
lifi kacje zawodowe, by zdobyć 
lepiej płatną posadę, co pozwoli 
jej utrzymać dom na przyzwo-
itym poziomie. Zresztą Aleks nie 
potrzebuje już matczynej opieki, 
sam jest gościem w domu. Krąży 
po mieście swoim zdezelowa-
nym małym fi atem, obserwując 
znanego biznesmena, o którym 
wiadomo, że prowadzi brudne 
interesy. Skupia również uwagę 
na młodej i pięknej Soni zatrud-
nionej w fi rmie biznesmena. 
Śledzi dziewczynę, podgląda 
przez okno z dachu budynku 
naprzeciwko. 

TVP 1
PIĄTEK 21:00

Za chwilę pierwszy 
gwizdek na EURO 

2012, ale prawdziwe 
mecze eurobatalii zdają 

się rozgrywać już od 
dłuższego czasu. 

I to zupełnie gdzie 
indziej

Pierwsza na boisko wybiegła targa-
na kryzysem Grecja i walczy nie tyle 
o wyjście, co o pozostanie w grupie… 
Eurolandu. Problemem jest to, że za jej 
ewentualny niechlubny awans do dal-
szych rozgrywek boleśnie zapłaci cała 
Europa, także przeciętny Kowalski. 

Grecka tragedia po polsku
Niepewna sytuacja Grecji mocno cią-

ży polskiej walucie powodując spore jej 
niedoszacowanie, a ewentualny powrót 
Grecji do drachmy, o którym mówi się 
coraz częściej, może jeszcze bardziej 
pogorszyć sytuację. Spowoduje bowiem 
gwałtowny wzrost kursu euro wobec 
dolara i złotówki, a to odbije się na oso-
bach posiadających kredyt w walutach. 
Czy wobec takich zawirowań warto te-
raz rozważać kredyt w obcej walucie? – 
Branie w obecnych warunkach kredytu 
w walucie innej, niż się zarabia, jest do-
syć ryzykownym posunięciem. Trudno 
bowiem jednoznacznie przewidzieć, co 
się jeszcze wydarzy na rynkach walu-
towych – komentuje Jakub Augustyno-
wicz, doradca Aspiro. 

Natomiast jeśli ktoś zarabia w euro, 
kredyt w tej walucie daje oczywiście 
gwarancje bezpieczeństwa w odnie-
sieniu do spłaty raty i jej wysokości 
względem zarobków. Podobnie sy-
tuacja wygląda w przypadku franka 
szwajcarskiego, z którego w przypad-
ku kredytów niemal wszystkie banki 
już się wycofały. 

Przewalutowanie ratunkiem?
Jedną z możliwości uwolnienia się 

od ryzyka kursowego może być prze-
walutowanie kredytu zaciągniętego 

w obcej walucie na rodzimą. Koszty 
takiego przedsięwzięcia są jednak do-
syć spore. – Przy przewalutowaniu 
ograniczenia są podobne jak przy bra-
niu kredytu. Bank oblicza bowiem na-
szą zdolność kredytową, czyli stosunek 
zarobków do zobowiązań, a zgodnie 
z nowymi rekomendacjami, przy kre-
dycie w walucie wymagana jest większa 
zdolność, niż przy złotówkach. Nale-
ży mieć też na uwadze, że mieszkanie 
o wartości 300 tys. zł kredytowane 
kiedyś w euro po kursie np. 3,5 zł za 
1 euro, po przewalutowaniu przy dzi-
siejszym kursie, będzie dużo bardziej 
zadłużone, np. na 377 tys. zł – dodaje 
Jakub Augustynowicz z Aspiro. 

I tutaj pojawia się kolejny problem. 
Trudno będzie bowiem jako zabezpie-
czenie kredytu na 370 tys. zł przed-
stawić mieszkanie warte 300 tys. zł. 
Ewentualne przewalutowanie należy 
więc dobrze przemyśleć i przekalkulo-
wać. Jeśli euro zaczęłoby upadać, to 
duży problem mieliby nie tylko kredy-
tobiorcy w euro, ale cała światowa go-
spodarka. Wydaje się więc, iż najlepiej 
jest czekać spokojnie, pokładając wia-
rę w szczęśliwe jutro.

Grecka tragedia po europejsku
Opinii, co do ewentualnych skutków 

wyjścia Grecji ze strefy euro, jest wiele. 
Jedne mają bardziej, inne mniej czar-
ny scenariusz, więc jednego możemy 

być pewni – w żadnym wypadku nie 
będzie to zjawisko dla nas pozytywne. 
Popularny już termin „Grexit” może 
spowodować lawinę kryzysów i to nie 
tylko państw Eurolandu, ale całej UE, 
a to z kolei przełoży się na inne konty-
nenty. Niektórzy spekulują już, że po-
wrót Hellady do rodzimej waluty jest 
przesądzony, a jej druk rozpoczął się 
już jakiś czas temu, jednak wielu ana-
lityków twierdzi, że nowa drachma się 
Grecji nie opłaca, gdyż szybko zacznie 

ona tracić na wartości. Takie perturba-
cje walutowe grozić mogą nawet wojną 
domową i destabilizacją struktur pań-
stwowych daleko dalej idącą, niż ob-
serwujemy to obecnie. A co na to inne 
państwa? Dla Niemiec, będących naj-
większym beneficjentem wspólnej wa-
luty, samo wyjście Grecji ze strefy euro 
byłoby może mniejszym złem, jednak 
nie są w stanie przewidzieć, jakie mogą 
być tego dalsze skutki i czy inne pań-
stwa w krótkim czasie nie podzielą tego 

losu. Zagrożenie jest więc bardzo duże, 
bo ewentualne całkowite załamanie się 
euro (póki co niewyobrażalne) byłoby 
dla Niemiec bardzo nieopłacalne. Mar-
ka uległaby silnej deflacji i tym samym 
uniemożliwiła eksport w krótkim czasie 
dewastując niemiecką gospodarkę. Tym 
samym podtrzymanie przy życiu grec-
kiego „trupa” jest póki co w interesie 
całej Europy.

DANIEL TRZASKOŚ
IRMINA OPAŁKA

Czy Polska przegra z Grecją?

Wartość kredytu w 
EURO/wariant

150 000 EURO

Obecnie Po przewalutowaniu/ 
mBank 

Po przewalutowaniu/ 
Deutsche Bank

Po przewalutowaniu/ Bank 
Pocztowy

Po przewalutowaniu/ 
Millenium

Wartość kredytu 150 000 EURO
670 000 PLN

(203 000 USD)
670 000 PLN 670 000 PLN 670 000 PLN

Rata kredytu po 
przewalutowaniu ok. 3 430 PLN

4 060 PLN
(983 USD – ok. 3 450 PLN)

4 040 PLN 4 077 PLN 4 195 PLN

Opłaty około-kredytowe -/ryzyko 
kursowe

9 400 PLN
12 PLN/miesiąc (opłata 

za rachunek)
134 PLN/miesiąc 

(ubezpieczenie na życie)

2,5% kwoty kredytu 
- składka za 3 lata 

(ubezpieczenie na życie i od 
utraty pracy)

Symulacja przewalutowania kredytu w kwocie 150 000 euro na złotówki (USD), okres kredytowania, 30 lat, rata ok. 3430 zł dane Aspiro

Branie w obecnych warunkach kredytu w walucie innej, niż się zarabia, jest dosyć ryzykownym posunięciem

Fo
t. 

