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Niefortunne zdjęcie pierwszy raz po-
jawiło się na internetowym Blipie ra-
domskiej Komendy Miejskiej Poli-
cji na początku września. Widać na 
nim dwójkę policjantów i młodą ro-
werzystkę. Funkcjonariusze poma-
gają dziewczynce założyć czerwo-
ny kask rowerowy. Tyle, że… tył na 
przód. Zdjęcie podpisano: „Trwa ak-
cja >Bezpieczna Droga do Szkoły<, 
radomscy policjanci uczą najmłod-
szych uczniów bezpiecznego zacho-
wania na drodze i zaznajamiają z in-
nymi zagrożeniami”.

Śmiech 
w internecie

Jako pierwszy na fatalną pomył-
kę policjantów uwagę zwrócił Seba-
stian Pawłowski z Bractwa Rowerowe-
go. – Drogówka chwali się kolejną ak-
cją, o której nie ma bladego pojęcia. 

Jeśli tak ma wyglądać dbanie o bez-
pieczeństwo rowerzystów, proponuje-
my, żeby zajęła się czymś innym. Od 
bezpieczeństwa cyklistów niech lepiej 
trzyma się z daleka. I niech go nie po-
garsza – denerwuje się Pawłowski. 

Celowe działanie?
Zdjęcie żyje już własnym życiem. 

Z radomskich policjantów śmieją się 
na wielu forach dyskusyjnych. Arty-
kuł na temat pechowej pomyłki za-
mieściły m.in. takie serwisy jak Polska-
NaRowery.pl i Wykop.pl. Na tym dru-
gim portalu fotografię opatrzono ko-
mentarzem: „Gdzie kask rowerowy ma 
przód? Na to – z pozoru – łatwe py-
tanie próbowała odpowiedzieć sobie 
policja z Radomia... Jednakże poległa 
z kretesem. Czy nie powinno być to 
raczej w grupie „humor”, ale w sensie: 
taki strasznie przerażający?”.

Zdjęcia na policyjnym Blipie już nie 
ma. Po naszej interwencji skasował je 

Andrzej Lewicki z biura prasowego 
KMP. Jak nam wytłumaczył, policjanci 
na zdjęciu tak naprawdę młodej rowe-
rzystce kask… zdejmują. – Wiele dzie-
ci nie wie, jak się go zakłada. Mundu-
rowi ściągają dziewczynce kask, bo za-
łożyła go odwrotnie – wyjaśnił. 

Chwalą się 
błędami?

Zwróciliśmy zatem naszemu roz-
mówcy uwagę, że zdjęcie jest wyjąt-
kowo niefortunne oraz że stało się 
obiektem żartów w sieci. I mimo że 
pechowa fotografia ze strony policji 
zniknęła, wciąż można ją znaleźć na 
innych stronach. Sebastian Pawłow-
ski podsumowuje: – Każdy z nas po-
pełnia mniejsze lub większe wykro-
czenia w ruchu drogowym. Nie ma 
chyba jednak osoby, która by się tym 
chwaliła, zamieszczając zdjęcia swo-
ich wyczynów na przykład na Facebo-
oku. 

Straszny humor
Radomscy policjanci nie wiedzą, jak prawidłowo zakłada się kask? 

Do takiego wniosku można dojść, patrząc na zdjęcie, 
na którym mundurowi ubierają rowerzystkę w kask… tył na przód. 

Fotografia już krąży po internecie. I jest obiektem kpin
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EWA PODSIADŁY

Andrzej Lewicki z biura prasowego KMP tłumaczył, że policjanci na zdjęciu tak naprawdę młodej rowerzystce kask… zdejmują

Zdjęcia, pamiątki, fragmenty 
mundurów pozostały 
po ofiarach zdrodni katyńskiej 
i innnych mordów dokonanych 
przez NKWD w czasie II wojny 
światowej. Pamiątki po trzech 
radomianach prezentowane 
są na ogólnopolskiej wystawie, 
czynnej od soboty, 24 września 
w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie

Ekspozycja obecnie upamiętnia syl-
wetki 220 osób. Są wśród nich trzej 
radomianie, czyli Kazimierz Colon-
na – Walewski, Stefan Holzer i Tade-
usz Brymora. Dwaj pierwsi byli ofi-
cerami 72. Pułku Piechoty, stacjo-
nującego w Radomiu przed 1939 
r. Kazimierz Brymora był policjan-
tem. Wszyscy trzej z Radomia wyru-
szali na wojnę obronną we wrześniu 
1939 r. Ich oddziały znajdowały się 
na terenach wschodniej Polski, zaję-
tych po 17 września przez Związek 
Sowiecki. Podzielili los tysięcy za-
mordowanych przez NKWD wiosną 
1940 roku. 

To była 
tajemnica

W otwarciu wystawy uczestniczyła 
Teresa Duszyńska, prezes Radomskiej 
Rodziny Katyńskiej i bratanica Ste-
fana Holzera. – Oglądając pamiąt-
ki po stryju na wystawie czułam wiel-
ką ulgę, że nie muszą już leżeć w pu-
dłach, ale mogą być pokazane inny-
mi ludziom. Bardzo długo wszyst-
ko związane ze zbrodnią, było okry-
te tajemnicą. Po pięćdziesięciu latach 
zmowy milczenia, wreszcie może-

my otwarcie mówić o członkach swo-
ich rodzin, otwarcie ich wspominać 
– przyznała Teresa Duszyńska. 

Liczba radomian, po których pa-
miątki będzie można zobaczyć na 
wystawie niewątpliwie wzrośnie. Pa-
miątki i informacje o swoich bliskich 
wysłało 16 osób, zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Radomska Rodzina Ka-
tyńska. Przedmioty te będą na bie-
żąco opracowywane, katalogowane 
i umieszczane na wystawie. Są to listy 
do rodzin wysyłane z obozów jeniec-
kich, dokumenty oraz fotografie. We-
dług Teresy Duszyńskiej wśród ekspo-
natów mogą się znaleźć także szcząt-
ki mundurów lub osobiste przedmio-
ty, wydobyte  z dołów śmierci. – Są to 
eksponaty przekazane przez rodziny 
lub osoby, związane z ofiarami tam-
tych zbrodni – dodaje prezes Radom-
skiej Rodziny Katyńskiej. 

Zaczątek 
przyszłego muzeum

Wystawa zatytułowana „Pamięć 
nie dała się zgładzić ...”  zosta-
ła otwarta 17 września w sali het-
mańskiej Muzeum Wojska Polskie-
go w Warszawie przez Bronisława 
Komorowskiego, prezydenta RP. Ty-
tuł ekspozycji jest cytatem z wiersza 
Feliksa Konarskiego „Katyń”, napi-
sanego w 1960 r. Wystawa ta jest za-
czątkiem przyszłego Muzeum Ka-
tyńskiego, które najprawdopodob-
niej zostanie otwarte w 2013 r. w ka-
ponierze Cytadeli Warszawskiej. No-
watorskim pomysłem będzie także 
otwarcie muzeum internetowego. 

ANNA DRELA
Radio Rekord

Radomianie 
upamiętnieni 
na wystawie
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RÓWNY TYDZIEŃ

Naleweczki

RADOM: – co piątek od godz. 7.30 na 
skrzyżowaniach: 25 Czerwca – Słowac-
kiego; 25 Czerwca – Żeromskiego; Mi-
reckiego – Wernera; Okulickiego – Zielo-
na; Limanowskiego – rondo im. Kisielew-
skiego; Struga – 25 Czerwca; Wjazdowa 
– Wierzbicka oraz pod Dworcem PKP.  
ŚRÓDMIEŚCIE: apteki grupy „E”: ul. Mirec-
kiego 14 (przy Billi), ul. Traugutta 1a, ul. 
Traugutta 30, ul. Traugutta 42, ul. Toch-
termana 1, ul. Żeromskiego 64, ul. Że-
romskiego 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&Fogiel, 
ul. Moniuszki 17; Radomski Szpital Spe-
cjalistyczny, ul. Tochtermana (hol główny); 
ul. Żeromskiego: księgarnia Sonet; Urząd 
Miejski (salonik Kolportera); przychodnia 
Corten Medic, ul. Prażmowskiego 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; „Bry-
morex”, ul. Młodzianowska 77. 
XV-LECIE: delikatesy Szagar, ul. 11 Listopa-
da 61/63; PSS Społem: „Tęcza”, ul. Chro-
brego 15; sklep „Ganesa 2”, ul. Chrobrego; 
Fitness Park, ul. Chrobrego 22; Targ nad 
Rzeczką – piekarnia Gajda; „Witamina”, ul. 
Struga 54; apteki grupy „E”: ul. Chrobrego 
9, ul. 11 Listopada 67/77, ul. Struga 52, 
ul. Struga 57a; Księgarnia, ul. Kusocińskie-
go; piekarnia Gajda, ul. Kusocińskiego;  
AKADEMICKIE: PSS Społem „Żak”, ul. Aka-
demicka 1. 
MICHAŁÓW: PSS Społem, ul. Królowej Ja-
dwigi 1; Sklep cukierniczy, ul. Królowej Ja-
dwigi 9a pawilon 16; Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, ul. Aleksandrowicza; hi-
permarket Carrefour (punkt obsługi klien-
ta); sklep AllSport, ul. Mieszka I 1/3. 
GOŁĘBIÓW I: PSS Społem, ul. ks. Skorupki 1. 
GOŁĘBIÓW II: „Ganesa”, ul. Paderewskiego 10. 
OBOZISKO: PSS Społem, ul. Rodziny Win-
czewskich 10; apteka grupy „E”, ul. War-
szawska 4; Automobilklub Radomski (sta-
cja 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. Lubońskie-
go 9, ul. Słowackiego 107, ul. Słowackiego 
191; sklep PSS Społem „Perła”, ul. Słowac-
kiego 72; piekarnia Fogiel&Fogiel, ul. Sło-
wackiego 92.  
DZIERZKÓW: sklep spożywczy na giełdzie rol-
nej; sklep spożywczy, ul. Lubelska 67/71. 
USTRONIE: hipermarkety REAL i Prakti-
ker; apteki grupy „E”: „W Galerii Feniks”, 
ul. Grzecznarowskiego 29/31, ul. Doma-
galskiego 7, ul. Kolejowa 15, ul. Komando-
sów 4; ul. Osiedlowa 20, sklep Iskra III, ul. 
Młodzianowska 154 A; Galeria „Feniks”, ul. 
Grzecznarowskiego 29/31. 
PRĘDOCINEK: PSS Społem, ul. Czackiego 1. 
POŁUDNIE: ul. Toruńska: hipermarket E. 
Leclerc; apteka grupy „E”, ul. Czarnoleska 
21; Natura Drogeria – Solarium, ul. Czar-
noleska 23; piekarnia Gajda, ul. Czarnole-
ska 20; sklep Rolmlecz, ul. Toruńska, Po-
wiatowy Urząd Pracy, ul. ks. Łukasika; fi r-
ma Rodex, ul. Wierzbicka 26/44.  
POŁUDNIE II: apteka grupy „E”, ul. Policka 2. 
BORKI: PSS Społem, ul. Limanowskiego 
86a; sklep Dionizos, ul. Limanowskiego 71, 
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. Okulic-
kiego (przy targu), apteka grupy „E” ul. Głów-
na 12; sklep Agapol, ul. Okulickiego 59.  
JEDLNIA LETNISKO: sklep Pod Różami, 
ul. Radomska 49; PIONKI: sklep Biedron-
ka, plac Konstytucji 3 Maja 8; KOZIENI-
CE: hipermarket Tesco, ul. Warszawska 
34; WSOLA: sklep vis a vis kościoła; JE-
DLIŃSK: sklep Ambra, ul. Warecka; BIAŁO-
BRZEGI: apteka grupy „E” przy ul. Krakow-
skiej 79; GARBATKA LETNISKO: apteka gru-
py „E” przy ul. Spacerowej 3; POTWORÓW: 
apteka grupy „E”; PRZYSUCHA: apteka gru-
py „E” przy ul. Radomskiej 1; SKARYSZEW: 
apteka grupy „E” przy ul. Targowej 12;  KA-
ZANÓW: apteka grupy „E” przy ul. Zwoleń-
skiej 8; ZWOLEŃ: apteka grupy „E” przy ul. 
Św. Jana 1. 
Od poniedziałku do piątku zapraszamy po 
gazetę również do redakcji przy ul. Akade-
mickiej 5. Szukajcie nas także w taksówkach 
korporacji TAXI 6969.

GDZIE ZNAJDZIECIE 
BEZPŁATNY TYGODNIK 
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Z LISTÓW CZYTELNIKÓW – WSPOMNIENIE

Zosia
Zofia Żardecka. Urodziła się w Woło-
minie 27 kwietnia 1928 roku. 
Tam w szkole podstawowej wstąpiła 
do harcerstwa, którego ideały wywar-
ły na nią olbrzymi wpływ i ukształto-
wały na późniejsze lata. 
Powojenne losy rzuciły ją do Giżycka, 
gdzie skończyła Liceum Pedagogiczne. 
W pobliskim Bogaczewie rozpoczęła 
pracę nauczyciela, jednocześnie pro-
wadząc kursy repolonizacyjne. Pomię-
dzy Bogaczewem a Giżyckiem nie było 
komunikacji. 
Zimą Zosia pokonywała tę trasę... 
jadąc na łyżwach po zamarzniętym 
jeziorze Niegocin.Od 1950 r. aż do końca zawodowej działalności w roku 1999 
związana z Radomiem. W ciągu tego półwiecza była nauczycielką w kilku szko-
łach, organizatorem i dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 25 w Jeżowej Woli, 
kierownikiem Szkolnego Miejskiego Ośrodka Krajoznawczo-Turystycznego,
wizytatorem turystyki i krajoznawstwa. Związana z PTTK przez 
członkostwo w Klubie Turystyki Motorowej „Wicher”, 
zapisała się w pamięci jako mistrzyni motorowych torów przeszkód, 
gdzie startowała jako jedyna kobieta i na Jawie 250 wygrywała ze wszystkimi 
mężczyznami. Była też przewodnikiem PTTK i organizatorem turystyki. 
Propagowała w radomskich szkołach aktywne formy wypoczynku 
– rajdy i wakacyjne obozy wędrowne. Te ostatnie stały się bardzo 
popularną i lubianą przez młodzież wakacyjną przygodą, dostępną 
również dla niezamożnych. 
W drugiej połowie życia Zosia zrealizowała swoje dwa wielkie marzenia: 
ukończyła studia magisterskie z geografii i przesiadła się z motoru 
do samochodu. Najpierw syrenką, a potem małym fiatem przejechała ze mną 
całą Europę, od Kaukazu, aż po Przylądek Północny. 
Przywiezione z wypraw pomoce i doświadczenia wykorzystywała w pracy 
z uczniami. W ostatnich latach życia pracowała dla hospicjów. Była w grupie za-
łożycielskiej pierwszego zespołu hospicyjnego w Radomiu, który do dziś działa 
przy Caritas. Odeszła 13 września, do ostatnich chwil życia otoczona troskliwo-
ścią i miłością ze strony córki, zięcia i wnuczek.
Mówi się, że zmarła osoba zostawia po sobie pustkę. 
Po Zosi puste miejsce nie zostanie. Trwa bowiem jej ogromna życzliwość, 
ciekawość świata, jej miłość. 
 EWA WAYS

Do dziewiątego października trzeba wygenerować jeszcze trzy felietony 
i największy mój problem na dziś brzmi: jak uniknąć tematu wyborów i polityki. 
No bo litości... Ile o tym można? Ale może trzeba? 
Myśląc, że jednak trzeba, że zmuszony jestem siąść do komputera 
i pisać o tych twarzyczkach pięknie na plakatach wymalowanych...  
No jednym słowem, najpierw postanowiłem się wzmocnić kieliszeczkiem 
nalewki. Dla kurażu wiśniówka z miętą, z zeszłego roku. 
Ciut za słodka jak na mój gust, ale w końcu pisanie o kampanii wyborczej 
dosłodzić trzeba. 

Więc temat nalewek przyszedł sam, naturalnie. A czas teraz dobry, 
nic tylko gąsiorek jakiś kupić czy duży słój... Pigwa właśnie dojrzała. 
No to proszę Państwa, kroimy, zasypujemy cukrem i po dziesięciu dniach mamy 
syrop, który wspaniale połączy się ze spirytusem. 
Można dodać trochę rumu i soku z owoców dzikiej róży. 
I mamy na cały rok zapas witaminy C w płynie – w sam raz na powyborczą 
awitaminozę.  Równie dobra (niektórzy mówią, że od pigwówki lepsza) jest 
farmaceutka. Ciekawostka, bo do jej wytworzenia – oprócz cukru i spirytusu 
oczywiście – potrzebne jest mleko. A także kilogram cytryn. 
Rzecz dla cierpliwych – leżakować to musi bardzo długo. Ale warto czekać. 
Otrzymujemy słomkowy, przezroczysty likier, lekko kwaskowy i pachnący 
cytrusem, jednocześnie przełamany w smaku mleczną słodyczą. 

Na nieodległe w czasie słoty, przeziębienie i budowanie coraz to nowych 
koalicji – czosnkówka. Prosta. Szklanka miodu, główka czosnku, cytryna... 
Musi postać ze trzy miesiące. 

Ach! I korzenna z karmelem! Zacna! Naciągać długo nie musi, więc będzie 
się nią można upić z rozpaczy już podczas trwania wyborczego studia. 
Ale po sklepach trochę pobiegać trzeba. Bo i pół gałki muszkatołowej, 
i laska cynamonu, i nasiona kolendry, i kmin, i kardamon, i ziele angielskie, 
i kozieradka... Przed dziewiątym października zdążymy też zrobić nalewkę na 
kolorowym pieprzu. Wystarczy – oprócz składnika oczywistego – łyżka ziaren 
rzeczonej przyprawy i dwie łyżki brązowego cukru. Trunek naprawdę pali. 
Jak się nam jakiś członek rodziny zachłyśnie z nerwów, że właśnie wygrało 
znienawidzone przez niego PO, PiS, PSL, SLD czy inny PJN – kielich pieprzówki 
załatwi sprawę. Działa jak dynamit. 

Dla lubiących eksperymenty – landrynkowa. Wystarczy litrem wódki 
zalać 30-40 dekagramów cukierków, poczekać 2-3 tygodnie, przefiltrować. 
Rzecz przydatna dla manifestacji uczuć. Landrynki oddają bowiem barwę. 
Ludowcy mogą więc zalewać zielone, PiS-owcom trzeba trzech butelek 
– z białymi, czerwonymi i niebieskimi słodyczami. PO-wcy zamiast czerwonych 
zaleją pomarańczowe, SLD-owcy postawią na oknie tylko dwie butelki 
– białą i czerwoną...

Gdyby ktoś już dziś miał tego wszystkiego dość i marzył tylko 
o ucieczce jak najdalej stąd, to jest coś, co przeniesie go mentalnie w tropiki. 
Trzeba tylko herbaty rooibos, suszonych daktyli, nie od rzeczy będzie rum. 
Jest też wersja dla tych, co zamiast o Kairze marzą o Koluszkach 
– rooibos możemy zastąpić zwykłą czarną herbatą, a daktyle suszonymi 
śliwkami.   

Na koniec gorzka ziołowa. To trochę wyższa szkoła jazdy 
– przede wszystkim trzeba mieć sporo różnych ingrediencji: 
świeże listki mięty, tymianku, majeranku, suszone owoce jałowca, czarnego 
pieprzu, czarnego kminku. I jeszcze goździki, i sucha skórka pomarańczowa. Po 
czterech tygodniach trzeba przefiltrować 
i odstawić na pół roku. Czyli będzie w sam raz na maj 2012. 
Rząd – jaki by nie był – zacznie wtedy wprowadzać reformy poprzez 
oszczędzanie. Oszczędzanie na nas, oczywiście. Gorzka i żołądkowa będzie 
wtedy jak znalazł. SEBASTIAN RÓWNY

Tylko w Radiu Rekord
w każdy piątek o 17.15

zaprasza Tomek Kądziela

JESZCZE WIĘCEJ KULTURYJESZCZE WIĘCEJ KULTURY

A U T O R E K L A M A

Zofia Żardecka 
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Na debatę przedwyborczą 
„Pojedynek Jedynek” 
w czwartek, 29 września 
do swojej auli zaprasza Wyższa 
Szkoła Handlowa w Radomiu

Do udziału w dyskusji zostało zapro-
szonych ośmiu kandydatów. Reprezen-
tują oni wszystkie zarejestrowane ko-
mitety wyborcze i są na nich „jedynka-
mi”. Spotkamy się więc z Ewą Kopacz 
z PO, Markiem Suskim z PiS, Mar-
kiem Wikińskim z SLD, Bożenną Pa-
cholczak z PSL, Tomaszem Paprockim 
z PJN, Dariuszem Grabowskim z Pra-
wicy Rzeczypospolitej, Armandem Ry-
fińskim z Ruchu Poparcia Palikota oraz 
z Renatą Szyszką z Polskiej Partii Pra-
cy Sierpień ’80. – Będzie to pierwsza de-

bata otwarta w Radomiu z udziałem 
przedstawicieli wszystkich list – podkre-
śla Paulina Makowiecka z WSH, która 
jest jednym z organizatorów spotkania. 