Da
ni

el
 T

rz
as

ko
ś



PIĄTEK – CZWARTEK 8-14 CZERWCA 2012www.7dni.radom.plPROGRAM TV14

POLECAMY
RANDKI NA ZLECENIE
Urocza bohaterka tej romantycznej 
komedii, Lane Daniels, to począt-
kująca dziennikarka obracająca się 
w świecie mody. Wokół modowych 
trendów kręci się całe jej życie, to 
jej największa pasja. Pisała o mo-
dzie artykuły do studenckiej gazetki 
i teksty do blogów. Jeden z jej ma-
teriałów o butach został nawet wy-
drukowany w lokalnej gazecie. Ale 
Lane chciałaby wznieść się na wy-
żyny, zacząć pisać dla najpoczyt-
niejszych kolorowych magazynów. 
Marzy o wielkim dziennikarstwie 
i o wielkiej miłości. Bo ubolewa 
również nad tym, że wciąż nie 
ma chłopaka. Jej najlepsza przy-
jaciółka i powierniczka sekretów, 
fotografka mody Joanne, próbuje 
ją poznać z kolegą swojego narze-
czonego, ale Lane nie interesują 
przygodne znajomości, czeka na 
wyśnionego księcia z bajki. Życie 
młodej dziennikarki nabiera no-
wych barw, kiedy Joanne umawia 
ją na spotkanie w redakcji słynnego 
Cosmo. Rozmowa z szefową Kate 
White początkowo nie przynosi 
spodziewanego rezultatu. Lane 
już prawie odchodzi z kwitkiem, 
gdy nagle okazuje się, że jednak 
mają wspólny temat. Kate, mimo 
że jest piękna i bogata, również 
nie spotkała jeszcze idealnego 
kochanka. Wtedy Lane wpada na 
pomysł, by przeniknąć do świata 
biznesu i spośród tylu wspaniałych 
mężczyzn w garniturach i pod kra-
watem wybrać tego jedynego. 
TVP 2
SOBOTA 22:30

POLECAMY
PODSTĘPNE DRUHNY
Abigail Scanlon, Parker Wald, 
Rachel Phipps i Caitlyn McNabb 
znają się od dziecka. Pochodzą 
z niewielkiego Lambert w stanie 
Luizjana, gdzie się urodziły i wy-
chowywały. Przeszły przez szkolne 
lata, trzymając się zawsze razem. 
Zazwyczaj bawiły się u Caitlyn, 
która wraz z matką, kolejnymi 
przygodnymi ojczymami i służbą 
mieszkała w ogromnej posiadło-
ści z ogrodem. To były beztroskie 
dziecięce lata, wtedy wszystko 
wydawało się prostsze, nawet to, 
że koleżanki niejednakowo pojmo-
wały znaczenie przyjaźni. Podczas 
wspólnych zabaw zawsze ostatnie 
słowo miała Caitlyn, ustalała reguły 
gry i dyktowała warunki, a one mu-
siały się podporządkować. Zawsze 
też przypominała swoim przyja-
ciółkom, jakie mają szczęście, że 
je do siebie zaprasza. Najczęściej 
bawiły się w ślub, a piękną panną 
młodą, poślubiającą bogatego 
księcia z bajki, bywała oczywiście 
tylko Caitlyn. Przyjaciółki trzymały 
się razem do końca szkoły śred-
niej, potem ich drogi się rozeszły. 
Od dziecięcych czasów minęło 
20 lat. Caitlyn wraz z matką Olivią 
McNabb nadal mieszka w rodzin-
nym miasteczku, tu pozostała 
także Rachel. Abigail i Parker po 
ukończeniu college’u  przeniosły 
się do Nowego Jorku. Pierwsza 
z nich została pisarką i opubliko-
wała z powodzeniem debiutancką 
książkę, a druga wybrała aktorstwo 
i ciągle biega na castingi. 
TVP 2, NIEDZIELA 20:25
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05:50 TELEZAKUPY
06:25 Moda na sukces – odc. 5662, 5663 
07:15 Z Jedynką po drodze – magazyn
07:25 Piąty Stadion – odc. 43
07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Naszaarmia.pl – magazyn
08:30 Przed meczem
08:35 EURO 2012 – Polska – Grecja
10:35 Po meczu
10:45 Biało-czerwoni – magazyn
10:55 Strefa Kibica 
11:00 Tylko hity ! Opole2012
11:35 Jak to działa – magazyn
12:05 Piąty Stadion – odc. 43
12:10 Powrót do Tamakwa 

– film fabularny; USA (1993)
13:55 Strefa Kibica 
14:00 Małpi gang – Zaginiony w akcji 

– serial dokumentalny
14:30 Piąty Stadion – odc. 43
14:35 SOS dla czterech łap – odc. 13
15:10 Nieustraszony – odc. 1
16:00 Bananowy doktor – odc. 1
16:40 Biało-czerwoni – magazyn
16:50 Strefa Kibica 
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:25 Galeria – odc. 92, 93, 94
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport, Pogoda
20:05 Piąty Stadion – odc. 43
20:05 Piąty Stadion
20:10 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Niemcy – Portugalia
22:55 Po meczu
23:05 EURO 2012 – skróty meczów
23:20 EURO 2012 – piłka w grze
23:45 Strefa Kibica 
23:50 07 zgłoś się 
01:15 Terminator: Kroniki Sary Connor 

– odc. 10, 11
02:55 Zagubieni: Zew przeznaczenia

– film fabularny; USA (2008)
03:40 Zagubieni, seria 5 – odc. 1

TVP 2

S
O

B
O

TA
 9

 C
Z

E
R

W
C

A
 2

0
1

2

TVN

S
O

B
O

TA
 9

 C
Z

E
R

W
C

A
 2

0
1

2

05:45 SuperSprytek i Sprytusie – odc. 1
06:20 Flintstonowie – odc. 15, 16
07:20 Piąty Stadion – odc. 43
07:30 M jak miłość – odc. 922
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:40 Barwy szczęścia – odc. 767 
11:10 Barwy szczęścia – odc. 768
11:40 Kabaretowy pojedynek gigantów
12:25 Stawka większa niż życie – odc. 10/18 
13:25 Wojciech Cejrowski – boso przez świat  

– Z kamerą i strzelbą do dzikich plemion 
– cykl reportaży

14:00 Familiada 
14:35 Ja to mam szczęście! – odc. 1 
15:10 Słowo na niedzielę
15:20 Bitwa na głosy 
16:50 Nasi rywale – magazyn
17:20 Panorama-flesz
17:25 Piąty Stadion – odc. 43
17:30 Przed meczem
17:35 EURO 2012 – Holandia – Dania
20:05 Po meczu
20:15 Piąty Stadion – odc. 43
20:25 Kabaretowa Noc Listopadowa 

Tarnów 2011
22:30 Randki na zlecenie 

– komedia; USA (2010)
00:05 Przed meczem
00:10 EURO 2012 – Holandia – Dania
02:15 Po meczu
02:20 Spadek 

– film obyczajowy; Polska, Wielka 
Brytania (2005)

03:45 Zakończenie dnia

05:55 Mango – Telezakupy    
08:00 Pan i Pani House (7/10) 

– program rozrywkowy    
08:30 Dzień dobry TVN (583) – magazyn  
10:55 Na Wspólnej Omnibus 9 (411) 

– serial obyczajowy
12:35 Surowi rodzice (13) – reality show 
13:35 X Factor (1/14) – program rozrywkowy 
14:55 You can dance – Po prostu tańcz! 7   
15:55 Kobieta na krańcu świata (1/8) 

– program podróżniczo–rozrywkowy 
16:30 Julia omnibus (23/49) 

– serial obyczajowy
18:00 Kuchenne rewolucje 4 (12/14) 

– program kulinarno–rozrywkowy  
19:00 Fakty    
19:25 Sport  
19:35 Pogoda    
19:45 Uwaga!    
20:00 Seks w wielkim mieście 

– film komedia, USA 2008, reżyseria: 
Michael Patrick King, obsada: Sarah 
Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, 
Cynthia Nixon, Chris Noth, Candice 
Bergen, Jennifer Hudson 

23:00 Sweeney Todd: Demoniczny golibroda 
z Fleet Street
– film horror, Wielka Brytania/USA 2007, 
reżyseria: Tim Burton, obsada: Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter, Alan 
Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron 
Cohen 

01:20 Porywacze ciał 
– film S–F, USA 1993, reżyseria: Abel 
Ferrara, obsada: Gabrielle Anwar, Terry 
Kinney, Billy Wirth, Meg Tilly, 
Christine Elise, R. Lee Ermey, Forest 
Whitaker     

03:00 Uwaga!     
03:15 Arkana magii (TVN noc) (593) 

– program interaktywny    
04:35 Od hitu do świtu (9/60)    
05:55 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Przygody Animków, odc.63, 64
08:15 Pies Huckleberry, odc.15, 16, 17
08:45 Pinky i Mózg, odc.62
09:15 Scooby Doo, odc.16, 17
10:15 Ewa gotuje
10:45 Się Kręci – na żywo, odc.15
11:45 Rozmowy nieoswojone, odc.3, 4
12:55 Dom nie do poznania, odc.213
13:50 Sprawa Kramerów

USA, 1979; r. Robert Benton; w. Dustin 
Hoffman, JoBeth Williams, Meryl Streep, 
Jane Alexander, Justin Henry. Dramat

16:15 Simpsonowie: Wersja kinowa
USA, 2006; r. David Silverman. Premiera

18:00 Wydarzenia
18:30 Sport
18:35 Pogoda
18:45 Studio F1
19:00 Formuła 1 GP Kanady – kwalifikacje
20:00 Studio F1
20:15 Mr. Deeds – milioner z przypadku

USA, 2002; r. Steven Brill; w. Adam 
Sandler, Winona Ryder, John Turturro, 
Allen Covert, Peter Gallagher. Komedia

22:15 Ława przysięgłych
USA, 2003; r. Gary Fleder; w. John 
Cusack , Robert Loggia, Gene Hackman, 
Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Bruce 
Davison. Thriller sądowy

00:45 Byt
USA, 1982; r. Sidney J. Furie; w. Barbara 
Hershey, David Labiosa, George Coe, 
Margaret Blye, Ron Silver. Horror

03:15 Tajemnice losu, odc.1033
04:45 TV MARKET
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1956
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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 Lato… bez komarów – reportaż 
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 Lato… bez komarów – reportaż 
18.30 AIR SHOW 2011. Mistrzowie precyzji 
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 Lato… bez komarów – reportaż 
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. 5664, 5665
07:00 Transmisja Mszy Świętej
08:00 Tydzień
08:30 Przed meczem
08:35 EURO 2012 – Niemcy – Portugalia
10:35 Po meczu
10:45 Biało-czerwoni – magazyn
10:55 Strefa Kibica
11:00 Zacisze gwiazd – Stanisława Celińska
11:30 Noc Kultury 2012 – reportaż
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Piąty Stadion – odc. 44
12:50 Siedlisko – odc. 1/9 
13:45 Strefa Kibica
13:55 Wielki Rów Afrykański cz. 1. 
14:50 Piąty Stadion
15:00 Nieustraszony – odc. 2
15:50 Bananowy doktor – odc. 2
16:40 Strefa Kibica 
16:48 Biało-czerwoni – magazyn
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:25 Blondynka 
18:25 Daniec z gwiazdami czyli EuroShow
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport, Pogoda
20:05 Piąty Stadion – odc. 44
20:15 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Irlandia – Chorwacja
22:55 Po meczu
23:05 EURO 2012 – skróty meczów
23:20 EURO 2012 – piłka w grze
23:40 Strefa Kibica
23:50 Ja, ty, oni 

– film obyczajowy; Brazylia (2000)
01:45 Dotknięcie ręki 

– film obyczajowy; Dania, Polska, Wielka 
Brytania (1992)

03:20 Kroniki domowe 
– film obyczajowy; Polska (1997)

04:45 Zakończenie dnia
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05:25 Dla niesłyszących 
– Słowo na niedzielę

05:35 Królowie magii; widowisko; USA (2008)
06:35 Ostoja – magazyn przyrodniczy
07:15 M jak miłość – odc. 923
08:05 Barwy szczęścia – odc. 769
08:35 Barwy szczęścia – odc. 770
09:10 Piąty Stadion – odc. 44
09:20 Kultura, głupcze 

– magazyn kulturalno–społeczny
10:10 Rodzinne oglądanie 

– film dokumentalny
11:10 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– W drodze do dżungli – cykl reportaży
11:45 Makłowicz w podróży: Włochy 

– Piemont – magazyn kulinarny
12:25 Żądza pieniądza 

– komedia; Francja (1993)
14:00 Familiada 
14:35 Ja to mam szczęście! – odc. 2
15:05 Szansa na Sukces – Piosenka włoska
15:45 Na dobre i na złe – odc. 476 
16:50 Nasi rywale
17:20 Panorama–flesz
17:25 Piąty Stadion – odc. 44
17:30 Przed meczem
17:35 EURO 2012 – Hiszpania – Włochy
20:05 Po meczu
20:15 Piąty Stadion – odc. 44
20:25 Podstępne druhny

– komedia; USA (2010)
22:05 Czas honoru – odc. 40 
23:00 WOK Wakacje – magazyn
23:45 Przed meczem
23:55 EURO 2012 – Hiszpania – Włochy
01:55 Po meczu
02:05 Pitbull – odc. 1, 2
03:35 Żądza pieniądza 

– komedia; Francja (1993)
05:00 Zakończenie dnia

05:55 Mango – Telezakupy    
08:00 Maja w ogrodzie (24/35) 

– magazyn ogrodniczy    
08:25 Akademia ogrodnika (24/35) 

– magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień dobry TVN (584) – magazyn 
10:55 Co za tydzień (550) – magazyn 
11:30 Prawo Agaty (15) – serial obyczajowy  
12:30 Looney Tunes: Znowu w akcji 

– film komedia, USA 2003, reżyseria: 
Joe Dante, obsada: Brendan Fraser, 
Jenna Elfman, Steve Martin, Timothy 
Dalton, Heather Locklear, Joan Cusack 

14:25 Surowi rodzice (1/13) – reality show  
15:25 Pan i Pani House (8/10) 

– program rozrywkowy    
16:00 Gdzie jest generał 

– film komedia, Polska 1963, reżyseria: 
Tadeusz Chmielewski, obsada: Elżbieta 
Czyżewska, Jerzy Turek, Bolesław 
Płotnicki, Stanisław Milski, Roman 
Bartosiewicz 

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

19:00 Fakty
19:25 Sport   
19:35 Pogoda   
19:45 Uwaga!   
20:00 Norbit 

– film komedia, USA 2007, reżyseria: 
Brian Robbins, obsada: Eddie Murphy, 
Thandie Newton, Terry Crews, Cuba 
Gooding Jr., Eddie Griffin 

22:10 Przepis na życie 3 (1/13) 
– serial obyczajowy

23:10 Detektyw Monk (12/16) 
– serial sensacyjny    

00:05 You can dance – Po prostu tańcz! 7  
01:35 Uwaga!    
01:50 Arkana magii (TVN noc) (594) 

– program interaktywny 
03:10 Od hitu do świtu (10/60)    
05:25 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Przygody Animków, odc.65, 66
08:15 Yogi Bear Show, odc.29, 30, 31
08:45 Pinky i Mózg, odc.63, 64
09:45 Sylwester i Tweety na tropie, odc.11
10:15 Jaskiniowcy, odc.1
10:45 Minkey detektyw

Kanada, 2006; r. Robert Vince; w. Chris 
Potter, Emma Roberts, Michael Bailey 
Smith, Musetta Vander, Pat Morita, 
Richard Kind. Komedia przygodowa

12:30 Krok do sławy
USA, 2007; r. Sylvain White; w. Columbus 
Short, Chris Brown, Dewitt Darrin, 
Meagan Good, Ne – Yo, Williams 
Jermaine. Premeira. Dramat muzyczny

14:50 Uzbrojony i niebezpieczny
USA, 1986; r. Mark L. Lester; w. John 
Candy, Brion James, Tommy 'Tiny' Lister, 
Eugene Levy, Robert Loggia, Meg Ryan, 
Kenneth McMillan. Zwariowana komedia 
sensacyjna

16:45 Kabareton
17:45 Pamiętniki z wakacji, odc.25
18:50 Wydarzenia
19:20 Pogoda
19:25 Sport
19:35 Studio F1
20:00 Formuła 1 GP Kanady – wyścig
22:00 Studio F1
22:15 Kości, odc.97
23:15 Jesse Stone: Nocna przeprawa

USA, 2006; r. Robert Harmon; w. Tom 
Selleck, Kohl Sudduth, Polly Shannon, 
Viola Davis, Saul Rubinek Thriller 
kryminalny

01:15 Magazyn sportowy
03:15 Tajemnice losu, odc.1034
04:45 TV MARKET
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1957
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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 Lato… bez komarów – reportaż 
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 Zbigniew Kruszyński w Muzeum 