Dyskusja będzie podzielona na dwie 
części. W pierwszej, kandydatom do 
parlamentu, pytania będą zadawać 
dziennikarze. W drugiej do głosu zosta-
nie dopuszczona publiczność. – Pro-
wadzący będzie prosił o zgłaszanie się 
osób, które chcą odpytać konkretnego 
kandydata. – tłumaczy Paulina Mako-
wiecka. 

Spotkanie odbędzie się w Audito-
rium Primum WSH przy ul. Traugut-
ta 61a. Start o godz. 17. Wstęp wolny.

Debacie patronują: Radio Rekord, 
Bezpłatny Tygodnik „7 Dni” i portal 
24radom.pl. IO

Staną w szranki

R E K L A M A
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Nieletni złodzieje 
Dwóch 12-latków, którzy ukradli 
pod koniec wakacji dwa rowery 
zatrzymali radomscy policjanci. 
Zajął się nimi sąd rodzinny

Złodzieje grasowali na 
ul. Sandomierskiej. Pod koniec sierpnia 
udało im się ukraść rowery o wartości 
800 zł. Sprawą zajęli się funkcjonariusze 
z wydziału ds. nieletnich i patologii. 
Ustalili oni, że sprawcami tej kradzieży 
mogą być dwaj 12-latkowie. Gdy 
policjanci zatrzymali chłopców, ci 
przyznali się do winy. Podczas śledztwa 
funkcjonariusze stwierdzili także, że 
złodzieje jeden z rowerów za 20 zł 
sprzedali 16-latkowi. – Rower ten udało 
się odzyskać, a 16-latek, który wiedział, 
że rower pochodzi z kradzieży będzie 
odpowiadał za umyślne paserstwo 
– informuje Andrzej Lewicki z Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu.  IO

Pojedzie dalej
Autobusy linii 11 pojadą do pętli 
końcowej przy ul. Paderewskiego. 
Zmiana wejdzie w życie w sobotę, 
24 września

„Jedenastka” będzie kursowała w obu 
kierunkach ulicami: Chrobrego, 
Rapackiego, Sempołowskiej 
i Paderewskiego do pętli Os. Gołębiów/
Paderewskiego (były przystanek 
końcowy „szesnastki”). Trasy 
autobusów linii 3 i 16 na osiedlu 
Gołębiów II nie zmienią się. Korekcie 
będą poddane nazwy przystanków: 
Paderewskiego/Zbrowskiego będzię 
się nazywał Os. Gołębiów II/
Paderewskiego. Z kolei przystanek 
Os. Gołębiów II zmieni nazwę na 
Os.Gołębiów/Sempołowskiej. IO

Bilans dnia 
pierwszego

23 samochody ciężarowe i jeden 
autobus skontrolowali inspektorzy 
inspekcji transportu drogowego

Kontrola była prowadzona 
w środę, 21 września na 
ul. Wrocławskiej przy pomocy 
specjalnego aparatu wypożyczonego 
z inspektoratu w Bydgoszczy. 
Zatrzymano 17 dowodów 
rejestracyjnych, nałożono dwa 
mandaty karne, a trzy pojazdy 
nie zostały dopuszczone do ruchu. 
Jak mówi Andrzej Łuczycki, 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor 
Transportu Drogowego, 
wyniki kontroli są przerażające: 
– Z różnych przyczyn 86 procent 
pojazdów miało odebrane dowody 
rejestracyjne. Świadczy to o tym, 
że przewoźnicy, jak i sami kierowcy 
lekceważą kwestie bezpieczeństwa 
na drodze i poruszają się 
niesprawnymi pojazdami.
Najczęstsze przewinienia to: 
brak dowodu rejestracyjnego, 
wycieki płynów eksploatacyjnych, 
niesprawne hamulce, luzy w układzie 
kierowniczym, brak legalizacji 
tachografu, brak badań lekarskich 
a nawet brak wycieraczek 
na przedniej szybie. 
– Jeden z zatrzymanych do kontroli 
samochodów przewożący drzewo, 
o 10 ton przekroczył dopuszczalną 
wagę, a także długość, o kilka metrów. 
Właściciel firmy przewozowej i firma 
odpowiedzialna za załadunek drzewa 
będą musieli zapłacić po ponad 
13 tysięcy kary – tłumaczy Andrzej 
Łuczycki. 

MP

Do naszej redakcji przyszedł list od 
rodzica jednego z uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła 
Białego. „Nauczycielka języka pol-
skiego jako przykłady reguł ortogra-
ficznych podaje wyrażenia >gzić się< 
i >kur…two<. Nasza córka, uczen-
nica klasy IV, wraz z innymi dziećmi 
otrzymała do nauczenia się na pamięć 
tabelkę z zasadami ortograficznymi 
i tam były właśnie te kwiatki... Córka 
wróciła do domu, uczyła się tych za-
sad i zadała nam kłopotliwe pytanie: 
„Mamo, co znaczy >gzić się?<...  Ro-
dzice zwrócili się do dyrektora szkoły 
i nauczycielki. Ci jednak zbagatelizo-
wali problem – czytamy w liście.

Nie bagatelizujemy
Dyrektor szkoły Edyta Karczem-

na potwierdza, że takie zdarzenie mia-
ło miejsce. Jednak nie zgadza się z za-
rzutem zbagatelizowania sprawy. 
– Rozmawiałam z nauczycielem, za-
apelowałam o większą uwagę w dobo-
rze przykładów. To doświadczony pe-
dagog, jestem pewna, że nie będzie już 
tego rodzaju problemów – stwierdziła. 

Jednocześnie dyrektor próbuje tłu-
maczyć zachowanie polonistki: – Na-
uczycielka wzięła przykłady ze Słow-
nika Języka Polskiego. Nie oszukujmy 
się, młodzież zna wulgaryzmy – widzi 
je na murach, przystankach, ulicach...

Rzeczywiście, przekleństwo nie jest 
w języku niczym nowym. Nie jest też 
w literaturze. Już starożytni potrafi-
li w poezji świntuszyć na potęgę. Tyl-
ko wśród polskich XX-wiecznych 
twórców klął na kartach książek Ma-
rek Hłasko, klnie dziś Dorota Masłow-
ska. Andrzej Bursa wykrzykiwał, że 
„ma w dupie małe miasteczka”, Mar-
cin Świetlicki w swoim wierszu mówi 
do wody „gotuj się, k…o”, Jacek Pod-
siadło opisuje drzewo, które „w……
….o się na drogę”. To w końcu uznani 
i nagradzani twórcy. Czy jednak na ta-
kich przykładach należy uczyć w szko-
le dziesięciolatki? 

Tak nie wolno
Dorota Sokołowska, dyrektor ra-

domskiej delegatury Kuratorium 
Oświaty w Warszawie uważa, że na-
uczyciel z PSP nr 6 zachował się 
mało odpowiedzialnie. A lektury 
i podręczniki są dobierane tak, żeby 
nie przyzwyczajać młodzieży do prze-
kleństw.

– Szkoła ma kształtować dobre 
wzorce, a w języku polskim jest dużo 
pięknych słów, na których można 
uczyć ortografii – stwierdziła. – Rze-
czywiście w Słowniku Języka Polskie-
go możemy znaleźć wszystkie uży-
wane przez Polaków słowa, również 
wulgarne. Ale nauczyciel ma uczyć, 
że te słowa są niewłaściwe, a nie 
uczyć tych słów!  

Pieprzna lekcja
W języku polskim i literaturze pięknej występuje 
sporo wulgaryzmów. Czy jednak należy na nich 

uczyć ortografii? Próbowała tego polonistka 
z jednej z radomskich szkół

SEBASTIAN RÓWNY
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Nahajka, bon vivant, bawidamek 
– z takimi wyrazami musieli się 
zmierzyć mieszkańcy Radomia 
i okolic, którzy walczyli o tytuł 
Radomskiego Mistrza Polskiej 
Ortografii. Tym razem najmniej 
błędów zrobiła licealistka 
Joanna Cheda

Do szóstego już dyktanda zgłosiło 
się 250 osób. Ostatecznie napisało je 
168 śmiałków – dwie osoby prac nie 
oddały. Autorem dyktanda był prof. 
Andrzej Markowski, przewodniczą-
cy Rady Języka Polskiego przy Pol-
skiej Akademii Nauk, który sam okre-
ślił je jako „średnio trudne”. I faktycz-
nie, zaskakujących wyrazów było spo-
ro. – Najwięcej piszących pomyliło 
się w wyrazie „donżuan”, bo tutaj nie 
chodziło o legendarnego Don Juana, 
tylko po prostu o uwodziciela – powie-
dział tuż przed ogłoszeniem wyników 
prof. Andrzej Markowski. 

Podczas tegorocznego dyktan-
da bardziej niż ortografią, trzeba było 
wykazać się znajomością zasad pisow-
ni łącznej i rozdzielnej. Stąd słowa ta-
kie, jak „żelazobetonowy”, „niby-za-
mek”, „dwudziestopięciocentymetro-
wy”, „superromans” czy „nie najoka-
zalszy”. 

Niestety, podobnie jak w ubiegłych 
latach, nikomu nie udało się napisać 
dyktanda bezbłędnie. Trzy pomyłki 
to wynik zwyciężczyni, Joanny Che-
dy z VI LO im. Jana Kochanowskie-
go. W nagrodę otrzymała laptopa. 
Radomska mistrzyni polskiej orto-
grafii chodzi do drugiej klasy o pro-
filu biologiczno-chemicznym. Jaki 
ma sposób na naukę trudnych wy-
razów? – Nie ma lepszej metody niż 
czytanie. Interesuję się również che-
mią, biologią, zbieram kamienie 
szlachetne, lubię pisać – powiedzia-
ła nam po ogłoszeniu wyników Joan-
na. Co ciekawe, pierwszy raz dyktan-
do pisała w 2009 roku i zajęła wów-
czas trzecie miejsce.

Druga lokata przypadła Agniesz-
ce Jaworskiej z Kobylan koło Skary-
szewa, trzecia – Katarzynie Kwiecień 
z Radomia. Obie laureatki mają wy-
kształcenie ekonomiczne.

Przyznano również wyróżnienia: 
Katarzynie Własiuk, Izabeli Mróz 
i Jakubowi Kapciakowi (wszyscy 
mieszkają w Radomiu). Wyróżnione 
panie ukończyły studia humanistycz-
ne. Natomiast Jakub chodzi dopiero 
do drugiej klasy Publicznego Gimna-
zjum nr 13.

Patronem medialnym dyktanda były 
Bezpłatny Tygodnik „7 Dni”, Radio 
Rekord i portal 24radom.pl. EP

Poniżej tekst dyktanda:
„W mżysty, ale nie świąteczny, lecz su-
perpowszedni poranek, pewnemu świeżo 
sczechizowanemu bawidamkowi, Bożymi-
rowi Smutnemu,  zdało się, że przeżywa 
jakieś fantasy czy też science fiction. Oto 
z na wpół rozwalającej się baszty niby-
zamku wznoszącego się nieopodal pla-
cu Pod Ratuszem wychyliła się ni stąd, ni 
zowąd jakaś zmurszała i z lekka sczernia-
ła struktura, przypominająca nie najoka-
zalszy i źle scementowany żelazobetono-
wy pal. Nasz bohater, co nieco zszokowa-
ny, pół zamyślony i pół zdziwiony, raz-dwa 
przeszedł na przeciwległy kraniec placu, 
by lepiej ujrzeć, co się stało. Na palu za-
uważył dwudziestopięciocentymetro-
wy relief w kształcie dwóch skrzyżowa-
nych czerwonawozłotych nahajek, qu-
asi-symbolu ciemięzców w nieodległej hi-
storii dzierżących władzę w tym zam-
ku. Pal znienacka się zachwiał i sczepiw-
szy się z minikonarem miłorzębu znad ni-
by-fosy okołozamkowej, runął z głośnym 
łubu-du. Hałas był wielki, nie dziw więc, 
że nasz obserwator, który już od jakiegoś 
czasu niedosłyszał, nie dosłyszał pytania, 
które mu zadało najniewinniej wygląda-
jące dziewczę z buzią w ciup, o włosach 
ciemnoblond, sczesanych gładko ku tyło-
wi, ukrytych pod moherowym kapelusi-
kiem. Tymczasem pal ów zsiekł już konar 
i z nagła zapanowała niemalże idealna ci-
sza. Wonczas dopiero Bożymir, otrzą-
snąwszy się jak z niedospanego snu, do-
strzegł cud-dziewczynę mrużącą figlarnie 
jasnofiołkowe oczęta i wskazującą na coś 
superkształtną rączką.
Z fosy wychynęły tymczasem niewyraź-
ne zszarzałe sylwetki, przyodziane w eks-
traobcisłe kostiumy, i na nie to właśnie 
wskazywała nowo poznana towarzyszka 
pana Smutnego. Ściszonym głosem, jak-
by nie chcąc mącić powagi chwili, spyta-
ła: Czy to właśnie oni wyrzeżą mininapis 
na palu? - Jakiż byłby to napis? – przera-
ził się nie na żarty Bożymir. - No, ten, że 
kiedy nieznajoma dziewica, przyjrzawszy 
się zszokowanemu donżuanowi, weźmie 
go popod rękę i przejdą pospołu milę, za-
czną się tu prawdziwie historyczne hocki-
klocki, a pal z tym napisem stanie się słu-
pem milowym w dziejach superromansu. 
Oniemiały Bożymir zwracał był się wła-
śnie z następnym arcyważnym pytaniem, 
gdy świdrujący dźwięk budzika, niere-
spektującego praw marzeń sennych, za-
kończył wczesnoporanny epizod w życiu 
małomiasteczkowego bon vivanta."

Don Juan 
czy donżuan?

Zgodnie z planem idzie 
remont radomskiego dworca PKP. 
Dobiegają końca prace rozbiórkowe, 
odnawiany jest już front budynku

– Wszystko musiało zostać zerwa-
ne do gołych ścian. Ale rozbiórka 
w większości miejsc już się zakoń-
czyła – mówi Kamil Migała z biura 
prasowego PKP. Robotników można 
spotkać przede wszystkim przy fron-
towej ścianie budynku, który odna-
wiany jest w porozumieniu z konser-
watorem zabytków. Niedługo pla-
nowana jest przeprowadzka Straży 
Ochrony Kolei do kontenerów, dzięki 
czemu wykonawca będzie mógł zająć 
się remontem kolejnej części dwor-

ca. Kamil Migała twierdzi, że na ra-
zie przebudowa przebiega sprawnie, 
bez zakłóceń. 

– Przy remontach dworca zwykle 
zdarzają się jakieś niespodzianki, któ-
rych nie da się przewidzieć, bo nie są 
umieszczone na planach. W Radomiu 
jednak póki co prace idą bez zakłóceń 
– cieszy się nasz rozmówca.

Część kiosków na czas remontu zo-
stała zamkniętych. W najbliższym cza-
sie z placu dworcowego przeniesiony 
zostanie postój taksówek.

Remont dworca rozpoczął się 
w czerwcu i potrwa co najmniej do 
końca roku. Wykonawcą jest spółka 
Mostostal z Białegostoku. Wartość in-
westycji to ponad 9,5 mln zł. EP

Odnawiają zabytek
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Napadł się sam?
32-letni zakrzewianin zgłosił 
policji, że został napadnięty. 
Ale okazało się, że miał 
po prostu bujną wyobraźnię

Mężczyzna twierdził, że sprawców 
było trzech lub czterech i zabrali mu 
telefon komórkowy. Wszystko działo się 
rzekomo w okolicach ul. Wolanowskiej. 
Policjanci szybko ustalili przebieg 
zdarzenia. – Okazało się, że 32-latek 
z kolegą pili dzień wcześniej alkohol. 
Potem mężczyzna zgubił telefon, który 
znalazł i schował kolega – tłumaczy 
Andrzej Lewicki z Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu. 32-latek przyznał 
się, że wszystko zmyślił. Za fałszywe 
zgłoszenie może nawet dwa lata 
spędzić w więzieniu.  IO

Młodzi nagrodzeni
20 uzdolnionych artystycznie 
uczniów otrzymało 
stypendia ufundowane 
przez kanadyjską  fundację 
Polish Orphans Charity. 
Dzięki nim będą mogli rozwijać 
swoje zdolności

W tym roku stypendia zostały 
przyznane po raz piąty. 
Każdy ze stypendystów dostał 
po tysiąc dolarów kanadyjskich, 
czyli 2850 zł. Pieniądze te będą 
przeznaczone na refundację 
wydatków związanych z zakupami 
potrzebnymi do rozwijania talentu. 
Stypendium może być przeznaczone 
na zakup instrumentów 
muzycznych, materiałów 
potrzebnych do pracy twórczej 
oraz na opłacenie lekcji, 
szkoleń czy kursów. 
Wśród beneficjentów 
znaleźli się uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studenci, zajmujący się m.in.: 
plastyką, muzyką, fotografią, 
tańcem towarzyskim, 
haftem oraz teatrem.
W regulaminie przyznawania 
stypendiów nastąpiły zmiany. 
Nowością jest możliwość 
otrzymywania stypendium 
przez kilka lat z rzędu. 
Jeśli kapituła fundacji wyrazi 
zgodę, uczeń może dostawać 
pieniądze nawet przez trzy lata.
W skład kolegium, przyznającego 
stypendia wchodzą: 
Edyta Krasowska – przedstawicielka 
fundacji Polish Orphans Charity, 
Krzysztof Gajewski, 
Teodora Słoń i Radosław Witkowski.

MP

– Festyn „Rokosz Zebrzydowski” na-
wiązuje do wydarzeń z lat 1606-1609, 
kiedy Rzeczpospolitą Obojga Na-
rodów wstrząsnął konflikt, u które-
go podstaw legł spór między królem 
Zygmuntem III Wazą a stronnictwem 
szlacheckim na czele z Mikołajem Ze-
brzydowskim o kształt ustroju poli-
tycznego państwa – przypomina Ewa 
Szczepanowska z radomskiego skan-
senu. Do decydującego starcia doszło 
5 lipca 1607 r. nieopodal Radomia, 
pod Guzowem. – Bitwa nie pociągnę-
ła za sobą wielu ofiar, ani też nie przy-
niosła radykalnych zmian politycz-
nych. Nie ulega wątpliwości, że zwy-
cięstwo w bitwie odniosły wojska kró-
lewskie – dodaje Szczepanowska. 

Z tego powodu właśnie do MWR 
zjedzie wiele grup pasjonatów nowo-
żytnej historii Polski. Dwudniowy fe-
styn będzie okazją do zaprezentowa-
nia wielokulturowości Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów na przykładzie obo-
zu wojskowego. W skansenie będzie 
można zobaczyć grupy reprezentują-
ce każdą z głównych formacji wojsko-

wych Rzeczpospolitej – od szlachec-
kiego pospolitego ruszenia, przez pie-
chotę  i kawalerię obu autoramentów, 
aż po egzotyczne oddziały polskich 
Tatarów zwanych Lipkami. – Każ-
da z grup wykona wyjątkowy pokaz 
sprawności bojowej – zachęca Ewa 
Szczepanowska.

Na terenie muzeum zostanie zor-
ganizowany obóz wojskowy. Będzie 
można przekonać się  jak wyglądało 
życie XVII-wiecznych żołnierzy, przy-

mierzyć muszkieterski kapelusz, po-
strzelać z łuku czy z działa.  Otwarte 
dla zwiedzających będą także warszta-
ty rzemieślników np. szewca, płatnerza 
czy namiotnika. Spróbujemy samo-
dzielnie zrobić guzik, wypleść sznurek 
używając drewnianego lucetu, a także 
uczestniczyć w lekcji kaligrafii. Głów-
ną atrakcją obozu będzie mongolski 
dom, czyli jurta. Różni się ona kon-
strukcją od europejskich namiotów 
– pośrodku ma palenisko, a nad nim 
świetlik odprowadzający dym. – Bę-
dziemy mieli niepowtarzalną okazję 
przekonać się,  że życie koczowników 
nie należało do najłatwiejszych – pod-
kreśla Ewa Szczepanowska. Specjalne 
atrakcje przygotowano także dla dzie-
ci – gry i zabawy z epoki sarmatyzmu. 
Dla najlepszych sarmatów są nagro-
dy. Młodsi i starsi będą mogli skorzy-
stać z lekcji barokowego tańca, a także 
skosztować potraw przygotowanych 
według przepisów z książki kuchar-
skiej z… 1682 r. 

W sobotę i niedzielę skansen będzie 
czynny w godz. 10-18. Za bilety zapła-
cimy: 5 zł – ulgowy, 8 zł – normalny 
i 19 zł – rodzinny. 