Witolda Gombrowicza  
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 Lato… bez komarów – reportaż 
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
08:05 Polityka przy kawie
08:25 Przed meczem
08:35 EURO 2012 – Irlandia – Chorwacja
10:35 Po meczu
10:45 Biało-czerwoni – magazyn
10:55 Strefa Kibica 
11:00 Galeria
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Klimaty i smaki – program poradnikowy
12:45 Wielki Rów Afrykański cz. 1. 
13:40 Strefa Kibica 
13:50 Czarne chmury – odc. 1/10 
14:50 Piąty Stadion – odc. 45
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:15 Strefa Kibica 
15:20 Program edukacyjny
15:45 Piąty Stadion – odc. 45
15:50 Doręczyciel – odc. 1/14
16:35 Strefa Kibica 
16:43 Biało-czerwoni – magazyn
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:20 Strefa Kibica
17:30 Blondynka
18:30 Klan – odc. 2253
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport, Pogoda
20:10 Piąty Stadion – odc. 45
20:15 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Ukraina – Szwecja
22:55 Po meczu
23:05 EURO 2012 – skróty meczów 
23:20 EURO 2012 – piłka w grze 
23:45 Strefa Kibica 
24:00 Oficerowie – odc. 10/13, 11/13
01:50 Wenecka serenada 

– film obyczajowy; Niemcy (2003) 
03:15 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
03:25 Notacje – Henryk Kuźniak
03:35 Zagadkowa Jedynka
04:35 Zakończenie dnia
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05:25 Codzienna 2 m. 3 – odc. 21
05:50 Warto kochać – odc. 39
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 444 
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 142
11:20 Familiada 
11:55 Piąty Stadion – odc. 45
12:00 Obok nas – magazyn
12:25 Coś dla Ciebie – magazyn
12:55 Sąsiedzi – odc. 141
13:25 Barwy szczęścia – odc. 732
13:55 Tak to leciało! 
14:55 M jak miłość – odc. 875
15:50 Piąty Stadion – odc. 45
16:00 Panorama Kraj
16:15 Pogoda
16:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– Gdzieś w Afryce – cykl reportaży
16:50 Nasi rywale
17:20 Panorama–flesz
17:30 Przed meczem
17:30 EURO 2012 – Francja – Anglia
20:05 Po meczu
20:15 Piąty Stadion – odc. 45
20:25 Tato 

– dramat obyczajowy; Polska (1995)
22:30 Śmierć w blasku sławy 

– film obyczajowy; Wielka Brytania (2010)
00:05 Przed meczem
00:15 EURO 2012 – Francja – Anglia
02:25 Czy świat oszalał? – Podróż do bazy 

piratów – film dokumentalny
03:20 Śmierć w blasku sławy 

– film obyczajowy; Wielka Brytania (2010)
04:45 Zakończenie programu

05:30 Mango – Telezakupy    
08:00 Dzień dobry TVN (1022) – magazyn  
11:05 Kuchenne rewolucje 3 (5/12) 

– program kulinarno–rozrywkowy
12:10 Mango – Telezakupy     
13:10 Ostry dyżur V (103) 

– serial obyczajowy
14:10 Ukryta prawda (9/78) 

– program obyczajowy  
15:10 Co za tydzień (550) – magazyn   
15:45 W–11 Wydział Śledczy    
16:25 Rozmowy w toku (1898) – talk show   
17:25 Ukryta prawda (11/78) 

– program obyczajowy   
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda     
19:50 Uwaga!    
20:05 W–11 Wydział Śledczy    
20:50 Agenci NCIS VII (1/24) 

– serial sensacyjny    
21:50 Agenci NCIS VII (2/24) 

– serial sensacyjny    
22:50 Dowody zbrodni (18/23) 

– serial kryminalny    
23:50 Fringe: Na granicy światów (20/22) 

– serial S–F   
00:50 Co za tydzień (550) – magazyn   
01:20 Uwaga! 
01:35 Arkana magii (TVN noc) (595) 

– program interaktywny
02:55 Od hitu do świtu (11/60) – 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.58, 60, 61
08:00 Przygody Animków, odc.65
08:30 Pinky i Mózg, odc.62
09:00 Rodzina zastępcza, odc.234
10:00 Daleko od noszy 2, odc.24
10:30 Świat według Kiepskich, odc.266
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.324
11:30 I kto tu rządzi?, odc.49
12:00 Doktor Oz radzi, odc.124
13:00 Dom nie do poznania, odc.2
14:00 Pierwsza miłość, odc.1528
14:45 Trudne sprawy, odc.75
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.850
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.325
17:00 Dlaczego ja?, odc.197
18:00 Pierwsza miłość, odc.1529
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.366
20:05 MEGA HIT – XXX

USA, 2002; r. Rob Cohen; w. Vin Diesel, 
Asia Argento, Marton Csokas, Samuel L. 
Jackson, Michael Roof. Film akcji

22:30 Rozgrywka
USA/Niemcy, 2001; r. Frank Oz; w. Robert 
De Niro, Angela Bassett, Gary Farmer, 
Edward Norton, Marlon Brando. Thriller 
sensacyjny

01:00 Układy, odc.24
02:00 Zagadkowa noc, odc.876
03:00 Zza kamery, odc.27
03:15 Tajemnice losu, odc.1034
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1958
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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 Oddając krew dajesz nadzieję  
14.15 Lato… bez komarów – reportaż
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 Oddając krew dajesz nadzieję  
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 AIR SHOW 2011. Mistrzowie precyzji 
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
22.00 Oddając krew dajesz nadzieję 
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

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

POLECAMY
ROZGRYWKA
Nick Wells (Robert De Niro) jest 
gotowy do "przejścia na emery-
turę" i skończenia z przestępczą 
profesją. Ma zamiar zamieszkać 
ze swoją przyjaciółką Diane 
(Angela Bassett) i skoncentro-
wać się na legalnym biznesie, 
prowadzonym przez siebie klubie 
jazzowym w Montrealu. Ale Max 
(Marlon Brando), jego protektor, 
przyjaciel i wspólnik, ma w sto-
sunku do niego inne plany. Prze-
konując Nicka by złamał dwie 
z jego najważniejszych zasad: 
zawsze pracować w pojedynkę 
i nigdy w mieście, gdzie miesz-
ka – Max kojarzy go z Jackiem 
Tellerem (Edward Norton). Mło-
dy, agresywny i zdolny złodziej, 
Jack, potrzebuje talentu Nicka 
do otwierania najlepiej zabez-
pieczonych sejfów, by dokonać 
kradzieży mającej przynieść mi-
liony. Miejscem przestępstwa ma 
być Skład Celny w Montrealu. 
Nick i Jack stanowią szczególny 
zespół, w którym ścierają się 
osobowości i lecą iskry, ale spo-
dziewana zdobycz ma nad nimi 
władzę, a zatem podejmą wy-
zwanie nie bacząc na ryzyko…

POLSAT
PONIEDZIAŁEK 22:30
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:25 Przed meczem
08:35 EURO 2012 – Ukraina – Szwecja
10:35 Po meczu
10:45 Biało-czerwoni – magazyn
10:55 Strefa Kibica 
11:00 Galeria
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Apetyt na EURO-pę – magazyn
12:45 Błękitna Planeta cz. 1 

– serial dokumentalny
13:40 Strefa Kibica 
13:50 Czarne chmury – odc. 2/10 
14:50 Piąty Stadion – odc. 46
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:15 Strefa Kibica 
15:20 Program edukacyjny
15:45 Piąty Stadion – odc. 46
15:50 Doręczyciel – odc. 2/14
16:35 Strefa Kibica
16:43 Biało-czerwoni – magazyn
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:20 Strefa Kibica 
17:30 Blondynka
18:25 Klan – odc. 2254
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport, Pogoda
20:05 Piąty Stadion – odc. 46
20:15 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Polska – Rosja 
22:55 Po meczu
23:05 EURO 2012 – skróty meczów
23:20 EURO 2012 – piłka w grze 

– Biało-Czerwoni 
00:05 Strefa Kibica 
00:20 Wenecka serenada 

– film obyczajowy; Niemcy (2003) 
02:00 Papierowe małżeństwo 

– komedia; Wielka Brytania, Polska (1991)
03:25 Notacje – Zofia Żukowska
03:35 Zagadkowa Jedynka
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05:25 Codzienna 2 m. 3 – odc. 22
05:55 Warto kochać – odc. 40
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 445 
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 143
11:20 Familiada 
11:50 Piąty Stadion – odc. 46
11:55 Obok nas – magazyn
12:20 Mazurski chłopiec – reportaż
12:45 Sąsiedzi – odc. 142
13:15 Barwy szczęścia – odc. 733
13:50 Klasyka Polskiego Kabaretu 