Jak to w baroku 
bywało…

Prawdziwa uczta dla pasjonatów historii szykuje się w najbliższy weekend 
w Muzeum Wsi Radomskiej. Będziemy mogli obejrzeć pokaz sprawności 

bojowej i wziąć udział w lekcji kaligrafii

IRMINA OPAŁKA
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Zwycięstwo w bitwie pod Guzowem odniosły 

wojska królewskie

Podziel się!
W piątek i sobotę (23 i 24 września) 
ponad tysiąc osób będzie zbierało 
w Radomiu i regionie żywność dla 
najbardziej potrzebujących 

Wolontariusze czekają na produkty 
z długą datą przydatności do spożycia, 
a więc na: cukier, olej, konserwy 
mięsne, rybne i warzywne, odżywki 
dla dzieci, soki i dżemy.   Zbiórka 
będzie prowadzona w sklepach sieci: 
Biedronka, Stokrotka, Tesco, Lewiatan, 
Selgros, Carrefour i Carrefour Express, 
Billi, E.Leclerc, Real, Marcpol i PSS 
Społem. Produkty w ten sposób 
zebrane dostaną niedożywione dzieci. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych 
w kwietniu 2011 r. przez Millward 
Brown SMG/KRC dla Danone 
i Banków Żywności w szkołach 
podstawowych, problem niedożywienia 
dotyczy ponad 130 tys. dzieci. IO
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– Plac wokół bloku wygląda 
jak pobojowisko – skarżą się 
mieszkańcy bloku przy 
ul. Gagarina 3/5/7 w liście do „7 Dni”

Ocieplanie jednego z najdłuższych 
wieżowców w mieście rozpoczęło się 
w czerwcu i od początku wzbudza-
ło wiele zastrzeżeń. Mieszkańcy bloku 
narzekali na opieszałość firmy remon-
towej i chaotyczne prace. Po naszej in-
terwencji spółdzielnia zdyscyplinowa-
ła wykonawcę remontu. Jednak kilka dni 
temu dostaliśmy list od ludzi z ul. Ga-
garina 3/5/7. Narzekają w nim na bała-
gan przed blokiem. „Ekipa wprawdzie 
się zmieniła, tak jak obiecano, ale prace 
nadal idą nieudolnie. Plac wokół bloku 
wygląda jak pobojowisko, worki z od-
padami porozstawiane są wzdłuż całego 
bloku” – piszą rozżaleni. Skarżą się tak-
że:  „Firma ocieplająca budynek w ra-
mach oszczędności nie wywozi sukce-

sywnie odpadów tylko składuje w przej-
ściu, natomiast drugie przejście jest za-
grodzone siatką. Przejścia, które słu-
żyły wielu ludziom zostały zablokowa-
ne, szczególnie odczuły to osoby star-
sze, które muszą codziennie obchodzić 
dość duży blok”. Co możemy zrobić, 
by pomóc mieszkańcom bloku? – za-
pytaliśmy Jana Szymańskiego ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, który 
nadzoruje budowę. – Rzeczywiście jed-
no z przejść było zamknięte siatką, ale 
to chwilowe. Po prostu na dziewiątym 
piętrze pracowali robotnicy i musieliśmy 
to zrobić dla bezpieczeństwa pieszych. 
Przejście już powinno być udrożnione. 
Co do worków z opadami, to mogę za-
pewnić, że zostaną uprzątnięte – zapew-
nia nasz rozmówca. I dodaje. – Zwięk-
szyliśmy także ilość osób pracujących 
przy termomodernizacji z 18 do 25. Póki 
co wszystko idzie zgodnie z planem.  
 IRMINA OPAŁKA

Nic się nie zmieniło

Na kilka dni Radom znów staje się 
centrum sztuki niekonwencjonalnej. 
Rozpoczął się Global Communication 
Festival

Mazowieckie Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Elektrownia” organizowało 
już imprezę w 2009 roku – wtedy wzbu-
dziła ona spore zainteresowanie i czę-
sto zdziwienie radomian. Ale też na to 
jest obliczona. Global Communication 
to międzynarodowy projekt artystycz-
ny, który zakłada włączenie publiczno-
ści w działalność artystyczną – pomoc-
ne są w tym działania performance, in-
stalacje. – Najważniejszym zadaniem 
festiwalu jest stworzenie platformy do 
powstania społeczności otwartej – za-
powiadają organizatorzy.
W tym roku artyści pojawią się w prze-
strzeni publicznej, a dokładnie na radom-
skim deptaku przy Placu Konstytucji 3 
Maja. W sobotę w godz. 15-16 swój per-
formance zaprezentują Lenka Klodova 
(Czechy) i Jozsef R. Juchasz (Słowacja).

Pozostałe imprezy odbywać się będą 
w tymczasowej siedzibie MCSW „Elek-
trownia”, przy ul. Domagalskiego 5. Co 
zobaczymy? W piątek w godz. 18.30-21 
„PAS Project – Performance” w wyko-
naniu: BBB Johannes Deimling (Niem-
cy), Marcel Sparman (Niemcy), Mar-
tyna Wolna (Polska), Krzysztof Kacz-
mar (Polska), Adam Gruba (Polska). 
W piątek, od godz. 18.30 i w sobotę od 
godz. 19.30 multimedialny projekt „Ma-
larstwo Pasożytnicze”, autorstwa Pa-
sożyta Arka (Polska). W piątek i sobo-
tę w godz. 19-21 prezentację video „Ra-
hova Rudolfin” Davida Moznego (Cze-
chy). W  sobotę w godz. 18-20 zapre-
zentują się: Frantisek Kowolowski (Cze-
chy), Jiri Suruvka (Czechy), grupa Fran-
tisek Lozinski o.p.s. (Czechy), Jozsef 
R. Juhasz (Słowacja). Na zakończenie 
w sobotę o godz. 20 multimedialny set 
dźwiękowy „Koncert/Live-act”, w wyko-
naniu DJ Teielte z wytwórni You Know 
Me Records (Polska).

SEBASTIAN RÓWNY

Otworzyć ludzi



PIĄTEK – CZWARTEK 23-29 WRZEŚNIA 2011 www.7dni.radom.pl REKLAMA 7

Działają skutecznie
Trzy projekty, które otrzymały 
wsparcie z Unii Europejskiej 
realizuje Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki”

Grupa jest organizacją działającą od 2009 r. 

w ramach europejskiego programu Leader na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Je-

dlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wola-

nów oraz Zakrzew. 

Realizują projekty

– Dzięki działalności stowarzyszenia sfinan-

sowano ponad 30 projektów, które dotyczy-

ły realizacji projektów edukacyjnych i arty-

stycznych, na przykład: „Dziedzictwo Kultu-

rowe Przytyka”, „Edukacja Teatralna i pro-

mocja twórczości dzieci z Publicznej Szko-

ły Podstawowej w Sławnie”, „Zasoby kulturo-

we w sieci jako promocja lokalnych instytu-

cji kultury w środkach masowego przekazu”. 

Zajmujemy się także organizacją imprez gmin-

nych m.in. :Turniej Sołectw w Jedlińsku, Kusa-

ki, Spotkania z folklorem w Wieniawie, wyda-

waniem publikacji – „Encyklopedia Przytyka”, 

„Przytyk- Parafia i gmina w prasie dziewiętna-

stowiecznej”, dofinansowaniem przedsiębior-

ców m.in. Dwór w Zbożennej czy realizacją 

projektów inwestycyjnych, do których zalicza-

my m.in. budowę Wiejskiego Ośrodka Kultu-

ry w Woli Wiecięrzowej w gminie Przysucha, 

budowę ciągu pieszego nad rzeką Radom-

ką w Przytyku – wylicza Cezary Nowek, pre-

zes zarządu „Razem dla Radomki”. A to tylko 

część z realizowanych projektów. Obecnie na 

podpisanie umów czeka kolejnych kilkanaście 

wniosków, a najbliższe nabory wniosków od-

będą się w pierwszym kwartale 2012 r. Sto-

warzyszenie przeprowadza rekrutację wnio-

sków skierowanych do stowarzyszeń, gmin, 

instytucji samorządowych, przedsiębiorców, 

rolników i mieszkańców obszaru LGD, udziela-

jąc wsparcia finansowego w ramach następu-

jących działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Two-

rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Róż-

nicowanie działalności w kierunku nierolni-

czej” oraz tzw. małe projekty, w których to 

beneficjenci mogą otrzymać środki na re-

alizację przedstawianych projektów. Na lata 

2009-2014 LGD otrzymało ponad 8 mln zł 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich, na realizację działań podnoszących po-

tencjał obszarów wiejskich. Wsparcie, jakie 

stowarzyszenie otrzymało od UE umożliwi-

ło rozwinięcie skrzydeł i działania na jeszcze 

większą skale. Celem działania stowarzyszenia 

jest popieranie aktywizacji mieszkańców z wy-

żej wymienionych gmin, poprawa jakości ży-

cia na obszarach wiejskich przez różnicowanie 

działalności i tworzenie pozarolniczych źródeł 

dochodu oraz zaspokajanie potrzeb społecz-

nych mieszkańców. 

Ponadto stowarzyszenie przeprowadza 

szkolenia dla mieszkańców poszczególnych 

gmin oraz podejmuje wiele działań promo-

cyjnych na rzecz obszaru uczestnicząc w naj-

ważniejszych imprezach promujących tury-

stykę wiejską, jak Targi Agrotravel w Kielcach, 

a także w Dożynkach Prezydenckich i Wo-

jewódzkich oraz w  wydarzeniach lokalnych. 

LGD wydało również liczne informatory, fol-

dery, mapy przewodniki, a obecnie opracowy-

wane są panoramy sferyczne – wirtualne wy-

cieczki, dzięki którym będziemy mogli podzi-

wiać w Internecie najpiękniejsze zakątki gmin 

tworzących LGD. Dzięki staraniom LGD oraz 

gminy Przytyk „Papryka Przytycka” została 

doceniona przez Ministra Rolnictwa Marka Sa-

wickiego i została wpisana na Listę Produktów 

Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co podkreśla jej wy-

śmienitą jakość, smak oraz wytwarzanie zgod-

ne z tradycyjnymi metodami produkcji. 

Sięgają 

po pieniądze

Stowarzyszenie skutecznie sięga również 

po zewnętrzne środki z Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, realizując projekty edu-

kacyjne i szkoleniowe. W latach 2009-2010 

LGD w partnerstwie przeprowadziła dwa pro-

jekty „Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową 

wiedzę” w gminie Jedlińsk oraz „Wieś aktyw-

na – inicjatywa gminy Wolanów na rzecz ak-

tywizacji i samoorganizacji mieszkańców ob-

szarów wiejskich” – które służyły aktywiza-

cji zawodowej i społecznej. - Obecnie realizu-

jemy trzy projekty, które otrzymały wsparcie 

ze środków unijnych. W październiku 2010 r. 

rozpoczęliśmy realizację nowatorskiego pro-

jektu „Jestem aktywny – będę przedsiębior-

cą”, w którym uczestniczy 109 uczniów z pię-

ciu szkół gimnazjalnych. Utworzonych zo-

stało pięć klubów przedsiębiorczości, w któ-

rych rozwijane są podstawy przedsiębior-

cze i twórcze. Od września 2011 r. rozpoczę-

liśmy realizację następnych projektów w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Jest to projekt „Ty i Ja – integracja dla rodzin 

z dysfunkcjami społecznymi w gminie Wienia-

wa” skierowany do 60 osób – dzieci w wie-

ku przedszkolnym i ich rodziców, oraz pro-

jekt szkoleniowy realizowany w Przysusze, za-

tytułowany „Nowe Kwalifikacje – Kluczem do 

pracy”, skierowany do 30 osób pełnoletnich 

w zakresie aktywizacji zawodowej i tworzenia 

pozarolniczych miejsc pracy i promocji przed-

siębiorczości wiejskiej – wyjaśnia Cezary No-

wek. 

Warto żyć na wsi

28 września w Starostwie Powiatowym 

odbędzie się konferencja „Leader jako efek-

tywna metoda pobudzenia i finansowania lo-

kalnych  inicjatyw i ich wpływ na rozwój ob-

szarów wiejskich”, organizowana przez Lokal-

ną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz 

starostę radomskiego Mirosława Ślifirczyka. 

Celem spotkania jest promowanie rozwoju lo-

kalnego poprzez oddolne inicjatywy różnych 

środowisk społecznych działających na obsza-

rach wiejskich południowego Mazowsza. Po-

czątek o godz. 11 w sali konferencyjnej Sta-

rostwa Powiatowego. 

– Warto żyć na obszarach wiejskich, rozwi-

jać się i prowadzić działalność gospodarczą, 

edukacyjno-kulturalną, wszystko zależy od 

naszego uporu – podkreśla Nowek. 

 RED 
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Jeśli martwi Cię brak chleba czy 
makaronu w diecie, mamy na to 
rozwiązanie – „Chleb Adama”, 
który możesz kupić w sklepie fit.pl

Adam Lapiniak, który postanowił wal-
czyć z otyłością, przeszedł na die-
tę niskowęglowodanową. Ale cały 
czas nurtował go problem braku chle-
ba w tej diecie. Dlatego też pojawił 
się pomysł wyprodukowania chleba 
z małą ilością węglowodanów, bez po-
lepszaczy i konserwantów. Tak właśnie 
powstał „Chleb Adama”.

To chleb, który w 100 g zawiera tyl-
ko 1,9 g węglowodanów. W 100 g bia-
łego zwykłego chleba mamy do 70 
g węglowodanów. Różnica jest więc 
ogromna. Jest to odpowiedź Firmy 
Lapiniak na zapotrzebowanie rynku 
i na zdrowy chleb, który jest wolny od 
wszelkiego rodzaju polepszaczy i kon-
serwantów, a równocześnie zawiera 
minimalne ilości węglowodanów i cu-
kru.

Ilość węglowodanów w białym 
chlebie dochodzi do 70 g na 100 g, 
a w ciemnym do 36 g. W przypadku 
białego chleba zjadamy 190 g węglo-
wodanów, a ciemnego ok. 100 g węglo-
wodanów dziennie. To bardzo dużo!

W przypadku chorego na cukrzycę 
czy osoby z nadwagą, dajemy możli-
wość odciążenia organizmu z dużych 
ilości węglowodanów bez przechodze-
nia na jednostronne diety oraz bez za-
gładzania się.

„Chleb Adama” to gotowa mieszan-
ka na bazie mąki migdałowej, z której 
upieczemy smaczny i zdrowy chleb nie 
wychodząc z domu. Jedno opakowa-
nie pozwala upiec 600-gramowy bo-
chenek lub 10 bułeczek, a przygotowa-
nie ciasta zajmie nam jakieś trzy mi-
nuty. „Chleb Adama” zawiera mąkę 
migdałową, dzięki czemu jest bogaty 
w jednonienasycone kwasy tłuszczo-
we, które korzystnie działają na obni-
żenie poziomu cholesterolu LDL. Do-

datkowo zawiera witaminę E, magnez, 
błonnik i potas. Idealnie wpływa na 
układ trawienny i cały organizm.

Pełnoziarniste dodatki zawarte 
w mieszance oraz możliwość dodania 
indywidualnych komponentów pozwa-
la wypiec chleb, który ze smakiem zje-
dzą zarówno seniorzy, jak i dzieci.

„Chleb Adama” możesz zakupić 
w sklepie Fit.pl.

ALEKSANDRA KASPROWICZ
www.sklep.fit.pl

Za wywołanie choroby trzewnej, czyli 
nietolerancji glutenu są odpowiedzialne 
rozpuszczalne w alkoholu frakcje biał-
ka: pszenicy - gliadyna, żyta - sekali-
na, jęczmienia - hordeina, owsa - awe-
nina. Frakcje te noszą wspólną nazwę 
glutenu. Różne procesy technologicz-
nej obróbki zbóż niestety nie są w sta-
nie znieść niekorzystnego działania glu-
tenu na chorych. Szkodliwość glutenu 
zależy, bowiem od jego struktury, czyli 
od sekwencji zawartych aminokwasów. 

Objawy celiakii
Choroba ta najczęściej objawia się 

we wczesnym dzieciństwie, pomiędzy 6. 
miesiącem a 3. rokiem życia, ale moż-
liwe jest też ujawnienie się jej w wieku 
dojrzałym. Do głównych objawów nie-
leczonej dziecięcej celiakii należą prze-
wlekłe biegunki, utrata masy ciała, zaha-
mowanie wzrostu, powiększenie obwo-
du brzucha, oraz zmiany usposobienia.

Spożywanie pokarmów zawierających 
gluten powoduje zanik błony śluzowej 
jelita cienkiego (atrofia kosmków). Pro-
wadzi to do zaburzeń wchłaniania i wy-
niszczenia organizmu. Konsekwencją 
zaburzeń we wchłanianiu i trawieniu są: 
niedokrwistość z niedoboru żelaza, nie-
dobory białka, kwasu foliowego, nie-
dobory witamin, wtórna nietolerancja 
dwucukrów czy alergia na pokarmy.

Dieta eliminacynja
W przypadku alergii na gluten po-

stępowaniem terapeutycznym jest die-
ta eliminacyjna - bezglutenowa. Polega 
na całkowitym wykluczeniu z posiłków 

produktów zawierających gluten, czyli 
produktów zbożowych (żyto, pszenica, 
jęczmień, owies). Spożycie nawet naj-
mniejszych ilości tych produktów może 
prowadzić do bardzo ciężkich objawów 
chorobowych. Zastosowanie diety bez-
glutenowej przynosi z reguły dość szyb-
ką poprawę i prowadzi do regeneracji 
kosmków jelitowych i ustąpienia obja-
wów klinicznych. 

Czas jej stosowania jest zawsze do-
bierany indywidualnie. Po tym okre-
sie ponowne wprowadzenie do diety 
produktów zawierających gluten za-
zwyczaj nie powoduje nawrotu niepo-
żądanych reakcji klinicznych oraz nie 
prowadzi do uszkodzenia błony ślu-
zowej jelita cienkiego. Należy pamię-
tać, iż o całokształcie diety decydu-
je lekarz, może on oprócz glutenu ka-
zać wyeliminować z diety również inne 
produkty (dwucukry, mleko). 

Produkty bez glutenu
W diecie chorych na celiakię ogra-

niczeniu bądź też wykluczeniu ulega-
ją produkty zawierające gluten, zaś po-
zostałe produkty spożywcze mogą być 
spożywane bez ograniczeń. Produkta-
mi bezglutenowymi są ryż, soja, kuku-
rydza, proso, skrobia pszenna. Obecnie 
na naszym rynku jest cała gama pro-
duktów na bazie tych składników. Pro-
blemem natomiast może być nieświa-
dome spożywanie glutenu w produk-
tach nim zanieczyszczonych. Koniecz-
ne są więc rutynowe badania produk-
tów dietetycznych na jego zawartość.
Coraz częściej producenci umieszczają 

na produktach symbol przekreślonego 
kłosa, lub napis: bezglutenowe. 

Dr ALEKSANDRA 
CZARNEWICZ-KAMIŃSKA
Ekspert portalu www.fit.pl

Przygotuj skórę 
na chłodne dni

Zanim jesienne chłody na dobre 
zagoszczą w naszym klimacie 
warto już dziś przygotować ciało na 
zmiany i zaserwować mu prawdziwą 
dawkę pozytywnych endorfin

Ciepłe zabiegi na ciało, ale także 
niezbędna pielęgnacja polegająca na 
złuszczaniu i nawilżaniu skóry, to 
podstawy kuracji przedjesiennej.

Ciepła kąpiel 
Gdy temperatura za oknem 
niezbicie przekonujcie, że za 
chwilkę czas przywdziać długie 
plaszcze, poświęćmy czas na 
wieczorną, relaksującą i ciepłą 
kąpiel. Z dodatkiem olejków: 
pomarańczowego, cynamonowego lub 
o zapachu orzechów, słodko odpręży 
ciało i zabierze cię na gorącą plażę. 

W trakcie kąpieli zaserwuj sobie słodki 
peeling kawowy lub czekoladowy, 
który odżywi skórę i pomoże ci 
pozbyć  się martwego naskórka (suche 
powietrze i słońce, choć pozytywnie 
wpływają na skórę pozostawiają 
często niechciane niespodzianki 
w przypadku łuszczącej się skóry lub 
przebarwień).

Wykorzystaj moc ziół
Olejki ziołowe a także świeże bądź 
suszone liście ziół bywają doskonałą 
terapią na skołatane nerwy i ciężki 
dzień pracy. Anyż, melisa, mięta czy 
popularny rumianek pomagają skórze 
odzyskać świeżość i sprężystość.

Skóra twarzy także wymaga 
odpowiedniej pielęgnacji przed 
jesienneymi chłodami. Peeligi 
cukrowe, maseczki z alg oraz glinek 
to doskonały pomysł na wyrównanie 
kolorytu jej, odzyskanie blasku 
i świeżości.

Nawilżanie
Wiatr i chłód robią swoje, dlatego czas 
na poważne porządki również w twojej 
kosmetyczne. Dobry, nawilżajacy 
balasam do codziennej pielęgnacji 
ciała i krem do rąk na bazie protein 
mleka, miodu lub oliwy to jesienny 
must have każdej kobiety.