– Kabaretowa Gala – Opole 
14:55 M jak miłość – odc. 876
15:50 Piąty Stadion – odc. 46
16:00 Panorama Kraj
16:10 Pogoda
16:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– Namibijskie bezdroża – cykl reportaży
16:50 Nasi rywale
17:20 Panorama-flesz
17:30 Przed meczem
17:30 EURO 2012 – Grecja – Czechy 
20:05 Po meczu
20:15 Piąty Stadion – odc. 46
20:25 Dziewczyny z kalendarza 

– komedia; USA (2003)
22:25 Instynkt – odc. 1 
23:20 Świat bez fikcji – Norweskie jądro 

ciemności – cykl dokumentalny
00:20 Przed meczem
00:25 EURO 2012 – Grecja – Czechy
02:30 Po meczu
02:35 Człowiek wózków  

– dramat; Polska (2000)
03:40 Ekstradycja III – odc. 5/10
04:35 Zakończenie programu

05:30 Mango – Telezakupy    
08:00 Dzień dobry TVN (1023) – magazyn 
11:05 Kuchenne rewolucje 3 (6/12) 

– program kulinarno–rozrywkowy   
12:10 Mango – Telezakupy     
13:10 Ostry dyżur V (104) 

– serial obyczajowy 
14:10 Ukryta prawda (11/78) 

– program obyczajowy  
15:10 Detektywi    
15:45 W–11 Wydział Śledczy    
16:25 Rozmowy w toku (1899) – talk show   
17:25 Ukryta prawda (12/78) 

– program obyczajowy   
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda   
19:50 Uwaga!    
20:05 W–11 Wydział Śledczy    
20:50 Prawo Agaty (1/15) 

– serial obyczajowy
21:50 Prawo Agaty (2/15) 

– serial obyczajowy
22:50 Kuba Wojewódzki 6 (14) – talk show   
23:50 Cała prawda (6/13) – serial kryminalny  
00:45 Uwaga!   
01:00 Arkana magii (TVN noc) (596) 

– program interaktywny 
02:20 Od hitu do świtu (12/60) – 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.16
08:00 Przygody Animków, odc.66
08:30 Jaskiniowcy, odc.1
09:00 Rodzina zastępcza, odc.235
10:00 Daleko od noszy 2, odc.25
10:30 Świat według Kiepskich, odc.267
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.325
11:30 I kto tu rządzi?, odc.50
12:00 Doktor Oz radzi, odc.125
13:00 Dom nie do poznania, odc.3
14:00 Pierwsza miłość, odc.1529
14:45 Trudne sprawy, odc.76
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.851
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.326
17:00 Dlaczego ja?, odc.198
18:00 Pierwsza miłość, odc.1530
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.367
20:05 RYŚ

Polska, 2007; Komedia
23:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
01:05 Post Mortem, odc.11
02:05 Zagadkowa noc, odc.877
03:05 Zza kamery, odc.28
03:20 Tajemnice losu, odc.1035
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1959
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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
15.00 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 Boskie Buenos – relacja z podróży 

po listy W. Gombrowicza 
18.00 Retrospekcje – magazyn 
18.15 Xawery Dunikowski w Orońsku  
18.40 Losowanie nagród w konkursie 

Taxi Centrum i TV Dami 
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media 
19.30 Z archiwum TV Dami   
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 25 lat zespołu IRA – rozmowa 
20.45 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego 
21.00 Magazyn Abonenta Vectra  
21.10 Królewskie Łowy w Muzeum 

Wsi Radomskiej – rep.   
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
22.00 XXXV Lat Muzeum Wsi Radomskiej   
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Boskie Buenos – relacja z podróży 

po listy W. Gombrowicza 
23.50 Zakończenie Programu 
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata? 
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:05 Polityka przy kawie
08:25 Przed meczem
08:35 EURO 2012 – Polska – Rosja
10:35 Po meczu
10:45 Biało-czerwoni – magazyn
10:55 Strefa Kibica 
11:00 Galeria
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Gdzie przyszłość przeszłości czapkuje 

– cykl reportaży
12:50 Błękitna Planeta cz. 2 
13:45 Strefa Kibica
13:50 Czarne chmury – odc. 3/10 
14:50 Piąty Stadion – odc. 47
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:15 Strefa Kibica 
15:20 Program edukacyjny
15:45 Piąty Stadion – odc. 47
15:50 Doręczyciel – odc. 3/14 
16:40 Strefa Kibica 
16:40 Biało-czerwoni – magazyn
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:20 Strefa Kibica 
17:30 Blondynka
18:30 Klan – odc. 2255
19:00 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
19:55 Sport, Pogoda
20:10 Piąty Stadion – odc. 47
20:15 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Holandia – Niemcy
22:55 Po meczu
23:05 EURO 2012 – skróty meczów 
23:20 EURO 2012 – piłka w grze 
23:45 Strefa Kibica 
00:05 Papierowe małżeństwo – komedia; 

Wielka Brytania, Polska (1991)
01:40 Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię

– film kryminalny; Polska (1969)
03:15 Notacje – Janina Kraupe-Świderska
03:25 Zagadkowa Jedynka
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05:25 Codzienna 2 m. 3 – odc.  23
05:55 Warto kochać – odc. 41
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 446 
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 144
11:20 Familiada 
11:50 Piąty Stadion – odc. 47
11:55 Reporter Polski – magazyn
12:15 Chiny zmieniają twarz 

– film dokumentalny; Francja (2009)
12:50 Sąsiedzi – odc. 143
13:20 Barwy szczęścia – odc. 734
13:55 Królowie magii – widowisko
14:55 M jak miłość – odc. 877
15:50 Piąty Stadion – odc. 47
16:00 Panorama Kraj
16:15 Pogoda
16:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– Pustynia – cykl reportaży
16:50 Nasi rywale
17:20 Panorama-flesz
17:30 Przed meczem
17:33 EURO 2012 – Dania – Portugalia
20:05 Po meczu
20:15 Piąty Stadion – odc. 47
20:25 Robinson Crusoe – film przygodowy; 

USA (1997)
22:05 Współczesna rodzina – odc. 3/24
22:25 Współczesna rodzina – odc. 4/24
22:55 Hity Kabaretowego Klubu Dwójki
24:00 Przed meczem
00:05 EURO 2012 – Dania – Portugalia
02:10 Po meczu
02:15 Współczesna rodzina – odc. 3/24
02:35 Współczesna rodzina – odc. 4/24
03:00 Robinson Crusoe – film przygodowy; 

USA (1997)
04:25 Święta wojna – Łowca głów
04:50 Zakończenie dnia

05:30 Mango – Telezakupy    
08:00 Dzień dobry TVN (1024) – magazyn   
11:05 Maxim (7/12) 

– program kulinarno–rozrywkowy    
12:10 Mango – Telezakupy     
13:10 Ostry dyżur V (105) 

– serial obyczajowy
14:10 Ukryta prawda (12/78) 

– program obyczajowy   
15:10 Detektywi    
15:45 W–11 Wydział Śledczy    
16:25 Rozmowy w toku (1900) – talk show    
17:25 Ukryta prawda (13/78) 

– program obyczajowy    
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty 
19:30 Sport  
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!    
20:05 W–11 Wydział Śledczy    
20:50 Notting Hill 

– film komedia, USA/Wielka 
Brytania 1999, reżyseria: Roger Michell, 
obsada: Julia Roberts, Hugh Grant, 
Richard McCabe, Rhys Ifans, James 
Dreyfus, Dylan Moran    

23:20 Brudny Harry 
– film sensacyjny, USA 1971, reżyseria: 
Don Siegel, obsada: Clint Eastwood, 
Harry Guardino, Reni Santoni, John 
Vernon, Andy Robinson, John Larch

01:30 Uwaga! 
01:45 Arkana magii (TVN noc) (597) 

– program interaktywny 
03:05 Od hitu do świtu (13/60) – 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.67
08:00 Pinky i Mózg, odc.63
08:30 Miś Yogi, odc.58, 60, 61
09:00 Rodzina zastępcza, odc.236
10:00 Daleko od noszy 2, odc.26
10:30 Świat według Kiepskich, odc.268
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.326
11:30 I kto tu rządzi?, odc.51
12:00 Doktor Oz radzi, odc.126
13:00 Dom nie do poznania, odc.4
14:00 Pierwsza miłość, odc.1530
14:45 Trudne sprawy, odc.77
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.852
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.327
17:00 Dlaczego ja?, odc.199
18:00 Pierwsza miłość, odc.1531
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.368
20:00 Świat według Kiepskich, odc.284
20:35 Zamiana