Zamiast tradycyjnych balsamów 
możesz pokusić się o spóbowanie 
rozgrzewających preparatów lub 
masek, które nie tylko dobrze 
odbudują gospodarkę lipidową 
naskórka, ale także zadbają o ciepło 
dla skóry.

Pierwsze przymiarki 
do zmiany kremu
Już niedługo letni krem nie będzie ci 
potrzeby, pierwsze przymrozki, chłod 
w ciągu dnia nie służą wrażliwej po 
lecie cerze. Wrzesień to dobry czas, by 
przygotować cerę na zmianę kremu, 
dlatego częściej wykonuj peelingi, 
maseczki a także nie wahaj się 
skorzystać z porady kosmetyczki w celu 
wybrania najlepszego kremu na zimę.

MARTA KANIA
www.superpani.pl

PORADY EKSPERTA

Mleko płynne i w proszku; Sery twa-
rogowe, śmietana, sery żółte; Wszyst-
kie mięsa i wędliny; Podroby-wątro-
ba, płuca nerki; Jaja; Wszystkie owoce; 
Wszystkie warzywa; Ryż, kukurydza, 
soja, tapioka, gryka, proso; Wszystkie 
tłuszcze; Cukier, miód; Przyprawy, sól, 
pieprz; Kawa, herbata, kakao; Pieczy-
wo, ciasta i desery muszą być przygo-
towywane z produktów nie zawierają-
cych glutenu; Alkohole: wino, rum, te-
quila, sake, wódki wytwarzane z ziem-
niaków  

PRODUKTY DOZWOLONE W DIECIE 
BEZGLUTENOWEJ

ZAPIEKANE BAKŁAŻANY 
W SOSIE POMIDOROWYM
SKŁADNIKI:
2 bakłażany średniej wielkości
20 dag pomidorów świeżych lub 
z puszki 
cebula
2 ząbki czosnku
sól, bazylia, tymianek, oregano lub 
inne przyprawy według uznania
szczypta tartego parmezanu
opakowanie mozzarelli light 

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
Bakłażany kroimy na plastry 
o grubości około 1 cm. Solimy je 
z obu stron a następnie układamy 
na talerzu. Odstawiamy warzywa 
na minimum 30 minut. Gdy 
bakłażany zaczną puszczać sok, 
należy umyć je w chłodnej wodzie, 
po czym osuszyć. Następnie 
obsmażamy je na grillowej 
patelni bez dodatku tłuszczu. 
Z pomidorów przygotowujemy sos. 
Najpierw podsmażamy drobno 
posiekaną cebulę i czosnek. Gdy 
się zeszklą, dodajemy pomidory 
i dusimy, aż sos zgęstnieje. Na 
końcu doprawiamy do smaku 
ulubionymi przyprawami. 
W żaroodpornym naczyniu 
układamy bakłażany, polewamy 
je sosem, następnie kładziemy 
mozzarellę i parmezan. Zapiekamy 
około 30 minut, aż ser się ładnie 
przyrumieni.  AK

Dieta 
bezglutenowa 

Nazywana bywa także glutenozależną chorobą trzewną. Spowodowana jest 
nietolerancją glutenu, czyli białka zawartego w otoczkach zbóż (pszenicy, 

żyta, jęczmienia, owsa). W Polsce na 15 tysięcy noworodków jeden rodzi się 
z tą chorobą

Kasze: manna, jęczmienna, owsiana; 
Mąki z owsa, jęczmienia, żyta i pszeni-
cy; Przetwory zawierający ww. rodza-
je zbóż (makarony, kasze, płatki); Pro-
dukty gotowe zawierające wyżej wy-
mienione składniki (pasztety, parówki); 
Słodycze zawierające dodatki z mąki 
i wyżej wymienionych zbóż; Wszyst-
kie przetwory zawierające dodatki 
z zawartością glutenu; Kawa zbożowa; 
Piwo (powstaje ze słodu z jęczmienia), 
wódki (żytnie)

PRODUKTY ZABRONIONE W DIECIE 
BEZGLUTENOWEJ

Jesteś na diecie? 
Wypróbuj „Chleb Adama”!

Chleb Adama 100 g chleba 1 kromka chleba (35 g)

Wartości kaloryczne 259 kCal / 1086 kJ 90,6 kCal / 380 kJ

Białko 33 g 11,55 g

Węglowodany (W)
w tym cukier

1,9 g
0,6 g

0,66 g
0,21 g

Tłuszcz roślinny 13,3 g 4,65 g 

WW 0,16 WW 0,055 WW
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Jesienna aura na dobre 
wkrada się do naszych domów 
i ogrodów. Lekkie koszulki 
chętniej zamieniamy na 
cieplejsze swetry, czas także 
pomyśleć o odporności, której 
nie służą gwałtowne zmiany 
temperatury

Lekki kaszel, chrypka z rana i ciągłe 
uczucie zimna... Jeśli chcemy zdro-
wo przywitać jesień,   zmieńmy letnie 
przyzwyczajenia i poważnie zadbajmy 
o zdrowie.

Bose stopy, chłodne napoje i lekki 
ubiór, gwarancja infekcji lub poważ-
nej choroby, dlatego wybierając się do 
szkoły lub pracy, pamiętajmy o cie-
plejszym stroju na cebulkę, bo zwłasz-
cza poranne i wieczorne chłody w po-
rmieniach wrześniowego słońca bywa-
ją bardzo zdradliwe.

Doładuj swój organizm
Herbatka z malinami lub miodem 

- te babcine sposóby na wzmocnie-
nie, a dodatkowo suplementy z wi-
taminą C oraz  dieta pomogą bronić 
się przed wczesnojesiennymi wirusa-
mi.  Picie herbaty z miodem i cytry-
ną, a także odpowiednia suplemen-
tacja przynoszą efekty tylko dzięki re-
gularnym konsekwencji i regularności 
stosowania.

Warzywa i owoce
Sięgajmy po jesienne dary natu-

ry: jabłka, śliwki, maliny, gruszki - to 
skarbnica witamin, które najlepiej 
ochronią nas przed infekcjami i pozwo-
lą organizmowi szybciej regenerować 
siły. Bardzo ważne w terapii antywiru-
sowej są cytrusy. Warto zatem pić wodę 
z cytryną (znakomicie oczysza orga-
nizm) oraz przygotowywać rodzinne  
uczty, podczas których zamiast tłustych 
potraw mięsnych,  królować będą lek-
kie smakołyki udekorowane plastrami 
smacznych pomarańczy i grejfrutów.

Pamiętajmy o ziołach
Dzika róża, dziurawiec, anyż, jeżów-

ka purpurowa to z pewnością “niezłe 
ziółka”, ale to właśnie one skutecznie 
walczą z pierwszymi objawami przesi-
lenia. Przydają się również w profilaty-
ce infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Ruch na zdrowie
Nie tylko naukowcy dowiedli, ale tak-

że zdrowi ludzie przekonują – choroba 
nie lubi ruchu. Zatem, zamiast wylegi-
wać się w łóżku, poranny spacer, wy-
cieczka rowerowa, ćwiczenia w domu 
albo pod okiem specjalisty w klubie fit-
ness, to najskuteczniejsze lekarstwa 
w walce z czyhającą chorobą.

MARTA KANIA
www.zdrowie.fit.pl

Nieświeży oddech pojawia się 
szybko, jak błyskawica, ale żeby 
się go pozbyć, trzeba poświęcić już 
więcej czasu. Zwłaszcza jeśli chcesz 
zwalczyć go na dłużej. Na szczęście 
są na niego skuteczne sposoby

Sprawdzałeś ostatnio swój oddech? 
Możesz myśleć, że to kłopot innych 
ludzi, a nie twój. Możliwe, ale nieświe-
ży oddech to problem dotyczący 85 
proc. ludzkości. Prędzej czy później 
dopadnie także ciebie. Sprawdź jak 
z nim walczyć.

Odwiedź dentystę
Myśląc poważnie o pozbyciu się 

nieświeżego oddechu, a nie tylko cza-
sowym jego zamaskowaniu, musisz 
koniecznie odwiedzić dentystę. Brzyd-
ki zapach wydobywający się z ust to 
efekt działania bakterii, które zadomo-
wiły się i harcują wewnątrz jamy ust-
nej. Dlatego wizyta w gabinecie sto-
matologicznym i sprawdzenie zębów 
dwa razy w roku to konieczność.

Wyszczotkuj zęby
Im częściej je myjesz, tym lepiej dla 

higieny jamy ustnej. Szczotkuj zęby 
minimum dwa razy dziennie, rano 
i wieczorem. Najlepiej jednak czyścić 
je po każdym posiłku, by usunąć reszt-
ki gromadzącego się jedzenia.

Szczoteczkę i pastę do zębów mo-
żesz trzymać nawet w szufladzie swo-
jego biurka w pracy. Dzięki temu 
przed ważnym spotkaniem możesz 
odświeżyć oddech.

Czyść język
Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile 

bakterii i osadu gromadzi się na two-
im języku. Myjąc zęby wyszczotkuj też 
język, szczególnie tylną jego część. To 
tam zadomawia się ich najwięcej.

Nitkuj zęby
Dentyści ciągle powtarzają, jak waż-

ne jest czyszczenie przestrzeni między 
zębami. Nieświeży oddech powsta-
je także dzięki resztkom jedzenia, któ-
re utkwiły między zębami a dziąsłem. 

Pamiętaj, by nić dentystyczną mieć za-
wsze przy sobie i używać jej, gdy tylko 
zajdzie taka potrzeba.

Płyn do ust
Jeśli wstając rano z łóżka twój od-

dech pozostawia dużo do życzenia, 
pobiegnij do łazienki i sięgnij po płyn 
do płukania ust. To bardzo pożytecz-
ny specyfik, który pozostawi w ustach 
świeży miętowy smak i zapach.

Guma do żucia i miętusy
Nieświeży oddech dopadł także cie-

bie, a nie masz pod ręką pasty do zę-
bów i płynu do ust? W takiej sytuacji 
pomocna okaże się paczka gum bez 
cukru lub miętówek, które możesz ku-
pić prawie wszędzie.

Natka pietruszki
Ten naturalny składnik pomaga 

zwalczyć cuchnący oddech. Po moc-
no czosnkowym obiedzie sięgnij po 
natkę pietruszki. Gryź ją i żuj po po-
siłku.

Unikaj papierosów, kawy 
i alkoholu

Czosnek, cebula i ostre jedzenie 
sprawiają, że z ust wydobywa się mało 
przyjemna woń. Brzydki zapach jest 
jeszcze silniejszy, jeśli palisz papierosy, 
pijesz kawę lub alkohol. Dlatego, jeśli 
chcesz zadbać o świeży oddech, ogra-
nicz spożywanie tych używek.

Oddychaj przez nos
Przyczyną nieświeżego zapachu 

z ust może być także zbyt słaba pra-
ca gruczołów ślinowych i suche usta. 
Jeśli nie chcesz mieć dookoła języka 
brzydko pachnącej pustyni, oddychaj 
przez nos.

Wizyta u psychologa
Jeśli żaden z powyższych sposobów 

nie przyniesie ulgi, pomocna może oka-
zać się wizyta u psychologa. Stres i pro-
blemy żołądkowe z nim związane także 
mogą powodować nieświeży oddech.

ŁUKASZ PĘKSYK
www.fit.pl

Większość ludzi na świecie spędza 
wolny czas na oglądaniu telewizji. Sie-
dzenie przed telewizorem to wciąż naj-
popularniejsza rozrywka nie tylko Po-
laków. Europejczycy poświęcają na nią 
40 proc. wolnego czasu. Jeszcze wię-
cej, bo 50 proc. tracą Australijczycy, 
czyli około 3-4 godziny. Rekordzista-
mi są jednak Amerykanie, którzy przed 
telewizorem spędzają ponad 6 godzin. 
Wystarczy spojrzeć na mieszkańców 
USA, by przekonać się jak takie „hob-
by” wpływa na wygląd i zdrowie.

Frank Hu i Anders Grontved z Ha-
rvard School of Public Health prze-

analizowali wyniki badań robionych 
w latach 1970 – 2011, w których po-
równywano zależność między ogląda-
niem telewizji, a występowaniem cu-
krzycy typu 2 i choroby wieńcowej. 
Okazało się, że już spędzanie przed 
telewizorem dwóch godzin dziennie 
zwiększa ryzyko wystąpienia tych cho-
rób, a dłużej niż trzech godzin ryzyko 
przedwczesnej śmierci.

Badacze odnaleźli też pewną regu-
larność. Każde dodatkowe dwie go-
dziny przed telewizorem zwiększa-
ją ryzyko zachorowania na cukrzycę 
o 20 proc., na chorobę wieńcową o 15 

proc., a ryzyko przedwczesnej śmierci 
o 13 proc. 

Dlaczego oglądanie telewizji działa 
negatywnie na nasze zdrowie? Zwy-
kle czas przed telewizorem spędza-
my na siedząco, pojawia się więc zna-
ny towarzysz siedzącego trybu życia 
– otyłość. To ona jest przyczyną wie-
lu groźnych chorób. Dlatego zamiast 
zasiadać do kolejnego serialu, lepiej 
wyjść na zewnątrz i po prostu pobie-
gać. Korzyść dla zdrowia bezsprzecz-
nie większa.

ŁUKASZ PĘKSYK
www.fit.pl

 Nieświeży oddech? Już nie twój problem

Telewizja 
może cię zabić

Pierwsze co robisz po wejściu do domu to włączenie telewizora? Fatalnie. 
Przesiadywanie przed nim zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 

i chorobę wieńcową. W skrajnych przypadkach grozi nawet śmiercią… 

Jak wzmocnić się 
przed jesiennym 

chłodem?

Większość ludzi na świecie spędza wolny czas na oglądaniu telewizji
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Bose stopy, chłodne napoje i lekki ubiór, to gwarancja infekcji lub poważnej choroby

Nieświeży oddech pojawia się szybko, jak 

błyskawica, ale żeby się go pozbyć, trzeba 

poświęcić już więcej czasu
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Naszym celem tym razem był rezerwat 
Królewskie Źródło. Dystans, jaki 
pokonali rowerzyści to ok. 40 km 
w jedną stronę. – Najtrudniejszym 
odcinkiem były Góry Miłosne. 
Niektórzy musieli zsiąść z rowerów 
– śmiała się jedna z uczestniczek. 
Tradycyjnie już upiekliśmy przy 
ognisku kiełbaski, które ufundowała 
firma Sadełko. Potem odbyło się 
losowanie nagród, które przygotowali: 
Salon Rowerowy Rodex, KROSS 
oraz Fitnesspark Radom. Miłą 
niespodzianką zrobił nam Mariusz 
Turczyk, rzecznik prasowy Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu. Opowiedział o akcji 
leśników „Świadomi zagrożenia”, 
której celem jest ograniczenie liczby 
pożarów w lasach i rozdał wśród 
uczestników wycieczki koszulki 
i czapeczki promujące akcję.  

Puszcza w jesiennej odsłonie
Piękna słoneczna pogoda, ponad 80 uczestników w dobrych humorach i prawie trzy godziny pedałowania 

– w niedzielę, 18 września odbyła się kolejna wycieczka z cyklu „Jazda z miasta!”

IRMINA OPAŁKA
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Spalona leśniczówka

Początki jesieni w Puszczy Kozienickiej

Jak zwykle pyszne kiełbaski ufundowała firma Sadełko Rowerzyści popierają akcję leśników

Wśród uczestników „Jazdy z miasta!" nie brakuje kobiet

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

Na pierwszy po wakacjach „Wieczór 
filmowy dla pań” zaprasza kino 
Helios. Start w środę, 28 września 
o godz. 18.30

Najpierw kina zadba o podniebie-
nia uczestniczących w wieczorze ko-
biet. Bufet zapewni restauracja Zło-
ty Karpik. Zaplanowano także degu-
stację soków wyciskanych z owoców 
przy pomocy urządzenia Termomix. 
To wszystko odbędzie się w pubie. 

Kino przygotowało także konkursy 
z atrakcyjnymi upominkami. Do wy-
grania m.in. zestawy kosmetyków Al-
kemika i Oriflame oraz zaproszenia 
na masaże wyszczuplająco- modelu-
jące. Zwieńczeniem wieczoru będzie 

projekcja komedii „To tylko sex”, która 
rozpocznie się o godz. 19. To opowieść 
o Dylanie (Justin Timberlake) i Jamie 
(Mila Kunis), którzy rezygnują z miło-
ści, by skupić się na przyjemnościach. 
Jamie poznaje Dylana, gdy rekrutuje go 
na stanowisko dyrektora artystyczne-
go w pewnej nowojorskiej firmie. Obo-
je mają za sobą wiele zakończonych ka-
tastrofą związków. Zaczynają się spoty-
kać i rozpoczynają pełną seksu wypra-
wę, która odkryje więcej niż mogli się 
spodziewać. 

Na „Wieczory filmowe dla pań” nie 
obowiązują rezerwacje jedynie przed-
sprzedaż biletów. Bilety w cenie: nor-
malny - 18 zł, ulgowy – 15 zł, są już 
w sprzedaży. IO

Eksperyment 
dla dorosłych
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Po raz drugi gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej nagrały najpopularniejsze 
utwory z repertuaru Majki Jeżowskiej. 
Wszystkie piosenki zaśpiewane zostały 
w nowych aranżacjach z udziałem uta-
lentowanych wokalnie dzieci – wśród 
nich znalazł się Fryderyk Krajewski, 
wychowanek Młodzieżowego Domu 
Kultury w Radomiu. Wykonawcy zre-
zygnowali z honorariów, a całkowity 
dochód ze sprzedaży krążka zostanie 
przekazany Fundacji Ronalda McDo-
nalda na realizację programu „NIE no-
wotworom u dzieci”. Płyta jest w sprze-
daży we wszystkich restauracjach 
McDonald’s na terenie całego kraju.

Poparli akcję
Inicjatorką tego niezwykłego pro-

jektu muzycznego jest piosenkarka 
Majka Jeżowska. Do współpracy za-
prosiła znane gwiazdy sceny muzycz-
nej. Tym razem piosenki z jej repertu-
aru nagrali Halinka Mlynkowa, Mał-
gorzata Ostrowska, Ania Szarmach, 
Kuba Badach, Łukasz i Paweł Golec 
oraz Ryszard Rynkowski. Każdy z wo-
kalistów bezinteresownie poparł ak-
cję wykonując jeden ze znanych utwo-
rów Majki w duecie z utalentowanym 
dzieckiem – laureatem Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Majki Je-
żowskiej „Rytm i Melodia”, który co 
roku organizowany jest przez MDK.
„Czarodzieje uśmiechu 2” jest już dru-
gą płytą zrealizowaną w ramach mu-
zycznego projektu wspierającego dzia-
łalność Fundacji Ronalda McDonal-
da. Pierwszy krążek z utworami z re-
pertuaru Majki Jeżowskiej ukazał się 
w czerwcu 2010 r. i został sprzedany 
w rekordowym nakładzie 70 tys. eg-
zemplarzy. W ciągu zaledwie dwóch 
tygodni płyta uzyskała status Podwój-
nej Platyny.

By otwierać serca
Również tym razem na liście utwo-

rów znalazły się najbardziej zna-
ne przeboje Majki Jeżowskiej. Może-
my posłuchać w nowych, niezwykłych 
aranżacjach takich piosenek jak „Naj-
piękniejsza w klasie”, „Margarita” czy 
„Laleczka z saskiej porcelany”. Nie za-

brakło też piosenki-hymnu „Otwórz-
my serca” skomponowanej przez Maj-
kę do słów Jacka Cygana specjalnie 
na potrzeby tego projektu charytatyw-
nego. Tak jak i w przypadku pierwszej 
płyty wykonali ją wspólnie wszyscy za-
angażowani w przedsięwzięcie artyści.

– Wszystkim nam, dużym i małym 
artystom biorącym udział w tym cha-
rytatywnym projekcie, zależy, aby po-
przez familijne piosenki „otwierać ser-
ca“ na los chorych dzieci i jednocze-
śnie „wyczarować uśmiechy” na twa-
rzach słuchaczy. Dochód ze sprzedaży 
płyty jest naszą cegiełką w walce o jak 
najwcześniejsze wykrywanie chorób 
nowotworowych u dzieci. Wierzymy, 
że wynik sprzedaży płyty „Czarodzie-
je Uśmiechu 2” co najmniej powtórzy 
zeszłoroczny sukces - mówi Majka Je-
żowska, inicjatorka projektu, członek 
Rady Fundacji Ronalda McDonalda.

Podobnie jak w roku ubiegłym do-
chód ze sprzedaży płyty zostanie w ca-
łości przekazany na realizację zadań 
programu „NIE nowotworom u dzie-
ci” realizowanego przez Fundację Ro-
nalda McDonalda. Dzięki pozyska-
nym w ten sposób środkom możliwa 
będzie dalsza walka z nowotworami 
u najmłodszych poprzez wczesną dia-
gnostykę oraz edukację lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej w zakresie 
skutecznego wykrywania symptomów 
tej choroby. 