Czechy, Polska, 2009; r. Konrad 
Aksinowicz; w. Piotr Gąsowski, Cezary 
Harasimowicz, Grażyna Wolszczak, 
Joanna Liszowska, Szymków Tadeusz 
Premiera. Komedia

22:45 Noc żywych kretynów
Niemcy, 2004; r. Mathias Dinter; w. Tino 
Mewes, Hendrik Borgmann, Manuel 
Cortez, Nadine Germann, Patricia 
Thielemann, Thomas Schmieder. Horror 
komediowy

00:45 Tak, kochanie, odc.3
01:15 Zagadkowa noc, odc.878
03:00 Zza kamery, odc.29
03:15 Tajemnice losu, odc.1036
05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1960
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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 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 Lato… bez komarów – reportaż 
18.00 Na Temat – pr. publicystyczny 

(na żywo)
18.30 Na parkiecie. Życie w tańcu.   
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 Lato… bez komarów – reportaż  
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 Na Temat – pr. publicystyczny  
00.00 Zakończenie Programu 

POLECAMY
PAPIEROWE MAŁŻEŃSTWO
Bohaterką filmu jest młoda 
i ładna Alicja Strzałkowska, 
która poznaje podczas wakacji 
bawiącego w Polsce Anglika, 
lekarza. Kiedy mężczyzna pro-
ponuje jej małżeństwo, dziew-
czyna szybko decyduje się na 
wyjazd, widząc w tym jedyną 
szansę na wyrwanie się z sza-
rości dnia codziennego i lepsze 
życie. Alicja sprzedaje cały 
swój dobytek i wkrótce wyrusza 
na podbój Zachodu. Okazuje 
się jednak, że "narzeczony" 
dawno zapomniał o wakacyjnej  
obietnicy, z której zresztą nigdy 
nie miał zamiaru się wywiązać. 
Alicja przypadkowo poznaje 
innego Anglika, Aidena. Drobny 
przestępca, pogrążony w dłu-
gach, nie jest odpowiednim 
partnerem, z którym można 
budować przyszłość, w każdym 
razie nie taką, o jakiej marzyła 
Polka. Dziewczyna nie ma jed-
nak wyboru. Nie chce wracać 
do kraju, więc decyduje się na 
fikcyjny ślub z Aidenem, z cze-
go wyniknie dużo kłopotów. Czy 
Alicja zazna w końcu spokoju 
i szczęścia?

TVP 1
WTOREK 02:00

POLECAMY
ZAMIANA
"Zamiana" to komedia, która 
opowiada o trudnych rela-
cjach damsko-męskich. Para 
prezydencka przeżywa kryzys 
rodzinny. Pan Prezydent (Piotr 
Gąsowski) jest typem superma-
cho i bardzo lubi kobiety. Pani 
Prezydentowa (Grażyna Wolsz-
czak) samotnie spędza wie-
czory, oglądając męża jedynie 
w relacjach telewizyjnych. Ko-
lejny romans Prezydenta z asy-
stentką (Joanna Liszowska) 
wywołuje falę zaskakujących 
przemian. Od tego momentu 
ogromne poparcie społeczne 
dla Prezydenta drastycznie 
spada, a kolejna kadencja wisi 
na włosku. Dziwnym splotem 
wydarzeń głównym kontrkan-
dydatem w wyborach prezy-
denckich jest jego żona. To 
jednak nie koniec problemów 
głównych bohaterów. Pan Pre-
zydent traci swoją męskość 
i zmienia się powoli w kobietę 
a jego żona jest coraz bardziej 
silna, niezależna i … męska. 
Komedia pełna jest zaskaku-
jących kreacji aktorskich, m.in. 
Beaty Tyszkiewicz, Grażyny 
Szapołowskiej, Krzysztofa Tyń-
ca, Krzysztofa Materny i wielu 
innych gwiazd.   

POLSAT
ŚRODA 20:35
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05:20 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:05 Polityka przy kawie
08:25 Przed meczem
08:35 EURO 2012 – Holandia – Niemcy
10:35 Po meczu
10:45 Biało-czerwoni – magazyn
10:55 Strefa Kibica 
11:00 Galeria
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 To się opłaca – magazyn
12:45 Błękitna Planeta cz. 3
13:40 Strefa Kibica 
13:50 Czarne chmury – odc. 4/10
14:50 Piąty Stadion – odc. 48
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:15 Strefa Kibica 
15:20 Program edukacyjny
15:45 Piąty Stadion – odc. 48
15:50 Doręczyciel – odc. 4/14 
16:35 Strefa Kibica 
16:43 Biało-czerwoni – magazyn
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:20 Strefa Kibica 
17:30 Blondynka
18:30 Klan – odc. 2256
19:00 Wieczorynka 
19:20 Walt Disney Przedstawia 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport, Pogoda
20:10 Piąty Stadion – odc. 48
20:15 Przed meczem
20:20 EURO 2012 – Hiszpania – Irlandia 
22:55 Po meczu
23:05 EURO 2012 – skróty meczów
23:20 EURO 2012 – piłka w grze
23:45 Strefa Kibica 
00:05 Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię 

– film kryminalny; Polska (1969)
01:50 Bandyta – dramat; Polska, Wielka 

Brytania, Francja, Niemcy (1997)
03:20 Notacje – Edward Pałłasz
03:30 Zagadkowa Jedynka

TVP 2

C
Z

W
A

R
T

E
K

1
4

 C
Z

E
R

W
C

A
 2

0
1

2

TVN

C
Z

W
A

R
T

E
K

1
4

 C
Z

E
R

W
C

A
 2

0
1

2

05:20 Codzienna 2 m. 3 – odc. 24
05:55 Warto kochać – odc. 42
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe – odc. 447
08:30 Pytanie na śniadanie 
10:50 Lokatorzy – odc. 145
11:20 Familiada 
11:50 Piąty Stadion – odc. 48
11:55 Reporter Polski – magazyn
12:15 Pożyteczni.pl
12:45 Sąsiedzi – odc. 144 
13:15 Barwy szczęścia – odc. 735
13:50 Postaw na milion – odc. 37
14:55 M jak miłość – odc. 878
15:50 Piąty Stadion – odc. 48
16:00 Panorama Kraj
16:15 Pogoda
16:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 

– W drodze do Himba – cykl reportaży
16:50 Nasi rywale
17:20 Panorama-flesz
17:30 Przed meczem
17:33 EURO 2012 – Włochy – Chorwacja 
20:05 Po meczu
20:15 Piąty Stadion – odc. 48
20:25 Bohater z wyboru 

– film sensacyjny; USA (2008)
22:15 Jeden dzień w Europie 

– komedia; Niemcy, Hiszpania (2005)
23:55 Przed meczem
24:00 EURO 2012 – Włochy – Chorwacja
02:00 Po meczu
02:10 Bohater z wyboru 

– film sensacyjny; USA (2008)
03:40 Art Noc – Pink Freud – koncert
04:25 Święta wojna – Doktor Chart Afgański
04:50 Zakończenie dnia

05:30 Mango – Telezakupy    
08:00 Dzień dobry TVN (1025) – magazyn    
11:05 Kuchenne rewolucje 3 (8/12) 

– program kulinarno–rozrywkowy   
12:10 Mango – Telezakupy     
13:10 Ostry dyżur V (106) 

– serial obyczajowy
14:10 Ukryta prawda (13/78) 

– program obyczajowy 
15:10 Detektywi    
15:45 W–11 Wydział Śledczy    
16:25 Rozmowy w toku (1901) – talk show   
17:25 Ukryta prawda (14/78) 

– program obyczajowy
18:25 Detektywi    
19:00 Fakty  
19:30 Sport   
19:40 Pogoda     
19:50 Uwaga!   
20:05 W–11 Wydział Śledczy    
20:50 Kuchenne rewolucje 4 (13/14) 

– program kulinarno–rozrywkowy 
21:50 Zabójcza broń II 

– film sensacyjny, USA 1989, reżyseria: 
Richard Donner, obsada: Mel Gibson, 
Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland, 
Derrick O'Connor, Patsy Kensit  