Jeżowska 
czaruje

Kadr z filmu „To tylko seks"

Popularna i lubiana wokalistka od wie-
lu lat przyciągająca na swoje koncerty 
szerokie rzesze publiczności. Jej zna-
ne przeboje „A ja wolę moją mamę”, 
„Wszystkie dzieci nasze są”, „Lalecz-
ka z saskiej porcelany” i wiele in-
nych śpiewane są przez całe rodziny. 
W 2009 ukazał się wydany przez EMI 
Polska jej 4 - płytowy album Majki pn. 
„Rytm i melodia”. Jest on swoistym 
podsumowaniem jej dotychczasowych 
dokonań artystycznych. Na płytach 
znalazło się 45 piosenek, a na uzupeł-
niającym wydawnictwo DVD - 12 tele-
dysków prezentujących najpopularniej-
sze z nich. Majka Jeżowska to laureat-
ka Platynowej Płyty za album „Koloro-
we dzieci”. Jest także posiadaczką kil-
ku Złotych Płyt („Zimowe obrazki”, „Ko-

chaj czworonogi”, „W pustyni i w pusz-
czy”). Piosenkarka jest Kawalerem Or-
deru Uśmiechu, Ambasadorem Dobrej 
Woli UNICEF, członkiem Rady Fundacji 
Ronalda McDonalda, a przede wszyst-
kim wielką przyjaciółką dzieci. Jako je-
dyna piosenkarka i autor muzyki pro-
muje najmłodszych, utalentowanych 
wykonawców z całej Polski. W tym celu 
organizuje co roku razem z Młodzieżo-
wym Domem Kultury w Radomiu Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Majki Jeżow-
skiej „RYTM I MELODIA”. Popularna 
wśród dzieci i rodziców artystka uho-
norowana została w jeszcze jeden ory-
ginalny sposób przez same dzieci. Jej 
imię noszą przedszkola w Jaworznie 
i w Zabrzu oraz Polska Szkoła w Exeter, 
w Wielkiej Brytanii.

MAJKA JEŻOWSKA

Płyta „Czarodzieje Uśmiechu 2” z przebojami Majki 
Jeżowskiej, które charytatywnie zaśpiewali polscy 

artyści, jest już w sprzedaży

Fryderyk Krajewski z MDK i Małgorzata 

Ostrowska zaśpiewali na płycie

TOMASZ KĄDZIELA

TEATR

POWSZECHNY im. JANA KOCHANOWSKIEGO
Plac Jagielloński 15, tel. 48 384 53 06 www.teatr.radom.pl
23.09 (piątek)
KOPCIUSZEK – 10.00 (SF)
MAYDAY – 18.00 (DS)
JEDNORĘKI ZE SPOKANE – 18.00 (SK)
24-25.09 (sobota – niedziela)
WOKÓŁ TEATRU (Bajkowa niedziela) – 12.00 (DS)
KOPCIUSZEK – 13.00 (sobota) (SF)
MAYDAY – 18.00 (DS)
JEDNORĘKI ZE SPOKANE – 18.00 (SK)
27-29.09 (wtorek – czwartek)
KOPCIUSZEK – 10.00 (SF)

KINA

HELIOS
ul.Poniatowskiego 5, tel. 48 362 80 50
www.heliosnet.pl
23-29.09 (piątek – czwartek)
PINA (3D, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, l. 12) 
– 15.45, 20.00 (Pokazy przedpremierowe!!!)
TO TYLKO SEX (USA, l. 15) – 10.00, 12.15, 14.30,16.45, 
19.00, 21.15 – PREMIERA
INKARNACJA (USA, l. 15) – 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 
20.30 – PREMIERA
SKÓRA, W KTÓREJ ŻYJĘ (Hiszpania, l. 15) – 11.00, 
13.30, 16.00, 18.30, 22.15
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA (USA, l. 12) – 
10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.30, 21.45
O PÓŁNOCY W PARYŻU (USA, l. 15) – 13.45, 18.00, 
21.00 
SMERFY (3D, USA, Belgia, b.o., dubbing) – 9.15, 11.30

MULTIKINO
ul. Chrobrego 1, tel. 48 370 33 00 
www.multikino.pl
23.09 (piątek)
PORWANIE – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00 – PREMIERA
TO TYLKO SEKS – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 
– PREMIERA
CONAN BARBARZYŃCA (3D) – 11.15
DRIVE – 14.00, 16.15, 18.30, 20.40
HECA W ZOO – 11.50, 14.10
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA – 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00
KOCHA, LUBI, SZANUJE – 16.30
NOC REKINÓW (3D) – 19.45
O PÓŁNOCY W PARYŻU – 11.20, 19.10, 21.30
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 5 (3D) –  22.00
SMERFY (3D) – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20
24-25.09 (sobota – niedziela)
PORANKI DLA DZIECI – 10.30, 12.00
PORWANIE – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00 – PREMIERA
TO TYLKO SEKS – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 
– PREMIERA
CONAN BARBARZYŃCA (3D) – 11.15
DRIVE – 14.00, 16.15, 18.30, 20.40
HECA W ZOO – 11.50, 14.10
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA – 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00
KOCHA, LUBI, SZANUJE – 16.30
NOC REKINÓW (3D) – 19.45
O PÓŁNOCY W PARYŻU – 19.10, 21.30
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 5 (3D) –  22.00
SMERFY (3D) – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20
26.09 (poniedziałek)
PORWANIE – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00 – PREMIERA
TO TYLKO SEKS – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 
– PREMIERA
CONAN BARBARZYŃCA (3D) – 11.15
DRIVE – 14.00, 16.15, 18.30, 20.40
HECA W ZOO – 11.50, 14.10
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA – 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00
KOCHA, LUBI, SZANUJE – 16.30
NOC REKINÓW (3D) – 19.45
O PÓŁNOCY W PARYŻU – 11.20, 19.10, 21.30
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 5 (3D) –  22.00
SMERFY (3D) – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20
27.09 (wtorek)
PORWANIE – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00 – PREMIERA
TO TYLKO SEKS – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 
– PREMIERA
CONAN BARBARZYŃCA (3D) – 11.15
DRIVE – 14.00, 16.15, 18.30, 20.40
HECA W ZOO – 11.10, 14.10
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA – 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00
KOCHA, LUBI, SZANUJE – 16.30
NOC REKINÓW (3D) – 19.45
O PÓŁNOCY W PARYŻU – 19.10, 21.30
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 5 (3D) –  11.00, 22.00
SMERFY (3D) – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20
28.09 (środa)
PORWANIE – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00 – PREMIERA
TO TYLKO SEKS – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 
– PREMIERA
CONAN BARBARZYŃCA (3D) – 11.15
DRIVE – 14.00, 16.15, 18.30, 20.40
HECA W ZOO – 14.10
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA – 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00
KOCHA, LUBI, SZANUJE – 16.30
NOC REKINÓW (3D) – 19.45
O PÓŁNOCY W PARYŻU – 19.10, 21.30
OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 5 (3D) –  22.00
KUBUŚ I PRZYJACIELE – 10.10
SMERFY (3D) – 10.00, 12.20, 14.50, 17.20
MULTIBABYKINO: HECA W ZOO – 12.00
29.09 (czwartek)
PORWANIE – 13.30, 16.00, 18.30, 21.00 – PREMIERA
TO TYLKO SEKS – 10.30, 13.00, 15.30, 18.00, 20.30 
– PREMIERA
CONAN BARBARZYŃCA (3D) – 11.15
DRIVE – 14.00, 16.15, 18.30, 20.40
HECA W ZOO – 9.00, 11.20, 14.10
JOHNNY ENGLISH REAKTYWACJA – 10.00, 12.30, 
15.00, 17.30, 20.00
NOC REKINÓW (3D) – 16.50
O PÓŁNOCY W PARYŻU – 19.10, 21.30
KUBUŚ I PRZYJACIELE –  10.15
SMERFY (3D) – 9.30, 12.30, 14.50, 17.20
PETER GABRIEL – KONCERT (3D) – 20.00

Multikino zastrzega sobie prawo do zmian w reper-
tuarze.
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Turnieje seniorów i juniorów rozgry-
wane w ramach Radomskiego Festi-
walu Siatkówki od tego roku mają 
swoich patronów. Imię Jana Skor-
żyńskiego, czyli „tego trenera, od 
którego wszystko się zaczęło” będą 

nosiły zawody seniorskie. Co waż-
ne, rozgrywane będą w historycz-
nej hali na Sadkowie – kolebce WKS 
Czarnych. Turniej juniorów upamięt-
nia osobę Jacka Wlazłowicza, wielo-
letniego kierownika drużyny, ale tak-
że szkoleniowca i wychowawcę mło-
dzieży.

Na tegoroczne zmagania do hali 
przy ul. Lubelskiej 150 przyjecha-
ły Wanda Kraków, MKS MOS Bę-
dzin i Avia Świdnik, z którymi Czar-
ni mieli okazję skonfrontować swoje 
siły. O ile mecz z Avią Świdnik inau-
gurujący turniej, podopiecznym Woj-
ciecha Stępnia się nie udał, o tyle ko-
lejne boje przysporzyły niesamo-
witych emocji. W dwóch meczach 
z MKS-em MOS i Wandą Kraków ki-
bice obejrzeli aż dziesięć setów. I co 
ważniejsze, w obydwu przypadkach 
losy tie breaków radomianie prze-
chylali na swoją stronę. – Turniej był 
ważnym etapem przygotowań do se-
zonu. W naszej grze jest jeszcze nie-
co mankamentów, które jednak cały 
czas eliminujemy – zapewnia trener 
Czarnych Wojciech Stępień. W koń-
cowej klasyfikacji Avia Świdnik wy-
przedziła Wandę oraz Czarnych.

Mało gościnni okazali się tymcza-
sem juniorzy Czarnych. Gospodarze, 
w składzie których znaleźli się uczący 
się na co dzień i trenujący w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Spale ka-
drowicze: Bartek Grzechnik, Łukasz 
Zugaj i Łukasz Łapszyński, a także 
Rafał Faryna i Jakub Wachnik, którzy 
również byli w Spale, a teraz wrócili 
do macierzystego klubu. Jak się oka-
zało, siła Czarnych jest ogromna, bo 
kolejnych rywali radomianie odpra-
wiali z kwitkiem i bez kłopotu. A ry-
wale nie byli przecież z niskiej pół-
ki. Tymczasem nawet seta nie zdołali 
wywalczyć siatkarze MDK-u Warsza-
wa, AZS Olsztyn i Chemes Humen-
ne. Pierwszy zespół Czarnych nie 
dał także żadnej taryfy ulgowej swo-
im kolego z drugiego zespołu. Jedy-
nie zespół Metra Warszawa zdołał 
triumfatorom imprezy odebrać jed-
ną partię.

Drugi zespół Czarnych walczył 
dzielnie, ale lepszy okazał się jedynie 
od Słowaków. Czwarta lokata przypa-
dła AZS-owi Olsztyn, trzecie – Metru 
Warszawa, drugie – MDK-owi War-
szawa, a pierwsze – Czarnym Radom. 
Najlepszym zawodnikiem w zwycię-
skim zespole wybrany został Jakub 
Wachnik. Nagrodę dla najlepszego 
gracza Czarnych II odebrał natomiast 
Jakub Sroczyński. – Z wielu wzglę-
dów turniej był bardzo udany. Nie 
ukrywam, że niezwykle zależało nam 
i mnie osobiście na wygraniu impre-
zy. Była też świetna okazja do rozegra-
nia kilku ciekawych spotkań w pełnym 
składzie, co nie jest bez znaczenia, bo 
w takowym wystąpimy zapewne do-
piero podczas finałów o mistrzostwo 
województwa mazowieckiego – pod-
kreśla Krzysztof Jaskulski. 

Na jubileusz powstania WKS
-u Czarni powstała również publika-

cja „Czarni – dzieje klubu z Rado-
mia siatkówką pisane”. Jej autorami 
są Sławomir Monik, Agata Kołacz 
i Piotr Dobrowolski. Książka to rys 
historyczny przypominający także, że 
kiedyś Czarni to była przede wszyst-
kim piłka nożna. Siatkówka nasta-
ła później, ale to z tą dyscypliną wią-
żą się największe sukcesy klubu z Ra-
domia.

Ciekawym pomysłem jest orga-
nizacja na jubileusz zajęć z dziećmi 
ze szkół podstawowych, w których 
uczestniczyć będą trenerzy i siatkarze 
Czarnych. Chodzi o to, żeby w mło-
dym pokoleniu budować tożsamość 
z klubem i namawiać do uprawiania 
siatkówki. – Uznaliśmy, że to znacz-
nie lepsze niż organizowanie uroczy-
stych obchodów z pompą, bo korzy-
ści będą bardziej wymierne – tłuma-
czy prezes Czarnych Janusz Stań-
czuk. 

Jubileusz pełną parą
Dwa turnieje rozegrane podczas Radomskiego Festiwalu Siatkówki uświetniły obchody jubileuszowe upamiętniające powstanie, 

90 lat temu, Woskowego Klubu Sportowego Czarni. Rywalizacji seniorów patronował Jan Skorżyński, a juniorów Jacek Wlazłowicz. 
Wydana została także specjalna publikacja o dziejach klubu z Radomia „siatkówką pisane”

MICHAŁ PODLEWSKI

Od postawy bloku Czarnych wiele będzie zależało

Trener Czarnych Wojciech Stępień i prezes klubu Janusz Stańczuk

Fo
t. 

M
ic

ha
ł P

od
le

w
sk

i

Fo
t. 

M
ic

ha
ł P

od
le

w
sk

i

Trwa dyskusja nad proponowanymi 
w ubiegłym sezonie zmianami 
dotyczącymi radomskiej A klasy. 
Otwarty list w tej sprawie 
wystosował wiceprezes Zorzy 
Kowala, Bogdan Piętak

Proponuje on, by od nowego sezonu 
rozgrywkowego utworzyć trzy grupy 
A klasy po 12 zespołów każda. Łącz-
nie 36 drużyn zamiast 32. – Kwestie 
awansu do ligi okręgowej i spadku 
do B klasy pozostawiam do dyskusji. 
Dopatrzyłem się jednak wielu pozy-
tywów proponowanej zmiany – pod-
kreśla.

Piętak tłumaczy, że po wprowa-
dzeniu proponowanych zmian każda 
drużyna rozegrałaby 11meczów, za-
miast 15, co obniżyłoby koszty funk-
cjonowania klubu o ponad 25 pro-
cent. Reorganizacja rozgrywek wy-
kluczyłaby konieczność organizowa-
nia zawodów we środy, co według 
działacza wypacza wynik rywaliza-
cji sportowej. – W kolejkach środo-
wych praktycznie pozbawieni są gry 
uczniowie, studenci z ośrodków po-
zaradomskich i zawodnicy pracu-
jący, którzy by wystąpić w spotka-
niu, muszą brać urlopy. Przy dużym 
bezrobociu jest to poważnym pro-

blemem. Co więcej, rozgrywki moż-
na by wtedy rozpocząć we wrześniu, 
gdy młodzież wróci z wakacji – argu-
mentuje Bogdan Piętak. 

 MVP

A-klasowy nurt
Na zakończenie sezonu letniego 
w Bytomiu odbył się Supermasters, 
w którym wystąpiło po ośmiu 
najlepszych zawodników 
i zawodniczek w kategoriach 
do lat 12, 13 i 14. Znakomicie 
zaprezentowała Aleksandra 
Buczyńska z RKT Return Radom. 
Pokonując wszystkie rywalki, 
radomianka wyraźnie 
triumfowała wśród młodziczek

Supermasters to najważniejsza i naj-
bardziej prestiżowa impreza rozgrywa-
na corocznie we wspomnianych kate-
goriach wiekowych. W tak doborowym 
towarzystwie znalazło się aż czworo 
reprezentantów RKT Return: Ola Bu-
czyńska do lat 14, Oliwia Szymczuch 
do lat 13 oraz Konrad Fryze i Aleksan-
der Sadal do lat 12. Nie wystąpiła pią-
ta zawodniczka radomskiego klubu Pa-
trycja Polańska do lat 14, która musiała 
odwołać udział w zawodach.

Nie zawiodła Aleksandra Buczyńska, 
która zanotowała znakomity występ. Po-
konała wszystkie rywalki i zajęła pierwsze 
miejsce potwierdzając dominację w kraju 
w tej kategorii wiekowej. Najtrudniejszy 
mecz miała w rozgrywkach grupowych 
z Michaliną Jędrzejczak, którą pokonała 
dopiero w Supertiebreaku 16:14.

Również bardzo dobry występ zano-
tował Konrad Fryze zajmując trzecie 
miejsce w kategorii do lat 12. W meczu 
o trzecią lokatę zdeklasował Andrzeja 
Franko z Arki Gdynia nie oddając mu 
nawet gema. Co ciekawe, zrewanżował 
mu się za ostatnią porażkę na mistrzo-
stwach Polski.

Ósme miejsce zajął Aleksander Sa-
dal, który startował w turnieju mocno 
przeziębiony, natomiast Oliwia Szym-
czuch ze względu na chorobę mu-
siała wycofać się z turnieju po pierw-
szym meczu. Sadal odbił sobie słab-
szy występ w Puławach. Właśnie tam 
rozegrany został Ogólnopolski Tur-
niej Klasyfikacyjny skrzatów rangi Su-
per Seria. Sadal zajął trzecie miejsce 
w grze pojedynczej i drugie w grze po-
dwójnej grając w parze z Janem Gał-
kiem z Warszawianki. Pierwsze dwa 
mecze w singlu łatwo rozstrzygnął 
na swoją korzyść. W półfinale mu-
siał uznać wyższość Tomasza Dudka 
z TKKF Falenica Warszawa. W grze 
podwójnej para radomsko-warszaw-
ska w półfinale zwyciężyła po bardzo 
dramatycznym meczu w supertiebra-
ku 11:9, natomiast w finale po równie 
dramatycznym i bardzo wyrównanym 
spotkaniu została pokonana również 
w supertiebreaku 7:10. MVP

Aleksandra Buczyńska wywalczyła główne 

trofeum podczas turnieju Supermasters

Super występy radomian 
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Czy wkrótce piłkarze będą rywalizować 

w trzech grupach A klasy?
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LEKKOATLETYKA
Łukasz Pawiński z UKS Technik Radom 
triumfował w Jesiennym Biegu nad za-
lewem na Borkach. Wśród kobiet naj-
szybsza był Izabela Komar z LKB Rud-
nik. Do rywalizacji przystąpiło ponad 
stu zawodników. Jak zwykle na radom-
skich trasach frekwencja dopisała. Za-
nim mężczyźni wyruszyli na 7,2-kilo-
metrową, a kobiety na 3,6-kilometro-
wą trasę, do rywalizacji przystąpiło gro-
no najmłodszych radomian, z których 
większość otrzymała po zmaganiach 
upominki. Wśród mężczyzn Pawiński 
zmuszony był odeprzeć mocną repre-
zentację z Sadku. Na pokonanie trasy 
potrzebował 25,30 min. Izabela Komar 
wygrała z czasem 15,36 min. Na kolej-
nych lokatach rywalizację kończyły Ka-
rolina Waśniewska z Radomia oraz Re-
nata Tomalska z Lesiowa.

PIŁKA NOŻNA
Ruszyła nowa edycja radomskiej ligi 
amatorów AllSport. Mistrzowskie aspi-
racje potwierdził Link, który rozbił no-
wicjusza Jak Nie My, To Kto aż 11:0. 
Trzy gole zdobył Michalski. Po dwa tra-
fienia zanotowali Wodzyński, Urba-
niak i Kępka. Zdobycz Linku uzupełniły 
bramki Bryły oraz Tarasa. W drugim po-
jedynku Rexona pokonała Ekoideę 4:0.

TENIS STOŁOWY
Chcesz być piękny i zdrowy, trenuj te-
nis stołowy – to hasło przyświeca te-
gorocznej akcji zachęcającej młodych 
radomian do treningów w Klubie Teni-
sa Stołowego Broń Radom. Na treningi 
szkoleniowcy zapraszają dzieci ze szkół 
podstawowych (rocznik 2002 i młodsi) 
do podjęcia treningów w szkółce teni-
sowej. Godzinne zajęcia dla początkują-
cych odbywać się będą trzy razy w ty-
godniu: w poniedziałki i wtorki o godz. 
16.30 oraz czwartki o godz. 14.30 
w sali gimnastycznej C.K.U. ul. Kościusz-
ki 7 w Radomiu. Pierwsze spotkanie 
z zainteresowanymi dziećmi wraz z ro-
dzicami dobędzie się w poniedziałek, 
26 września 2011 roku o godz. 16.30.