00:10 Woli i Tysio na pokładzie (5/8) 
– program rozrywkowy 

00:45 Uwaga! 
01:00 Arkana magii (TVN noc) (598) 

– program interaktywny 
02:20 Od hitu do świtu (14/60)    
05:25 Koniec programu 
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06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków, odc.68
08:00 Pinky i Mózg, odc.64
08:30 Pies Huckleberry, odc.15, 16, 17
09:00 Rodzina zastępcza, odc.237
10:00 Daleko od noszy 2, odc.27
10:30 Świat według Kiepskich, odc.269
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.327
11:30 I kto tu rządzi?, odc.52
12:00 Doktor Oz radzi, odc.127
13:00 Dom nie do poznania, odc.5
14:00 Pierwsza miłość, odc.1531
14:45 Trudne sprawy, odc.78
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.853                        
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.328
17:00 Dlaczego ja?, odc.200
18:00 Pierwsza miłość, odc.1532
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.369
20:05 Moja dziewczyna wychodzi za mąż

USA/Wielka Brytania, 2008; r. Paul 
Weiland; w. Patrick Dempsey, Busy 
Philipps, Chris Messina, Kadeem 
Hardison, Kevin McKidd, Richmond 
Arquette, Whitney Cummings, Michelle 
Monaghan. Komedia romantyczna

22:10 Tylko miłość
USA, 1999; r. Rob Reiner; w. Bruce Willis, 
Paul Reiser, Rita Wilson, Rob Reiner, Tim 
Matheson, Tom Poston, Michelle Pfeiffer. 
Film obyczajowy

00:10 Kości, odc.42
01:10 Zakończenie programu 

– przerwa techniczna
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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 Oddając krew dajesz nadzieję  
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 Oddając krew dajesz nadzieję 
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
MOJA DZIEWCZYNA 
WYCHODZI ZA MĄŻ
Życie Toma (Patrick Dempsey) to 
sielanka: jest seksowny, odniósł 
sukces, ma szczęście do kobiet 
i wie, że w każdej sytuacji może 
polegać na Hannah (Michelle Mo-
naghan) – swojej najlepszej przyja-
ciółce i jedynej stałej rzeczy w jego 
życiu. Układ jest idealny do chwili, 
kiedy Hannah wyjeżdża do Szko-
cji w sześciotygodniową podróż 
służbową, a Tom nagle zaczyna 
zdawać sobie sprawę z tego, jak 
puste jest bez niej jego życie. To 
właśnie wtedy podejmuje ważną 
decyzję – kiedy Hannah wróci, 
poprosi ją o rękę – i dostaje obu-
chem w głowę. Dowiaduje się bo-
wiem, że dziewczyna zaręczyła się 
z przystojnym i bogatym Szkotem 
i planuje przeprowadzić się za gra-
nicę. Kiedy Hannah prosi Toma, 
żeby został jej honorowym drużbą, 
ten niechętnie się zgadza... tylko 
po to, jednak, aby starać się o jej 
względy i odwieść ją od zamąż-
pójścia, zanim będzie za późno…   

POLSAT
CZWARTEK 20:05
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PIŁKA NOŻNA
Piłkarzom radomskiej Broni nie uda-
ło się przerwać kiepskiej passy. Po 
nieudanej serii ligowych spotkań 
kończących sezon 2011/12 nie 
sprostali także młodzieży Legii War-
szawa. W finałowym meczu Pucharu 
Polski na szczeblu Mazowieckiego 
ZPN-u, ulegli występującemu w Mło-
dej Ekstraklasie teamowi 1:2. Jakby 
i tego było mało, decydującą bramkę 
stracili w doliczonym czasie gry. Tym 
samym marzenia o grze na ogólno-
polskim szczeblu prysnęły niczym 
bańka mydlana. 

TENIS
Dwukrotnie na podium Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w Warszawie stanął Konrad Fryze 
z RKT Return Radom. Podopieczny 
Volodymyra Varenytsya w grze poje-
dynczej sprawił miłą niespodziankę. 
Po wyeliminowaniu Michała Grążaw-
skiego 6:0, 6:0, po niesamowitym 
meczu zakończonym supertiebre-
akiem, pokonał Ksawerego Pociaja, 
rozstawionego z numerem drugim. 
Aż do finału nie miał sobie równych. 
Tam trafił na turniejową „jedynkę”, 
Bartosza Klukowskiego, którego uda-

ło mu się pokonać tylko w jednym 
secie. Taki sam rezultat Fryze zanoto-
wał w deblu, gdzie rywalizował razem 
ze swoim klubowym kolegą Aleksan-
drem Sadalem. Radomianie otarli się 
o złoto, ale w finałowym pojedynku 
ulegli Pociejowi oraz Klukowskiemu 
dopiero w supertiebreaku 9:11.

TENIS STOŁOWY
Radom będzie gospodarzem rozpo-
czynającej się w piątek, 8 czerwca, 
najważniejszej w kraju imprezy dla 
weteranów. W Zespole Szkół Budow-
lanych do zmagań stanie kilkuset 
uczestników. Reprezentanci Ziemi 
Radomskiej zaliczani są do fawory-
tów zmagań. W kategorii 40-latków 
numerem jeden bezwzględnie jest 
Dariusz Świątek. Spore szanse na 
miejsce w czołówce mają również 
Artur Moroz i Marcin Podkański. 
Także w kolejnych kategoriach noto-
wania radomian są bardzo wysokie. 
Stefan Wielgus i Jan Molęda powin-
ni odegrać znaczącą rolę w gronie 
zawodników powyżej 50 lat. Adam 
Trela z Lipska i Marian Woźniak tym-
czasem powalczą o medale w gronie 
graczy powyżej 60. roku życia.

MVP

SPORTOWY TYDZIEŃ

Organizacyjnych i finansowych pro-
blemów, jakie dotknęły radomski klub 
w poprzednim sezonie, nie wytrzyma-
łoby wiele środowisk. Wygląda jednak 
na to, że osoby wywodzące się z piłki 
ręcznej nie tylko na parkiecie, ale i poza 
nim mają nerwy ze stali. Co więcej, nie 
rezygnują przygnieceni trudnościami do 
ziemi, tylko tym bardziej walczą o przy-
szłość dyscypliny. 

Powyższa postawa charakteryzuje 
szefów radomskiego klubu, którzy zgło-
sili zespół do pierwszoligowych rozgry-
wek. Oczywiście pilna pozostaje kwestia 
ułożenia spraw organizacyjnych oraz 
znalezienie pieniędzy na płynne funkcjo-
nowanie Akademików, ale już sam fakt 
przystąpienia do zmagań pokazuje, że 
w AZS-ie nikt nie chce złożyć broni.

W tej chwili najwięcej optymizmu 
płynie w kwestii kompletowania składu. 
Ostatnie mecze poprzedniego sezonu 
były szkołą życia dla wielu graczy, którzy 
niekiedy zmuszeni byli występować na 

parkiecie niemal przez całe spotkanie. 
Ci, którzy chociaż raz zetknęli się ze 
szczypiorniakiem, wiedzą, że dla organi-
zmu powyższa sytuacja jest wręcz mor-
dercza. Podobno tak zahartowani gra-
cze nie odpuszczają i w kuluarach mówi 
się, że w zespole zostaną m.in. Paweł 
Świeca i Grzegorz Mroczek. Powrót do 
AZS-u zapowiedział także Maciej Jeży-
na. Ostatnią rundę spędził w Ciechano-
wie, gdzie walczył na parkietach ekstra-
klasy. Gwardię Opole na radomski AZS 
również chętnie zamieniłby bramkarz 
Łukasz Kowalski. A i występujący do 
tej pory w drugim zespole Szymon Fu-
giel i Radosław Pomiankiewicz wyrażają 
chęć gry w akademickim teamie.

W tej chwili w Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce trwa ustalanie grup, do któ-
rych przydzielone zostaną poszczególne 
zespoły. Radomianie wstępnie zostali 
rozstawieni w grupie B, gdzie obok nich 
grałby spadkowicz z ekstraklasy – Nie-
lba Wągrowiec czy Gwardia Opole, 
KSSPR Końskie, Olimpia Piekary Ślą-
skie czy Viret Zawiercie. 