POZOSTAŁE
Nowo wybrana Rada Sportu przy Pre-
zydencie Miasta Radomia odbyła wła-
śnie pierwsze posiedzenie. Oficjal-
ne nominacje członkom rady wręczył 
Andrzej Kosztowniak. Rada składa się 
z 15 członków i jest organem opinio-
dawczym i doradczym organów Gmi-
ny Miasta Radomia w zakresie kultu-
ry fizycznej. Do kompetencji rady na-
leży w szczególności opiniowanie: stra-
tegii rozwoju Gminy Miasta Radomia 
w zakresie sportu, projektu budżetu 
w części dotyczącej sportu, projektów 
uchwał dotyczących tworzenia wa-
runków sprzyjających rozwojowi spor-
tu, programów rozwoju bazy sporto-
wej na terenie Miasta Radomia, w tym 
w miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego w zakresie doty-
czącym terenów wykorzystywanych na 
sport. W skład ukonstytuowanej Rady 
Sportu wchodzą: Andrzej Falkiewicz – 
przewodniczący, Zygmunt Malinowski 
– wiceprzewodniczący, Mirosław Paluch 
– sekretarz oraz członkowie. Są nimi 
m.in. Ryszard Fałek, Robert Bartkie-
wicz, Stanisław Dobosz, Robert Grzan-
ka, Marian Osiński, Robert Pankowski 
czy Leszek Trzos. MVP

SPORTOWY TYDZIEŃUdana rozgrzewka 
radomskiego 
duetu rajdowego

W 57. Rajdzie Wisły, 
który stanowił IX rundę 
Pucharu Polski, Aleks Zawada 
i Grzegorz Gołda jechali 
jako goście. Co ciekawe, 
byli najszybsi na odcinkach 
zmagań i pomimo kilku 
niespodzianek, w pełni 
zrealizowali swój plan

Aleks Zawada podkreśla, 
że plan załogi został w pełni 
zrealizowany i to nie tylko 
ze względu na najlepsze czasy na 
poszczególnych odcinkach. 
– Rozgrzaliśmy się przed Koszycami. 
Przeprowadziliśmy sporo testów 
geometrii, co czasem skutkowało 
progresem, a czasem działało na 
naszą niekorzyść. Ale przecież po 
to są testy, żeby poznawać granice. 
Nie obyło się bez przygód, na 
drugiej pętli zalewał się silnik i nie 
dokręcał się do maksymalnych 
obrotów, chwilę później złapaliśmy 
kapcia. Rajd jednak był dla nas jak 
najbardziej udany – przekonuje.
Grzegorz Gołda zauważa, że „Wisła” 
jest dla załogi specjalnym rajdem. 
– Podobnie jak rok temu odcinamy 
się tu od prześladującego nas pecha. 
Wielkie podziękowania dla naszych 
kibiców, a jeszcze większe dla 
przedstawicielek płci pięknej 
– żartował po imprezie. 
 MVP

Nawet dwa remisy z rzędu nie ze-
pchnęły Broni Radom z pozycji wiceli-
dera tabeli III ligi. We wtorkowe popo-
łudnie team z Plant wykorzystał szan-
sę znacznej poprawy swojego dorob-
ku bramkowego, punktowego i umoc-
nił się na drugim miejscu w tabeli. 
Tym razem radomianie do ligowego 
boju przystąpili z Norbertem Rdzan-
kiem i Michałem Dolińskim. Jak się 
okazało, obecność tych piłkarzy w me-
czu ze Startem Otwock pomogły rado-
mianom od pierwszych minut uzyskać 
przygniatającą przewagę, którą jed-
nak na bramkę zamienili w 45 minu-
cie. Gola po strzale piłki głową zdobył 
Damian Sałek.

Po przerwie, chociaż to goście stwo-
rzyli trzy z rzędu niezwykle groźne sy-
tuacje, Broniarze przetrwali napór i 10 
minut po rozpoczęciu gry podwyższy-
li wynik. A bramkę zdobył Michał Do-
liński. Było wówczas pewne, że kolej-
ne bramki są już tylko kwestią czasu, 
a radomianie zanotują kolejny cen-
ny triumf. Ostatecznie wygrali 3:0. 
W sobotę wybierają się tymczasem do 
Ostrołęki, gdzie zmierzą się z najsłab-
szym zespołem rozgrywek, miejscową 
Narwią.

Piłkarze Radomiaka utrzymują po-
zycję lidera. W minionym tygodniu ry-
walizowali z Legionovią Legionowo 
oraz KP Piaseczno. W sobotę zagrają 
z Orłem Wierzbica.

Przed tym spotkaniem zarząd Ra-
domiaka zwrócił się z prośbą do kibi-
ców o wsparcie finansowe. W sierp-
niu, kiedy klub nie mógł liczyć na sty-
pendia miejskie, płynność finansowa 
klubu była wystawiona na ciężką pró-
bą. Stąd zarząd Radomiaka zdecydo-

wał się podnieść ceny biletów na mecz 
z Orłem na 15 złotych. Karty Kibica, 
dla tych, którzy jeszcze takowych nie 
posiadają, będą natomiast sprzeda-
wane za jedną „złotówkę”. W zamian 
za zakup droższego niż zwykle biletu, 
jego posiadacz będzie mógł skorzystać 
z darmowego grilla. Wejściówki moż-
na nabywać w piątek, w sekretariacie 
klubu w godz. 10-15. Początek sobot-
niego spotkania tymczasem zaplano-
wany został na godz. 16.30. 

Górą Zieloni
Broń i Radomiak w pierwszej części sezonu 2011/12 zdominowały 

trzecioligowe zmagania niczym Barcelona i Real w Primera Division. Jak na 
razie w radomskiej rywalizacji górą Zieloni 

Paweł Tarnowski wespół z kolegami z drużyny utrzymują fotel lidera

MICHAŁ PODLEWSKI
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Siatkarki Jadaru AZS Politechnika 
Radomska zajęły drugie miejsce 
w mocno obsadzonym turnieju 
Silesia Cup 2011. Wiadomo także, 
że pierwszy mecz ligowy zagrają 
w dość nietypowym terminie, 
w piątek, 30 września

Radomianki wyciągnęły wnioski z lek-
cji, którą odebrały od siatkarek wy-
stępujących w PlusLidze Kobiet. Na 
Śląsku akademiczki ze zdobytych do-
świadczeń w pełni skorzystały, stąd 
awans do decydującego o trium-
fie pojedynku. W nim musiały już 
uznać wyższość PLKS-u Pszczyna.
W piątek, 23 września, radomianki we 
własnej hali zagrają ostatni mecz spa-

ringowy, tym razem z Jedynką Alek-
sandrów Łódzki. Potem już będzie 
czas na ligową rywalizację. Siatkar-
ki Jadaru AZS Politechnika Radom-
ska sezon 2011/12 zainaugurują bo-
jem z KSZO Ostrowiec Świętokrzy-
ski w piątek, 30 września. A wszyst-
ko przez to, że w hali politechniki ku-
mulują się spotkania siatkarek i szczy-
piornistów. Szefowie Jadaru postano-
wili więc, że mecz inaugurującej ko-
lejki z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 
zostanie rozegrany w piątek, 30 wrze-
śnia. Początek o godz. 17.30.

Wiadomo także, że bilety na me-
cze podopiecznych Jacka Skroka 
kosztować będą 8 zł (normalny) i 5 
zł (ulgowy). MVP

Ostatni 
sprawdzian

Nierówną dyspozycję zaprezentowali 
podczas IX Memoriału Wojtka 
Michniewicza w Toruniu koszykarze 
pierwszoligowej Rosy. Wygrali 
jednak mecz z Polpharmą Starogard, 
co stanowiło deser dla fanów 
basketu

Rosa Radom długo czekała, żeby zmia-
nę sposobu gry oraz ciężką pracę na tre-
ningach przenieść w pełni na parkiet 
podczas meczu. Wreszcie udało się to 
podczas drugiego dnia IX Memoriału 
Wojtka Michniewicza w Toruniu. W po-
bitym polu radomianie zostawili nie byle 
kogo, bo ekstraklasową Polpharmę Sta-
rogard Gdański. Triumf zamknął się jed-

nak w klamrze dwóch porażek – z ŁKS 
Sphinx Łódź oraz Piernikami Siden To-
ruń. Na tydzień przed inauguracją zma-
gań o punkty wśród podopiecznych Pio-
tra Ignatowicza panuje umiarkowany 
optymizm, który z pewnością zostanie 
przełożony na poczynania ligowe.

Wiele wniosków z gier sparingowych 
wyciągnęli tymczasem koszykarze dru-
giego zespołu Rosy, który już w naj-
bliższą sobotę, wyjazdowym meczem 
z Limblachem Limanowa rozpocz-
nie zmagania w drugiej lidze. – Cieszy 
mnie, że chłopaki z meczu na mecz pre-
zentowali coraz większą dojrzałość. To 
dobry prognostyk przed ligą – podkreśla 
trener zespołu Karol Gutkowski. MVP

Forma w kratkę

PUCHAR PRZY TARCZY
Trzecie miejsce podczas ostatniej rundy Pucharu Polski w Żywcu wystarczyło, 
żeby Joanna Gorczyca z ŁKS-u Radom zgarnęła główne trofeum wśród juniorów 
za 2011 rok. Na podium rywalizacji na żywiecczyźnie radomianie stanęli jeszcze 
dwukrotnie.
To już kolejny triumf Gorczycy w Pucharze Polski. Wcześniej nie miała sobie rów-
nych w klasyfikacji juniorek młodszych. Teraz udało jej się zdominować rywaliza-
cję juniorek.
Podczas zmagań w Żywcu opiekunka ŁKS-u Iwona Trześniewska miała wiele po-
wodów do zadowolenia, bowiem Emilia Jędra była druga (w „generalce” upla-
sowała się na siódmym miejscu), Bartłomiej Buczma był trzeci (również trzecie 
miejsce w końcowej klasyfikacji), a mikst Gorczyca / Buczma zakończył rywaliza-
cję na drugiej pozycji.

MVP
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POLECAMY
EGZORCYSTA: POCZĄTEK
Horror Williama Friedkina "Egzor-
cysta" z 1973 r. stał się wydarze-
niem w świecie fi lmowym, zdo-
był dwa Oscary i aż osiem no-
minacji do nagrody. Scenariusz 
powstał na podstawie bestselle-
rowej książki pod tym samym ty-
tułem Williama Petera Blatty. Na 
fali popularności teologiczne-
go dreszczowca - jak nazywa-
no "Egzorcystę" powstały kolej-
ne części ekranowego przeboju, 
będące sequelami. Film Renny-
’ego Harlina to prequel klasycz-
nego dzieła Friedkina, opowiada 
o wcześniejszych wydarzeniach. 
Fabularny wątek koncentruje się 
wokół losów ojca Lankestera 
Merrina, który przechodzi kryzys 
wiary po straszliwych wojennych 
przeżyciach. Po II wojnie świato-
wej Merrin znalazł się w Kairze. 
Poświęcił się historii i archeologii, 
skończył Oksford. To właśnie 
w egipskiej stolicy znajduje go 
Semelier, wysłannik kolekcjone-
ra rzadkich antyków, który ma dla 
niego ważne zadanie od swojego 
mocodawcy. Otóż we wschodniej 
Afryce, w Kenii, podczas wyko-
palisk fi nansowanych przez Bry-
tyjczyków dokonano niezwykłe-
go odkrycia, natrafi ono na ko-
ściół chrześcijański z V wieku. 
Merrin ma odnaleźć słynną fi gur-
kę mitycznego demona.  

TVP2
PIĄTEK 22:50

POLECAMY
BEZ TWARZY
Sensacyjny thriller, którego boha-
terami są groźny terrorysta i tro-
piący go agent FBI. Wskutek za-
skakującego splotu okoliczności
przestępca i stróż prawa pod-
dają się operacji plastycznej, 
zamieniając się twarzami. Film 
stał się wielkim przebojem kino-
wym nie tylko w rodzimej Ame-
ryce. Z aplauzem został przy-
jęty przez światową krytykę, 
spodobał się również publiczno-
ści. "Bez twarzy" to "wielkie wi-
dowisko o wręcz hipnotycznej 
sile" - jak stwierdził jeden z re-
cenzentów - to także wirtuozer-
ska reżyseria, szybkie tempo, 
brawurowe pościgi, spektakular-
ne efekty specjalne, niekonwen-
cjonalne zdjęcia oraz znakomi-
ta muzyka współgrająca z kolej-
nymi sekwencjami. Film zrealizo-
wał znany reżyser z Hongkongu, 
John Woo, któremu udało się zro-
bić karierę w Hollywood. Po "Nie-
uchwytnym celu" i "Tajnej bro-
ni" z doborową obsadą to trze-
cie amerykańskie dzieło mistrza 
kina akcji, który jeszcze raz zgro-
madził na planie fi lmowym znane 
nazwiska. Główne role zagrali tu 
hollywoodzcy gwiazdorzy John 
Travolta i Nicolas Cage. I to wła-
śnie oni w fi lmie "zamieniają" się 
twarzami.

TVP1
SOBOTA 20:20

POLECAMY
DOCTOR DOLITTLE CZ.4
Maya Dolittle (Kyla Pratt) jest córką 
słynnego weterynarza i podobnie 
jak ojciec, ma niezwykły dar: potra-
fi  rozmawiać ze zwierzętami. Aby 
zrealizować ambicje i pójść w śla-
dy ojca, musi dostać się do szkoły 
weterynarii. Pewnego dnia odbiera 
telefon od samego prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych (Peter Coy-
ote). Okazuje się, że fama o znako-
mitym kontakcie Mayi z czworono-
gami dotarła nawet do głowy pań-
stwa. Prezydent ma dla dziewczy-
ny arcyważne zadanie okiełzna-
nia jego nieposłusznego psa, za-
nim wywoła on prawdziwą kata-
strofę. Maya rusza więc do Białe-
go Domu, by zająć się Pierwszym 
Psem. Wie, że jeśli spisze się do-
brze, będzie jej łatwiej dostać się 
na upragnioną uczelnię...

POLSAT
NIEDZIELA 10:45

TVP 1
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04:50 Moda na sukces - odc. 5489
05:15 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Jaka to melodia?
08:55 Lippy and Messy - DO-BE -DO
09:05 Moliki książkowe - magazyn
09:20 Baranek Shaun - serial animowany
09:30 Mój przyjaciel królik - serial animowany 
10:00 Wróżby kumaka - dramat; Polska, 

Niemcy (2005)
11:40 Z Jedynką po drodze - magazyn
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Po sąsiedzku - magazyn
12:50 Inteligencja zwierząt - madre z natury 

- serial dokumentalny
14:00 Plebania - odc. 1738
14:25 Klan - odc. 2126
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:30 Sprawa dla reportera
16:25 Moda na sukces - odc. 5490
16:45 EUROexpress - magazyn
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:20 Gość Jedynki
17:35 Plebania - odc. 1739
18:00 Klan - odc. 2127
18:25 Pogodni
18:35 Jaka to melodia?
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport, Rajdowe Samochodowe MP
20:10 Pogoda
20:30 Hit na piątek - Gruby i chudszy 2: 
rodzina Klumpów - komedia; USA (2000)
22:20 Pogodni
22:30 Zabójczy widok - film sensacyjny; 

Wielka Brytania, USA (1985)
00:50 Pierwszy śnieg - film fabularny; USA 

(2007)
02:40 Mój słodki skarb - komedia; USA 

(2008); reż.:Bryce Olson; wyk.:Rene 
Aashton, Brody Hutzier, Julia Duffy

04:15 Zakończenie dnia

TVP 2
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05:25 Biuro kryminalne - II odc. 35
05:50 Egzamin z życia - odc. 70
06:45 TELEZAKUPY
07:25 Na dobre i na złe - odc. 266
08:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Obok nas
11:15 Pogodni - odc. 57
11:20 Świat się kręci
11:45 Jeden z dziesięciu
12:55 Barwy szczęścia - odc. 622
13:30 Najdziksze miejsca Ameryki Północnej 

- Co kryją Hawaje - cykl dokumentalny
14:35 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 11
15:05 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 12
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda
16:15 Poziom 2.0 - odc. 5 - magazyn
17:20 XIII Mazurska Noc Kabaretowa - 

Mrągowo 2011 W GÓRĘ SMYKI!
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:30 Pogoda
18:50 Licencja na wychowanie - odc. 77
19:25 Polska bez fikcji - Piosenka z kluczem 
- film dokumentalny
20:05 Na dobre i na złe - odc. 452
21:10 Kocham Cię, Polsko!
22:50 Egzorcysta: Początek - horror; USA 

(2004); reż.:Renny Harlin; wyk.:Stellan 
Skarsgard, Izabela Scorupco, James 
D'Arcy

00:45 Pogodni - odc. 57
00:55 Randka z mordercą - film kryminalny; 

USA, Kanada (2005); reż.:Norma Bailey; 
wyk.:Colin Ferguson, Claudette Mink, 
Paul Michael Glaser

02:35 Egzorcysta: Początek - horror; USA 
(2004); reż.:Renny Harlin; wyk.:Stellan 
Skarsgard, Izabela Scorupco, James 
D'Arcy

04:35 Kopciuszek - odc.49
05:00 Kopciuszek - odc. 50
05:30 Zakończenie dnia

05:40 Uwaga!    
05:55 Mango - Telezakupy    
08:00 Prosto w serce (132/196)    
08:30 Dzień dobry TVN    
11:00 Na Wspólnej 9 (1477)   
11:35 Brzydula (205)    
12:05 Brzydula (206)   
12:40 Dr House I (4/22) - serial obyczajowy  
13:40 Sąd rodzinny (189) - serial dokument   
14:40 Detektywi (853) - serial kryminalny
15:15 W-11 Wydział Śledczy    
15:55 Rozmowy w toku    
16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (597) 

- serial dokument    
17:55 Prosto w serce (133/196)
18:25 Detektywi (854) - serial kryminalny   
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!    
20:00 Wszyscy kochają Romana (4/15) 

- serial komediowy    
20:35 Transformers: Zemsta Upadłych 

(Transformers: Revenge of the Fallen) 
- film przygodowy, USA 2009, reżyseria: 
Michael Bay, obsada: Shia LaBeouf, 
Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese 
Gibson, John Turturro, Ramon Rodriguez

23:30 Oszukać przeznaczenie II (Final 
Destination 2) - horror, USA 2003, 
reżyseria: David Ellis, obsada: Ali Larter, 
A.J. Cook, Michael Landes, Tony Todd, 
T.C. Carson, Jonathan Cherry   

01:35 Kuba Wojewódzki 6    
02:35 Uwaga!    
02:50 Arkana magii    
04:10 Rozmowy w toku    
05:05 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1704
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków
08:00 Nowe przygody Scooby'ego
08:30 Gang Misia Yogi
09:00 Rodzina zastępcza, odc.309
10:00 Daleko od noszy, odc.15
10:30 Świat według Kiepskich, odc.31
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.327
11:30 Linia życia, odc.76
12:00 Orły z Bostonu, odc.15
13:00 Daleko od noszy
13:30 Świat według Kiepskich, odc.368
14:00 Pierwsza miłość, odc.1347
14:45 Trudne sprawy, odc.78
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.673
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.328
17:00 Dlaczego ja?, odc.196
18:00 Pierwsza miłość, odc.1348
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Linia życia, odc.77
20:00 Fantastyczna Czwórka 2: Narodziny 

Srebrnego Surfera; USA/Wielka Brytania/
Niemcy, 2007; r. Tim Story; w. Ioan 
Gruffudd, Evans-Ironside Chris, Jessica 
Alba, Julian McMahon, Kerry Washington, 
Michael Chiklis - Premiera. Ekranizacja 
kultowego komiksu

22:05 Pakt milczenia; USA, 2006; r. Renny 
Harlin; w. Steven Strait, Chace Crawford, 
Jessica Lucas, Kyle Schmid, Taylor 
Kitsch, Toby Hemingway, Wendy 
Crewson, Laura Ramsey, Sebastian 
Stan - Thriller

00:05 Świece na Bay Street; USA, 2006;    
02:00 Zagadkowa noc, odc.679
03:15 Tajemnice losu, odc.809
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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 Magazyn sportu szkolnego 
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 
17.45 Webshake.TV 

– program nowości technicznych  
18.00 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
19.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
19.30 Z archiwum TV Dami 
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.45 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
22.00 Magazyn sportu szkolnego 
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.45 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
00.50 Zakończenie Programu 
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05:35 TELEZAKUPY
06:00 Audycje Komitetów Wyborczych 

(Senat)
06:10 Audycje Komitetów Wyborczych 

(Sejm)
06:20 Tropiciele zagadek - serial animowany
06:50 Marta mówi! - serial animowany
07:25 Ziarno - magazyn
08:00 Rok w ogrodzie
08:30 Kawa czy herbata?
10:05 Orlik w grze - magazyn
10:15 Walt Disney w Jedynce - Złota rączka 
10:45 Walt Disney w Jedynce - Czarodzieje 

z Waverly Place
11:20 Disney! Cudowny Świat - Dzwoneczek 

i uczynne wróżki - film animowany
12:40 Teraz Miki! - serial animowany
12:55 Jak to działa? - magazyn
13:30 Weekendowy magazyn filmowy
13:50 Mój słodki skarb - komedia; USA (2008)
15:30 Życie nad rozlewiskiem - odc. 3/13
16:20 32. Wieczory Humoru i Satyry 

Lidzbark 2011
16:40 Audycje Komitetów Wyborczych 

(Sejm)
16:50 Pogodni
17:00 Teleexpress
17:20 Pogoda
17:30 Rezydencja - odc. 6, 7, 8
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:00 Rajdowe Samochodowe MP
20:05 Pogoda
20:20 Hit na sobotę - Bez twarzy - thriller; 

USA (1997)
22:40 Pogodni
22:50 Męska rzecz... - Ostatnie zlecenie

- film akcji kraj prod.USA (2008)
00:40 Gliniarz do wynajęcia - film fabularny; 

USA (1988)
02:25 Glee - odc. 3 
03:15 Zakończenie dnia
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06:10 Sierociniec dla Orangutanów seria II 
- odc. 4 / 10 - serial dokumentalny

06:50 Człowiek wśród ludzi - magazyn
07:20 Audycje Komitetów Wyborczych
07:50 Świat się kręci
08:05 Eliasz - serial animowany
08:20 Eliasz - serial animowany
08:35 Mikołajek - serial animowany
08:50 Pankot i Kotpan
10:05 Barwy szczęścia - odc. 619
10:35 Barwy szczęścia - odc. 620
11:05 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 9
11:40 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 10
12:10 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 11
12:40 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 12
13:15 Smaki czasu z Karolem Okrasą
13:55 Familiada
14:30 Rodzinka.pl - serial komediowy
15:10 Kocham Cię, Polsko!
16:30 Słowo na niedzielę
16:40 Oni zrywali Żelazną Kurtynę - Litwa. 

Dziewczyna i czołgi - cykl dokumentalny
17:40 Audycje Komitetów Wyborczych
18:00 Panorama
18:35 Sport Telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy - Postaw na milion
19:05 Postaw na milion
20:00 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Pomorze
21:05 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Mazowsze
22:05 Król Artur - film fabularny; USA (2004); 

reż.:Antoine Fuqua; wyk.:Clive Owen, 
Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stephen 
Dillane, Stellan Skarsg

00:15 Pogodni
00:20 Klasyka Polskiego Kabaretu - Kabaret 

POTEM - Bajki dla potłuczonych
01:20 Czołg - film akcji; USA (1983)
03:20 Wrota Europy - film TVP; Polska 

(1999)
04:40 Zakończenie dnia

05:40 Uwaga!    
05:55 Mango - Telezakupy    
08:00 Kobieta na krańcu świata (3/8) 

- dokument    
08:30 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej Omnibus 9    
12:35 Układ Warszawski    
13:35 Ugotowani   
14:35 Top Model. Zostań modelką
15:40 Prosto w serce omnibus    
18:00 Kuchenne rewolucje 4 (3/14)   
19:00 Fakty    
19:25 Sport    
19:35 Pogoda    
19:45 Uwaga!   
20:00 Mam talent   
21:40 Norbit (Norbit) - komedia, USA 2007, 

reżyseria: Brian Robbins, obsada: Eddie 
Murphy, Thandie Newton, Terry Crews, 
Cuba Gooding Jr., Eddie Griffin   

23:45 Equilibrium (Equilibrium) - film S-F, 
USA 2002, reżyseria: Kurt Wimmer, 
obsada: Christian Bale, Taye Diggs, 
Emily Watson, Sean PertweeWilliam 
Fichtner   

01:55 Uwaga!    
02:10 Arkana magii    
03:30 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Przygody Animków
08:15 Pies Huckleberry
08:45 Pinky i Mózg
09:15 Nowe przygody Scooby'ego
09:45 Magazyn UEFA Champions League
10:15 Ewa gotuje
10:45 Tylko muzyka. Must be the music.
12:45 To musisz być ty; USA, 2000; r. 

Steven Feder; w. Natasha Henstridge, 
Michael Vartan, Michael Rispoli, Olivia 
d'Abo, Faith Prince; Komedia 
romantyczna

14:45 SIĘ KRĘCI
15:45 Studio F1
16:00 Kwalifikacje GP Singapuru
17:15 Siatkówka ME kobiet mecz: 

Izrael - Polska
18:00 Studio sport
18:15 Jaś Fasola, odc.11
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Daleko od noszy
20:00 Forrest Gump; USA, 1994; r. Robert 

Zemeckis; w. Tom Hanks, Gary Sinise, 
Mykelti Williamson, Sally Field, Robin 
Wright Penn Znakomity komediodramat 
w gwiazdorskiej obsadzie

23:00 Hot Shots II; USA, 1993; r. Jim 
Abrahams; w. Charlie Sheen, Lloyd 
Bridges, Valeria Golino, Miguel Ferrer, 
Richard Crenna, Rowan Atkinson, Brenda 
Bakke Druga część przebojowej komedii, 
parodiującej takie filmy jak: "Rambo", 
"Pamięć absolutna", "Terminator" czy 
"Nagi Instynkt"

01:00 Todd rzeźnik; USA/Irlandia, 1997
02:40 Zagadkowa noc, odc.680
03:30 Tajemnice losu, odc.810
04:40 TV MARKET
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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   
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny 
16.00 Pasmo produkcji lokalnych 
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

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

Miejskiego
18.30 Retrospekcje – magazyn
18.50 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Retrospekcje – magazyn 
20.40 Lato… z komarami 
21.00 Kapela Od Św. Kazimierza – koncert 

finałowy XIV M. Festiwalu Muz. Dawnej 
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
21.50 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Gimnazjada
00.00 Zakończenie Programu  
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05:15 TELEZAKUPY
05:35 Było sobie życie - serial animowany
06:35 Audycje Komitetów Wyborczych 
06:45 Audycje Komitetów Wyborczych 
07:00 Transmisja Mszy Świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie - Łagiewnikach

08:00 Tydzień
08:30 Kawa czy herbata?
10:10 Biało - czerwoni - magazyn
10:15 Dora poznaje świat - serial animowany
10:45 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial animowany
11:15 iCarly - odc. 3
11:50 Między ziemią a niebem - magazyn
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem - magazyn; 
12:50 32. Wieczory Humoru i Satyry 

Lidzbark 2011 - Wojna płci
13:30 Glee - odc. 3
14:30 Dożynki Prezydenckie
15:40 Baribale z lasów północy 

- film dokumentalny
16:35 Audycje Komitetów Wyborczych 
16:45 Pogodni
17:00 Teleexpress, Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz - odc. 72
18:25 Jaka to melodia? 
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Rajdowe Samochodowe MP, Pogoda
20:25 Życie nad rozlewiskiem - odc. 4/13 
21:15 Pogodni
21:25 Przerwana lekcja muzyki 

- dramat; Niemcy, USA (2006)
23:40 Dzieci na zamówienie 

- film dokumentalny; Francja (2010)
00:50 Jak dwie krople wody 

- dramat; Francja (2004)
02:30 Gorączka sobotniej nocy 

- film muzyczny; USA (1977)
04:30 Zakończenie dnia
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04:45 Dla niesłyszących 
- Słowo na niedzielę

05:00 Korzenie Europy - Taniec z mieczami. 
Opowieść o Franciszku Pospisilu - film 
dokumentalny; CZECHY (2006)

06:00 Pogodni
06:10 Audycje Komitetów Wyborczych
06:35 M jak miłość - odc. 848, 849
08:35 Barwy szczęścia - odc. 621, 622
09:35 Matka - Ziemia - odc. 1/ 5 

- W głębinach Ziemi - serial dokumentalny
10:40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 

- Wenezuela
11:05 Dzień na wyścigach - Służewiec 2011 
11:15 Makłowicz w podróży - Podróż 24
11:50 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Pomorze
12:50 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno - Mazowsze
13:55 Familiada
14:30 Rodzinka.pl - serial komediowy
15:05 Szansa na Sukces 
16:05 Na dobre i na złe - odc. 452
17:05 Kultura, głupcze
17:35 Audycje Komitetów Wyborczych
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:34 Dzień na wyścigach - Służewiec 2011 

- Nagroda Ministra Rolnictwa
18:40 Pogoda
18:50 Tak to leciało! - kulisy
18:55 Tak to leciało!
20:05 Kabaretowy Klub Dwójki - Fachowcy
21:10 Czas honoru - odc. 43 
22:05 W polskim kinie - magazyn
22:30 WOK - Wszystko o Kulturze
23:25 Krzysztof Penderecki & Jonny 

Greenwood (Radiohead) koncert / 
Europejski Kongres Kultury

00:40 Firma - CIA - odc. 3
02:15 Dzień na wyścigach - Służewiec 2011 
02:30 W polskim kinie; magazyn
02:50 Doktor Semmelweis - dramat
04:35 Zakończenie dnia

05:40 Uwaga!     
05:55 Mango - Telezakupy    
08:00 Wszyscy kochają Romana (4/15) 

- serial komediowy    
08:30 Dzień dobry TVN 
11:00 Kobieta na krańcu świata (4/8) 

- dokument    
11:35 Co za tydzień    
12:15 Przepis na życie - serial obyczajowy
13:15 Milion w minutę    
14:15 Mam talent   
15:55 Galimatias czyli Kogel mogel II 

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

18:00 Ugotowani    
19:00 Fakty    
19:25 Sport    
19:35 Pogoda    
19:45 Uwaga!    
20:00 Taniec z gwiazdami 13    
22:35 Układ Warszawski    
23:35 Taniec z gwiazdami - kulisy    
00:10 Mercy (3/22)  
01:05 Mentalista (8/23)    
02:05 Uwaga!     
02:20 Arkana magii     
03:40 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1706
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 Przygody Animków
08:15 Gang Misia Yogi
08:45 Pinky i Mózg
09:15 Scooby Doo
09:45 Sylwester i Tweety na tropie
10:15 Tom i Jerry
10:45 Doktor Dolittle cz. 4; USA/Kanada, 

2008; r. Craig Shapiro; w. Kyla Pratt, Elise 
Gatien, Karen Holness, Malcolm Stewart, 
Niall Matter, Peter Coyote; Premiera.

12:30 Jaś Fasola, odc. 9, 10
13:30 Studio F1
14:00 Formu a 1 GP Singapuru - wyścig
16:00 Studio F1
16:15 Siatkówka ME kobiet mecz: 

Czechy - Polska
18:00 Studio sport
18:15 Jaś Fasola
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich, odc.368
20:00 Tylko muzyka. Must be the music
22:00 Kości, odc.121
23:00 Phoenix; USA, 1998; r. Danny 

Cannon; w. Ray Liotta, Anjelica Huston, 
Brittany Murphy, Daniel Baldwin, Jeremy 
Piven, Xander Berkeley, Anthony 
Lapaglia; Dramat sensacyjny w 
gwiazdorskiej obsadzie

01:10 Magazyn sportowy
03:00 Tajemnice losu, odc.811
04:40 TV MARKET
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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 Wokół nas. Magazyn reporterów
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

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

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

Miejskiego 
18.00 Kapela Od Św. Kazimierza – koncert 

finałowy XIV M. Festiwalu Muz. Dawnej
18.30 Lato… z komarami
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 
20.45 Webshake.TV 

– program nowości technicznych 
21.00 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
21.30 Sportowy weekend
22.00 Magazyn Abonenta Vectra  
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Sportowy weekend 
23.45 Zakończenie Programu 
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04:50 Moda na sukces - odc. 5490
05:15 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Audycje Komitetów Wyborczych 

(Sejm + Senat Kampania Łączna)
08:40 Audycje Komitetów Wyborczych 
08:55 Lippy and Messy - DO-BE -DO
09:05 Garfield i przyjaciele - serial animowany
09:30 Tupi i Binu - serial animowany
09:45 Domisiowe Bajki
09:50 Od słów do głów - magazyn
10:10 Jeden dzień z życia - cykl reportaży
10:40 Errata do biografii - Roman Palester
11:10 Skamandryci
11:40 Notacje - Włodzimierz Kowalski. 
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:30 Klimaty i smaki - program poradnikowy
12:50 Antylopy gnu z bliska - 1/2 Wędrówka 
13:55 Plebania
14:25 Klan - odc. 2127
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:25 Making of  "1920"
15:45 Jerzy Hoffman - bitwa o film
16:10 Moda na sukces - odc. 5491
16:35 Audycje Komitetów Wyborczych 
17:00 Teleexpress, Pogoda, Gość Jedynki
17:30 Plebania - odc. 1740
18:00 Klan - odc. 2128
18:25 Pogodni
18:35 1920 Bitwa Warszawska 

- przed premierą
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Rajdowe Samochodowe MP, Pogoda
20:30 Teatr Telewizji - Dolina nicości 
21:40 Pogodni 
21:50 1920 Bitwa Warszawska - po premierze
22:20 Przeżyć Tsunami - film dokumentalny
23:35 Panna Nikt - film fabularny
01:25 Faceci na topie - odc. 10 
03:05 Notacje - Marian Kociniak
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05:50 Biuro kryminalne - II
06:25 Coś dla Ciebie - magazyn
06:50 Audycje Komitetów Wyborczych
07:25 Na dobre i na złe - odc. 267
08:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Obok nas - magazyn
11:05 Pogodni
11:15 Coś dla Ciebie - magazyn
11:40 Familiada
12:10 Sąsiedzi - odc. 31
12:40 Lokatorzy - odc. 55
13:20 Kabaretowy Klub Dwójki - Fachowcy
14:25 Tancerze - odc. 3 - serial obyczajowy
15:20 Audycje Komitetów Wyborczych
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda
16:15 Poziom 2.0 - magazyn
17:15 Jeden z dziesięciu
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 13
19:25 Polska bez fikcji - Gry i zabawy 
dziecięce  21' - film dokumentalny
20:05 Barwy szczęścia - odc. 623
20:40 M jak miłość - odc. 850
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość" - odc. 590
21:45 TOMASZ LIS NA ŻYWO - talk-show
22:40 Pogodni
22:50 Vanilla Sky 

- film fabularny; USA (2001)
01:15 Czy świat oszalał? - Warren Buffett, 

czyli jak zbić fortunę - film dokumentalny
02:20 TOMASZ LIS NA ŻYWO - talk-show
03:20 Les Milles - dramat wojenny; Polska, 

Francja (1995)
05:05 Zakończenie programu

08:00 Prosto w serce (133/196)     
08:30 Dzień dobry TVN    
11:00 Co za tydzień    
11:35 Brzydula (207) - serial obyczajowy  
12:05 Brzydula (208) - serial obyczajowy    
12:40 Dr House I (5/22) - serial obyczajowy    
13:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (597) 

- serial dokument    
14:40 Detektywi (854) - serial kryminalny    
15:15 W-11 Wydział Śledczy    
15:55 Rozmowy w toku    
16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (598) 

- serial dokument    
17:55 Prosto w serce (134/196)    
18:25 Detektywi (855) - serial kryminalny    
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!    
20:05 Na Wspólnej 9 (1478)   
20:45 W-11 Wydział Śledczy    
21:30 Milion w minutę    
22:30 HDw3D Telewision    
23:05 Mentalista (9/23)    
00:00 Trauma (3/18)    
01:00 Co za tydzień    
01:35 Uwaga!    
01:50 Arkana magii    
03:10 Rozmowy w toku    
04:05 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków
08:00 Miś Yogi
08:30 Tom i Jerry
09:00 Rodzina zastępcza
10:00 Daleko od noszy
10:30 Świat według Kiepskich
11:00 Malanowski i Partnerzy
11:30 Linia życia
12:00 Orły z Bostonu
13:00 Hotel 52
14:00 Pierwsza miłość, odc.1348
14:45 Trudne sprawy, odc.79
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.329
17:00 Dlaczego ja?, odc.197
18:00 Pierwsza miłość, odc.1349
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Linia życia, odc.78
20:00 MEGA HIT - Spider-Man 2; USA, 

2004; r. Sam Raimi; w. Tobey Maguire, 
Bruce Campbell, Cliff Robertson, Daniel 
Gillies, Donna Murphy, Elizabeth Banks, 
J.K. Simmons, Rosemary Harris, Vanessa 
Ferlito, Kirsten Dunst, James Franco, 
Alfred Molina, Willem Dafoe Druga część  
jednego z największych hitów kasowych 
wszechczasów w reżyserii Sama 
Raimiego

22:45 Z podniesionym czołem 2: Odwet; 
USA, 2007; Premiera. Film akcji

00:45 Skazany na śmierć, odc.69
01:45 Zagadkowa noc, odc.681
03:00 Zza kamery, odc.48
03:15 Tajemnice losu, odc.812
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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 Retrospekcje – magazyn  
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

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

– Vectra Media  
17.00 Lato… z komarami
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.50 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego 
18.00 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
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
20.45 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
22.00 Kapela Od Św. Kazimierza – koncert 

finałowy XIV M. Festiwalu Muz. Dawnej  
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Sportowy Weekend – Magazyn
23.45 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
00.45 Zakończenie Programu 
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04:50 Moda na sukces - odc. 5491
05:15 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości, Pogoda poranna
08:05 Polityka przy kawie
08:25 Audycje Komitetów Wyborczych 

(Sejm + Senat Kampania Łączna)
08:55 Lippy and Messy - DO-BE -DO
09:05 Jedynkowe Przedszkole 
09:35 Dlaczego? Po co? Jak? - magazyn
09:50 Badacze natury - odc. 3 
10:15 Podróżnik - Polinezyjskie wakacje
10:35 Tętno pierwotnej puszczy 
11:10 ABC Klimatu - Chmury - magazyn
11:25 Polskie Zwierzęta w niebezpieczeństwie 
11:40 Las bliżej nas - odc. 4 Bory Tucholskie
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:25 Apetyt na EURO - pę - magazyn
12:50 Antylopy gnu z bliska - 2/2 Przeprawa 
13:55 Plebania - odc. 1740
14:25 Klan - odc. 2128
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:20 32. Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark
15:50 Making of "1920"
16:05 Moda na sukces - odc. 5492
16:35 Audycje Komitetów Wyborczych 
17:00 Teleexpress, Pogoda, Gość Jedynki
17:35 Plebania - odc. 1741
18:05 Klan - odc. 2129
18:30 Pogodni - odc. 59
18:40 Jaka to melodia?
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport, Pogoda
20:30 Białe kołnierzyki - odc. 3/15
21:15 Pogodni
21:25 Rezydencja - odc. 9 
21:55 Lubię to! - talk-show
22:50 Przystań miłości - film fabularny
00:30 Londyńczycy II - odc. 4/16
01:30 Białe kołnierzyki - odc. 3/15
02:20 Punkty na zaliczenie - film fabularny
03:55 Notacje - Witold Sadowy
04:10 Zakończenie dnia
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05:25 Biuro kryminalne - II odc. 37
05:55 Egzamin z życia - odc. 71
06:50 Audycje Komitetów Wyborczych
07:25 Na dobre i na złe - odc. 268
08:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Obok nas - magazyn
11:05 Pogodni 
11:10 Młodzi w Kościele - reportaż
11:40 Jeden z dziesięciu
12:15 Sąsiedzi - odc. 32
12:45 Barwy szczęścia - odc. 623
13:20 Tak to leciało! - teleturniej
14:25 Dla niesłyszących - M jak miłość
15:20 Audycje Komitetów Wyborczych
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda
16:15 Poziom 2.0 - odc. 7 - magazyn
17:20 Jeden z dziesięciu
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 14
19:25 Polska bez fikcji - Przyjęcie 

- film dokumentalny
19:35 Polska bez fikcji - Niebo 

- film dokumentalny
20:05 Barwy szczęścia - odc. 624
20:40 M jak miłość - odc. 851
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji - Dlaczego 
demokracja? - Proszę, głosujcie na mnie 

- cykl dokumentalny
23:50 Pogodni
23:55 Czas honoru - odc. 43 
00:55 Wiedźmin - odc. 2/13
01:55 Mortal Kombat - film akcji; USA (1995)
03:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
04:50 Polska bez fikcji - Niebo 

- film dokumentalny
05:05 Zakończenie programu

05:40 Uwaga!    
05:55 Mango - Telezakupy    
08:00 Prosto w serce (134/196)   
08:30 Dzień dobry TVN    
11:00 Na Wspólnej 9 (1478)    
11:35 Brzydula (209)   
12:05 Brzydula (210)   
12:40 Dr House I (6/22)   
13:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (598) 

- serial dokument   
14:40 Detektywi (855) - serial kryminalny    
15:15 W-11 Wydział Śledczy    
15:55 Rozmowy w toku    
16:55 Sąd rodzinny (190) - serial dokument   
17:55 Prosto w serce (135/196)   
18:25 Detektywi (856) - serial kryminalny   
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!    
20:05 Na Wspólnej 9 (1479)    
20:45 W-11 Wydział Śledczy    
21:30 Przepis na życie (17)     
22:30 Kuba Wojewódzki 6   
23:30 Superwizjer    
00:05 Dexter II (9/12) - serial kryminalny   
01:10 Maja w ogrodzie    
01:35 Akademia ogrodnika    
01:40 Uwaga!    
01:55 Arkana magii    
03:15 Rozmowy w toku   
04:10 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków
08:00 Scooby Doo
08:30 Sylwester i Tweety na tropie
09:00 Rodzina zastępcza, odc.311
10:00 Daleko od noszy, odc.17
10:30 Świat według Kiepskich, odc.33
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.329
11:30 Linia życia, odc.78
12:00 Orły z Bostonu, odc.17
13:00 Szpilki na Giewoncie, odc.30
14:00 Pierwsza miłość, odc.1349
14:45 Trudne sprawy, odc.80
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.330
17:00 Dlaczego ja?, odc.198
18:00 Pierwsza miłość, odc.1350
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Linia życia, odc.79
20:00 MEGA HIT - Maksimum ryzyka