Nie ustali 
w boju

Fani radomskiego szczypiorniaka po 
ubiegłorocznym sezonie, w którym sytuacja wokół 
AZS-u Politechnika Radomska zmieniała się z dnia 
na dzień, byli przekonani, że to ostatnie tchnienie 

klubu. Tymczasem wszystko wskazuje na to, 
że kibice znów obejrzą zmagania na 

pierwszoligowym poziomie

MICHAŁ PODLEWSKI

Maciej Jeżyna być może w przyszłym sezonie znów będzie występował w barwach AZS-u 

Politechnika

Srebrne krążki 
pod tablicami

Energa Basket Cup to największa 
krajowa impreza mistrzowska, 
w której rywalizują młodzi 
koszykarze. W tym roku aż do finału 
dotarli zawodnicy z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 21 w Radomiu 
zgarniając srebrny medal

Żeby ukazać ogrom zainteresowania 
rywalizacją w imprezie, wystarczy 
wspomnieć, że w tym roku wzięła 
w niej udział rzesza niemal 80 tysięcy 
młodych sportowców. Zmagania, 
których organizatorami byli Szkolny 
Związek Sportowy oraz grupa Enea, 
rozgrywane były od września 2011 
roku. Przez sito eliminacji miejskich, 
powiatowych, wojewódzkich, 
a następnie krajowych, radomianie 
szli jak burza. Podopieczni Piotra 
Ziębakowskiego bez większych 
problemów awansowali do finału, który 
rozgrywany był w Gdańsku i Sopocie.
Team z PSP nr 21, podobnie jak we 
wcześniejszych występach, odprawił 
z kwitkiem kolejno reprezentacje Żar, 
Kwidzynia, Bielska-Białej, Ostrowi 
Mazowieckiej oraz Kołobrzegu. 
Triumfy dały młodym radomianom 
prawo gry w finale. Ich rywalem był 
dwukrotny mistrz w tej kategorii 
wiekowej – PSP nr 67 z Wrocławia. 
Team Piotra Ziębakowskiego na 
początku konfrontacji sprawiał 
wrażenie, jakby nieco obawiał się 
rywali. Pozwoliło to wypracować 
sporą przewagę. W drugiej odsłonie 
radomianie toczyli już wyrównaną 
walkę z rywalem, ale ostatecznie 
musieli uznać ich wyższość.
– Początek turnieju był dla nas 
bardzo trudny. Trafialiśmy na bardzo 
dobrych przeciwników. Z meczu na 
mecz szło nam jednak coraz lepiej. 
W półfinale dość gładko pokonaliśmy 
chłopców z Kołobrzegu. W finale 
ogrom hali i atmosfera onieśmieliła 
moich chłopców; mieliśmy wiele 
niewykorzystanych akcji, straciliśmy 
zbyt dużo punktów, które trudno 
było odrobić – tłumaczy Piotr 
Ziębakowski. – Wicemistrzostwo kraju 
to jednak ogromne osiągnięcie. Każdy 
z zawodników zasługuje na ogromne 
brawa za walkę i ten wywalczony medal.
PSP 21 Radom wystąpiła w składzie: 
Dawid Golus, Mikołaj Krakowiak 
(kapitan), Norbert Ziółko, Bartek Żuk, 
Kacper Rojek, Kamil Jakubowski, 
Sebastian Banaszkiewicz, Jakub 
Wójcik, Adam Fedorowicz, 
Maksymilian Czapla, Robert 
Dąbrowski, Adrian Podsiadły. Trener: 
Piotr Ziębakowski. MVP

Siatkarze RCS-u Czarni Radom 
oraz Radomiaka 1910 S.A. gościli 
u prezydenta Radomia Andrzeja 
Kosztowniaka. Wizyta była okazją 
do podsumowania minionego 
sezonu, który dla obydwu zespołów 
zakończył się awansem

Zakończony niedawno sezon był wy-
jątkowy dla obydwu teamów. Siat-
karze wyszli zwycięsko ze zmagań 
na drugoligowym froncie – najpierw 
w swojej grupie, następnie w turnieju 
mistrzów. Radomiak natomiast uzy-
skał promocję do drugiej ligi, grupy 
wschodniej. – Wyrażam ogromny 
szacunek i wdzięczność za trud, 
który wkładacie w reprezentowanie 
Radomia na ogólnopolskiej arenie. 
Osiągnięty przez was wynik świadczy 

najlepiej o tym, że do rywalizacji po-
deszliście z całym sercem – chwalił 
sportowców szef miasta.

Na ręce szkoleniowców i kapitanów 
prezydent złożył pamiątkowy puchar 
oraz symboliczne piłki. Piłkarzom wrę-
czył oficjalną futbolówkę Euro 2012 ży-
cząc, żeby w przyszłości chociaż jeden 
z nich mógł wystąpić na tak ważnej im-
prezie. Od zawodników teamu ze Stru-
ga prezydent otrzymał natomiast piłkę 
z klubowym herbem oraz podpisami 
wszystkich piłkarzy Radomiaka, którzy 
przyczynili się do uzyskania awansu.

Podczas spotkania wrócił temat sty-
pendiów sportowych oraz miejskiej 
infrastruktury. – Chyba każdy kibic Ra-
domiaka chciałby, żeby obok oglądania 
naszych udanych występów mógł za-
siąść na nowym stadionie przy Struga. 

W tej chwili to jedno z najważniejszych 
życzeń, jakie przekazujemy na ręce 
prezydenta – podkreślił kapitan „zielo-
nych” Maciej Świdzikowski. 

– Trzeba przyznać, że nasz awans 
jest wspólnym sukcesem klubu i mia-
sta. Myślę, że zainwestowane w Rado-
miaka pieniądze pozwolą nam godnie 
reprezentować Radom w drugiej lidze – 
dodał Mirosław Hernik, główny udzia-
łowiec klubu. 

Swoje trzy grosze dorzucił także 
Zdzisław Radulski, którego fanom 
sportu w Radomiu dodatkowo nie 
trzeba przedstawiać. Zadbał o wyjąt-
kową atmosferę w trakcie spotkania, 
m.in. sypiąc z rękawa dowcipami, któ-
re do łez rozbawiły zarówno przedsta-
wicieli władz miasta, jak i sportowców.
 MVP 

Wyróżnienia 

Po spotkaniu był czas na wspólne zdjęcia

Gdy na zmaganiach pływackich 
stawiają się zawodnicy Wodnika 
i Victorii Radom, rywale mogą być 
pewni, że w wielu przypadkach będą 
oglądać ich plecy. Tak było w stolicy 
podczas otwartych mistrzostw 
Warszawy. Radomianie zgarnęli aż 
22 medale

Tym razem młodzi sportowcy rywa-
lizowali na 50-metrowym basenie. 
Zmagania na takim obiekcie wymaga-
ją od zawodników jeszcze większych 
umiejętności i koncentracji. Radomia-
nie z Wodnika i Victorii po raz kolejny 
jednak udowodnili, że z powyższymi 
elementami nie mają najmniejszych 
problemów i na basenie o wymiarach 
olimpijskich czują się jak zawodow-
cy. Rywalizacja w stolicy stanowiła 
również jedną z ostatnich prób przed 
Letnimi Mistrzostwami Polski, stąd 
w rywalizacji nie było miejsca na od-
puszczanie rywalom.

Podopieczni Krzysztofa Krzysztosz-
ka oraz Marcina Fokta po raz kolejny 
udowodnili, że należą do ścisłej krajowej 
czołówki. Wszak na podium stawali aż 
22 razy. Na jego najwyższym stopniu 

plasowali się 13-krotnie. Wśród star-
szych zawodników prym wiedli Pauli-
na Nogaj oraz Jakub Fedorowicz. Ta 
pierwsza zdobyła cztery złote „krążki”. 
Fedorowicz na najwyższym stopniu po-
dium stawał trzykrotnie. Z grona repre-
zentantów Victorii, którzy rywalizowali 
w młodszych kategoriach wiekowych, 
wynik starszego kolegi powtórzyła Zu-
zanna Rabiniak. Dwukrotnie najlepszy 
w swojej kategorii był Kacper Karnik, 
raz Eryk Karnik. Trzy medale – jeden 
srebrny i dwa brązowe – przywiozła do 
domu Aleksandra Przybysławska. MVP

Łowcy medali

Radomianie w stolicy wywalczyli 22 medale
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