USA, 1996; r. Ringo Lam; w. Jean 
Anglade, Jean-Claude Van Damme, 
Natascha Henstridge, Stephane Audran, 
Zach Grenier. Film akcji

22:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku, odc.136

23:05 Wampir w Brooklynie
USA, 1995; r. Wes Craven; w. Eddie 
Murphy, Allen Payne, John Witherspoon, 
Kadeem Hardison, Zakes Mokae, Angela 
Bassett Horror/komedia w reżyserii 
Wesa Cravena ("Koszmar z ulicy 
Wiązów", "Krzyk", "Red Eye") z Eddiem 
Murphym w roli głównej

01:05 Zagadkowa noc, odc.682
03:00 Zza kamery, odc.49
03:15 Tajemnice losu, odc.813
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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 – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny 
15.10 Sportowy Weekend - Magazyn
15.30 Pasmo produkcji lokalnych 
17.00 Sławomir Holland przedstawia: 

Nic nowego pod słońcem   
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.45 Polska siatkówka – magazyn
18.10 Retrospekcje – magazyn
18.25 Losowanie nagród w konkursie 

Taxi Centrum i TV Dami
18.50 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Polska siatkówka – magazyn
20.45 Magazyn Samorządowy Urzędu 

Miejskiego
21.00 Losowanie nagród w konkursie 

Taxi Centrum i TV Dami
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media  
21.50 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media  
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.25 Polska siatkówka – magazyn 
23.50 Zakończenie Programu 
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04:50 Moda na sukces - odc. 5492
05:15 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Audycje Komitetów Wyborczych 
08:55 Lippy and Messy - DO-BE -DO
09:05 Budzik - Koledzy
09:35 I kudłate i łaciate - odc. 13
09:50 Zdrowo z Jedynką - Zawał serca 
10:25 Zdrowie Europejczyków -  Serce 

- serial dokumentalny
11:25 Mam przepis na... - magazyn
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Magazyn Rolniczy
12:50 Dzikie Karaiby - odc. 1 

- cykl dokumentalny
13:55 Plebania - odc. 1741
14:20 Klan - odc. 2129
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:25 32. Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark
15:40 Jaka to melodia?
16:10 Moda na sukces - odc. 5493 
16:35 Audycje Komitetów Wyborczych 
17:00 Teleexpress, Pogoda, Gość Jedynki
17:30 Plebania
18:00 Klan - odc. 2130 
18:30 Pogodni 
18:40 Jaka to melodia?
19:10 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport 
20:05 BGZ PROLIGA - Kronika, Pogoda
20:25 Pacyfik - odc. 3/10
21:30 Rezydencja - odc. 10
22:10 Wybory Polaków - program
23:15 Pogodni
23:25 Punkty na zaliczenie - film fabularny
01:05 Pacyfik - odc. 3/10
02:10 Bezpańskie psy - film fabularny
03:50 Notacje - Lech Ordon
04:05 Zakończenie dnia
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05:20 Biuro kryminalne - II odc. 38
05:50 Egzamin z życia - odc. 72
06:50 Audycje Komitetów Wyborczych
07:25 Na dobre i na złe - odc. 269
08:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Obok nas - magazyn
11:05 Pogodni
11:10 Anna Dymna - spotkajmy się
11:40 Jeden z dziesięciu - odc. 24/66
12:15 Sąsiedzi - odc. 33
12:45 Barwy szczęścia - odc. 624
13:20 Szansa na Sukces - Dżem
14:25 Dla niesłyszących - M jak miłość
15:20 Audycje Komitetów Wyborczych
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda
16:15 Poziom 2.0 - odc. 8 - magazyn
17:20 Jeden z dziesięciu
18:00 Panorama
18:30 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 15
19:25 Polska bez fikcji 

- Kobieta poszukiwana - film dokumentalny
19:40 Polska bez fikcji - Gośka, gola!
20:05 Barwy szczęścia - odc. 625
20:40 Rodzinka.pl - odc. 33
21:05 Rodzinka.pl - odc. 34
21:45 Mortal Kombat - film akcji; 

USA (1995)
23:25 Pogodni
23:35 Kryminalne zagadki Las Vegas - s. IX
00:30 Dr House - s. VII, odc. 136
01:25 Pitbull - odc. 31 - serial policyjny
02:20 Pogranicze w ogniu - odc. 14
03:35 Pogranicze w ogniu - odc. 15
04:45 Polska bez fikcji 

- Kobieta poszukiwana - film dokumentalny
05:00 Polska bez fikcji - Gośka, gola!
05:15 Zakończenie dnia

05:55 Mango - Telezakupy    
08:00 Prosto w serce (135/196)    
08:30 Dzień dobry TVN    
11:00 Na Wspólnej 9    
11:35 Brzydula (211) - serial obyczajowy   
12:05 Brzydula (212) - serial obyczajowy   
12:40 Dr House I (7/22) - serial obyczajowy   
13:40 Sąd rodzinny (190) - serial dokument   
14:40 Detektywi (856) - serial kryminalny   
15:15 W-11 Wydział Śledczy    
15:55 Rozmowy w toku    
16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (599) 

- serial dokument    
17:55 Prosto w serce (136/196)   
18:25 Detektywi (857) - serial kryminalny   
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!   
20:05 Na Wspólnej 9   
20:45 W-11 Wydział Śledczy     
21:30 Top Model. Zostań modelką    
22:30 Strzelec - film sensacyjny, USA 2007, 

reżyseria: Antoine Fuqua, obsada: Mark 
Wahlberg, Michael Pena, Danny Glover, 
Kate Mara, Elias Koteas   

01:00 Taniec z gwiazdami 13    
03:25 Arkana magii    
04:45 Rozmowy w toku    
05:40 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1709
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków
08:00 Pinky i Mózg
08:30 Miś Yogi
09:00 Rodzina zastępcza, odc.312
10:00 Daleko od noszy, odc.18
10:30 Świat według Kiepskich, odc.34
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.330
11:30 Linia życia, odc.79
12:00 Orły z Bostonu, odc.18
13:00 Dom nie do poznania, odc.160
14:00 Pierwsza miłość, odc.1350
14:45 Trudne sprawy, odc.81
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja, odc.676
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.331
17:00 Dlaczego ja?, odc.199
18:00 Pierwsza miłość, odc.1351
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Linia życia, odc.80
20:00 Świat według Kiepskich, odc.369
20:30 Liga Mistrzów UEFA 11/12, odc.12
20:40 Liga Mistrzów UEFA 11/12, odc.13
22:40 Liga Mistrzów UEFA 11/12, odc.12
22:55 Liga Mistrzów UEFA 11/12, odc.14
23:45 Woo

USA, 1998; r. Daisy von Scherler Mayer; 
w. Jada Pinkett Smith, Darrel Heath, Dave 
Chappelle, Duane Martin, LL Cool J, 
Michael Ralph, Paula Jai Parker, Tommy 
Davidson, Komedia romantyczna

01:30 Dopóki śmierć nas nie rozłączy, odc.47
02:00 Zagadkowa noc, odc.683
03:00 Zza kamery, odc.50
03:15 Tajemnice losu, odc.814
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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 
14.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
15.00 Polska siatkówka – magazyn
15.30 Pasmo produkcji lokalnych 
17.00 Losowanie nagród w konkursie 

Taxi Centrum i TV Dami
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
18.00 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
19.00 Polska siatkówka – magazyn
19.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.45  Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny 
22.00 Polska siatkówka – magazyn
22.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
23.45 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny   
00.45 Zakończenie Programu 

POLECAMY
VANILLA SKY
Amerykańska wersja hiszpań-
skiego filmu Alejandro Amenaba-
ra z 1997 r. "Otwórz oczy". Oba 
filmy łączy również osoba Pene-
lope Cruz, która zagrała w nich tę 
samą rolę. Zagadkowy tytuł ame-
rykańskiego remake’u wywodzi się 
od tytułu piosenki, którą specjalnie 
do tego filmu napisał Paul McCart-
ney. David Aames jest dzieckiem 
szczęścia: przystojny, bogaty mło-
dy człowiek stoi na czele wielkiego 
nowojorskiego wydawnictwa, któ-
re odziedziczył po ojcu wraz z od-
powiednią pozycją społeczną i to-
warzyską. David kolekcjonuje suk-
cesy i piękne kobiety, ale chociaż 
znajomi zazdroszczą mu powo-
dzenia i fortuny, on nie potrafi do-
cenić łaskawości losu, bo wszyst-
ko przyszło mu w życiu za szybko 
i za łatwo. David romansuje z mo-
delką Julie Gianni, ale dziewczy-
na wyczuwa, że nie jest w pełni za-
angażowany w ten związek. Kiedy 
pewnego wieczoru poznaje piękną 
hiszpańską tancerkę Sofię Serra-
no, szybko ulega jej urokowi. Sofia 
urzeka go nie tylko urodą, ale też 
naturalnością, szczerością, spon-
tanicznością, inteligencją i nieza-
leżnością sądów. Julie nie zamie-
rza jednak łatwo rezygnować z Da-
vida. 

TVP2
PONIEDZIAŁEK 22:50

POLECAMY
PRZYSTAŃ MIŁOŚCI
Miłość i kryminalna intryga w ko-
lejnej opowieści z "harlequinow-
skiego" cyklu. Prezes wielkiego 
koncernu informatycznego do-
staje wiadomość o śmierci bra-
ta, który jak się okazuje został 
zamordowany. Bohater odkrywa, 
kim jest zabójca, a także spoty-
ka kobietę swego życia, dzię-
ki której łatwiej zniesie cierpie-
nie i ból. Robert Howard miesz-
ka w Bostonie, tu prowadzi dużą 
firmę. Na wieść o nagłej śmier-
ci młodszego o 12 lat brata, któ-
ry zginął w tajemniczych okolicz-
nościach, przeżywa szok. Był 
z nim bardzo związany. Natych-
miast wyjeżdża do rodzinnej Ka-
nady, by osobiście dopilnować 
wszystkich spraw związanych 
z pochówkiem zmarłego. Pragnie 
przede wszystkim wyjaśnić przy-
czyny jego nagłej śmierci. Kevin 
nie miał żadnych wrogów, pro-
wadził raczej spokojny tryb ży-
cia w prowincjonalnym miastecz-
ku kanadyjskim, gdzie się urodził, 
dorastał, i gdzie zakończył swoje 
krótkie życie. Prowadząc prywat-
ne śledztwo Robert nawiązuje 
znajomość z atrakcyjną wdową, 
Evie Shaw, którą obdarza uczu-
ciem. Pragnie przy niej zaznać 
szczęścia i spokoju. 

TVP1
WTOREK 22:50

POLECAMY
MORTAL KOMBAT
Film fantasy zainspirowany po-
pularną grą komputerową "Mortal 
Kombat", która święciła triumfyna 
całym świecie, czego potwierdze-
niem były kolejne edycje. Boha-
terami zarówno gry, jak i filmu są 
wojownicy, którzy walczą ze sobą 
na śmierć i życie. To klasyczna 
opowieść o walce dobra ze złem, 
rozgrywająca się w baśniowo 
- fantastycznej scenerii, gdzie 
zwykli ziemscy śmiertelnicy sta-
wiają czoło nadludzkim istotom. 
Uwagę w filmie zwracają wido-
wiskowe efekty specjalne: wizu-
alne i dźwiękowe. Miejscem ak-
cji twórcy filmu uczynili posępne 
królestwo Zaświatów. Nieustra-
szeni wojownicy, zaprawieni we 
wschodnich sztukach walk, zosta-
ją wezwani do udziału w organizo-
wanym już po raz dziesiąty wiel-
kim turnieju Mortal Kombat, pod-
czas którego ma się ostatecznie 
rozstrzygnąć, kto przejmie władzę 
nad całym światem. Dotychczas 
z kolejnych turniejów zwycięsko 
wychodził zły mag Shang Tsung, 
na triumfalny bój szykuje się także 
i tym razem. Ma bowiem pod swo-
ją komendą obdarzone nadprzy-
rodzoną mocą potężne potwory: 
wielorękie monstrum Goro, strasz-
liwego Kano, bossa podziemnego 
świata przestępczego, od dawna 
ściganego przez siły specjalne, 
oraz Skorpiona i Gada. 

TVP2
PIĄTEK 21:45
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04:50 Moda na sukces - odc. 5493
05:15 TELEZAKUPY
06:00 Kawa czy herbata?
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:25 Audycje Komitetów Wyborczych
08:55 Lippy and Messy - DO-BE -DO
09:00 Domisie - program dla dzieci
09:35 Mysia Klinika i Doktorek Humorek
09:50 Jak to działa?  odc. 3 - magazyn
10:30 Młodzi konstruktorzy - odc. 4/13
11:05 Życie na cieplejszej planecie - odc. 4
11:25 My Wy Oni - magazyn
12:00 Wiadomości, Agrobiznes
12:25 To się opłaca - magazyn
12:50 Dzikie Karaiby - odc. 2 

- cykl dokumentalny
13:55 Plebania - odc. 1742
14:20 Klan - odc. 2130
15:00 Wiadomości, Pogoda
15:20 32. Wieczory Humoru i Satyry Lidzbark
15:40 Jaka to melodia?
16:10 Moda na sukces - odc. 5494
16:35 Audycje Komitetów Wyborczych 
17:00 Teleexpress, Pogoda, Gość Jedynki
17:30 Plebania - odc. 1743
18:00 Klan - odc. 2131
18:30 Pogodni 
18:35 Jaka to melodia?
19:05 Zabawy z Lippy and Messy odc. 4
19:10 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
20:00 Sport, Pogoda 
20:30 Ojciec Mateusz - odc. 73
21:20 Pogodni 
21:25 Rezydencja - odc. 11 
22:00 Sprawa dla reportera
22:55 Bezpańskie psy - film fabularny
00:35 Determinator - odc. 4/13
01:35 Słodka zemsta - film fabularny
03:20 Jeden Drugiemu Brzemię Noście 

- film dokumentalny
03:45 Zakończenie dnia
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05:20 Biuro kryminalne - II odc. 39
05:50 Egzamin z życia - odc. 73
06:50 Audycje Komitetów Wyborczych
07:25 Na dobre i na złe - odc. 270
08:30 Pytanie na śniadanie
10:50 Pogodni - odc. 61
10:55 Msza Kościoła Polskokatolickiego 
11:55 Jeden z dziesięciu - odc. 25/66
12:40 Barwy szczęścia - odc. 625
13:15 Postaw na milion - odc. 15
14:15 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 13
14:45 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 14
15:20 Audycje Komitetów Wyborczych
15:45 Panorama Kraj
16:05 Pogoda
16:15 Poziom 2.0 - odc. 9 - magazyn
17:15 Jeden z dziesięciu - odc. 26/66
18:00 Panorama
18:25 Sport Telegram
18:35 Pogoda
18:50 Wiadomości z drugiej ręki - odc. 16
19:25 Polska bez fikcji - Czarna córka 

- film dokumentalny
20:05 Barwy szczęścia - odc. 626
20:40 Dr House - s. VII, odc. 136
21:35 Kocham Kino 

- wieczór filmowy ("Lśnienie")
21:40 Lśnienie - film fabularny; 

USA (1980); reż.:Stanley Kubrick; 
wyk.:Jack Nicholson, Shelley Duvall, 
Danny Lloyd

23:45 Pogodni - odc. 61
23:50 Intrygi i kłamstwa - odc. 4/20 
00:50 Świat bez tajemnic - Droga Carli 

- film dokumentalny
01:50 Okup znaczy życie - thriller
04:20 Art Noc - Camane 

- koncert muzyki fado
05:10 Zakończenie dnia

08:00 Prosto w serce (136/196)    
08:30 Dzień dobry TVN    
11:00 Na Wspólnej 9 (1480) 
11:35 Brzydula (213)   
12:05 Brzydula (214)   
12:40 Dr House I (8/22) - serial obyczajowy  
13:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (599) 

- serial dokument    
14:40 Detektywi (857) - serial kryminalny   
15:15 W-11 Wydział Śledczy    
15:55 Rozmowy w toku    
16:55 Sąd rodzinny (191) - serial dokument   
17:55 Prosto w serce (137/196)   
18:25 Detektywi (858) - serial kryminalny   
19:00 Fakty    
19:30 Sport    
19:40 Pogoda    
19:50 Uwaga!   
20:05 Na Wspólnej 9 (1481)    
20:45 W-11 Wydział Śledczy    
21:30 Kuchenne rewolucje 4 (4/14)    
22:30 Alarm dla Paryża (Alerte a Paris) 

- film katastroficzny, Francja 2006, 
reżyseria: Charlotte Brandstrom, obsada: 
Claire Borotra, Thierry Neuvic, Clara 
Le Corre, Philippe Morier-Genoud, Saida 
Jawad    

00:30 HDw3D Telewision   
01:05 Superwizjer    
01:40 Uwaga!    
01:55 Arkana magii    
03:15 Rozmowy w toku    
04:10 Nic straconego 
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05:00 Wstawaj! Gramy!, odc.1710
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:15 TV Market
07:30 Przygody Animków
08:00 Pinky i Mózg
08:30 Pies Huckleberry
09:00 Rodzina zastępcza, odc.313
10:00 Daleko od noszy, odc.19
10:30 Świat według Kiepskich, odc.35
11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.331
11:30 Linia życia, odc.80
12:00 Orły z Bostonu, odc.19
13:00 Ludzie Chudego, odc.17
14:00 Pierwsza miłość, odc.1351
14:45 Trudne sprawy, odc.82
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy, odc.332
17:00 Dlaczego ja?, odc.200
18:00 Pierwsza miłość, odc.1352
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Linia życia, odc.81
20:00 Ludzie Chudego, odc.18
21:00 Hotel 52, odc.44
22:00 Szpilki na Giewoncie, odc.31
23:00 Kości, odc.55
00:00 Kości, odc.56
01:00 Zagadkowa noc, odc.684
03:00 Zza kamery, odc.51
03:15 Tajemnice losu, odc.815
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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 – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny 
15.00 Pasmo produkcji lokalnych
16.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
17.00 Jest taka kamienica... 

- spotkanie sasiadów  
17.20 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
17.45 Retrospekcje – magazyn 
18.00 100 lat jak w banku. 
18.30 Kapela Od Św. Kazimierza – koncert 

finałowy XIV M. Festiwalu Muz. Dawnej
18.50 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
20.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 
20.25 Magazyn Abonenta Vectra
20.45 Gimnazjada
21.15 Losowanie nagród w konkursie 

Taxi Centrum i TV Dami
21.30 Pasmo Wspólne Telewizji Lokalnych 

– Vectra Media
21.50 Na temat – Wybory 2011 

- Pr. publicystyczny
23.00 Teledziennik, Sport, Prognoza Pogody 

POLECAMY
LŚNIENIE
Głośny horror Stanleya Kubric-
ka, twórcy filmów "Mechanicz-
na pomarańcza", "2001: Odeysja 
kosmiczna", nie od razu zdobył 
aplauz krytyki. Dziś jednak we-
dług znawców tematu należy do 
najlepszych filmów grozy w histo-
rii kina. Scenariusz "Lśnienia" na-
pisał sam autor głośnej powieści 
opublikowanej w 1978 r. , klasyk 
gatunku Stpehen King. W 1997 
r. powstała trzyczęściowa telewi-
zyjna wersja horroru ze znakomi-
tymi efektami specjalnymi, której 
autorem scenariusza był również 
King. Akcja rozgrywa się w ma-
lowniczych krajobrazach Gór 
Skalistych, w położonym na odlu-
dziu hotelu Overlook. Zimą z po-
wodu obfitych opadów śniegu 
nikt nie zapuszcza się w te okoli-
ce. Hotel tętni życiem dopiero la-
tem. Posadę zimowego dozor-
cy hotelu obejmuje wykładow-
ca z college'u Jack Torrence, któ-
ry ma za sobą problemy z alko-
holem. Pragnie napisać książ-
kę i ma nadzieję, że znajdzie tu 
spokój i ciszę. Do Overlook Jack 
przyjeżdża z żoną Wendy i sy-
nem Dannym. Zimą są tu jedyny-
mi mieszkańcami. Ale wokół dzie-
ją się straszne rzeczy. Już po kil-
ku dniach pobytu w hotelu chłop-
ca zaczynają dręczyć makabrycz-
ne wizje. Dostrzega więcej niż 
inni dzięki zdolnościom "lśnienia", 
czyli wpływania na przedmioty za 
pomocą myśli. 
TVP2
CZWARTEK 21:40
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