
Panorama Radomska: – Jak 
ocenia Pan kondycję współcze-
snej kultury i człowieka sztuki? 
Andrzej Żarnecki: – Kondycja 
człowieka sztuki nie ma nic 
wspólnego z kondycją kultury. 
Najwspanialsze dzieła powsta-
wały w historii nie rzadko two-
rzone przez nędzarzy. Z teatrem 
mamy dziś w Polsce kłopot: ma 
wejść w życie ustawa odbierają-
ca prawa pracownicze aktorom 
i całe środowisko jest wzburzo-

ne. Z jednej strony mamy do 
czynienia z teatrem, który się 

podoba krytykom, mniej pu-
bliczności. Z drugiej strony ob-
serwujemy pauperyzację teatru 
i aktorów zawodowych. Najwyż-
sza pensja aktora rzadko prze-
wyższa średnią w gospodarce. 
Brak nakładów na kulturę skut-
kuje upadkiem obyczajów, rów-
nież politycznych. Dok. na str. 3
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 PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą – zaproszenie do restauracji na dancing i kolację!

Chcę być coraz 
lepszy
Panorama Radomska przeprowadzi-
ła ekskluzywny wywiad z Kamilem 
Stochem, nową gwiazdą polskich 
skoków narciarskich. Na co liczy? Kto 
go wspiera? Co lubi? Czytaj str. 11

Czym jest cyberprzemoc? 
To przemoc dokonywana 

przy użyciu elektronicznych 
środków przekazu – internetu i 
telefonu komórkowego. – Poro-
zumiewając się z innymi ludź-
mi za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, dzieci i mło-
dzież zapominają o różnorod-
nych zagrożeniach. Stają się 
zarówno ofiarami, jak i spraw-
cami tych zachowań. Często 
brak im elementarnej wiedzy, 
że wykonując jakąś czynność 
stają się sprawcami poważ-
nych przestępstw – wyjaśnia 
nadkomisarz Agnieszka Guza, 
ekspert Wydziału Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji z siedzibą w Radomiu.

 Dokończenie na str. 3

MODA
MODA W KARNAWALE
Jak się ubrać na karnawałowe 
szaleństwa i wyglądać świet-
nie na parkiecie – opowiada 
radomska projektantka Syl-
wia Wilk-Ślusarczyk z duetu 
Wilki Dwa. Czytaj str. 12

MiAstO
WALCZĄ O AGRO

Rodzice, uczniowie i nauczy-
ciele walczą o przetrwanie 
szkoły Agro w Radomiu. 
 Czytaj str. 6

iNWEstYCJE sĄ REALNE? 

Przesunięto terminy reali-
zacji modernizacji krajowej 
Siódemki.  Czytaj str. 6

GMiNA
POWtÓRKi NiE BĘDZiE
Wybory samorządowe w 
gminie Jedlnia-Letnisko są 
ważne.  Czytaj str. 8

Dziecko złapane w sieć
Co robi dziecko podczas 
długich godzin spędzonych 
w internecie? Na to pytanie 
odpowie niewiele osób. Oka-
zuje się, że co drugi Polak 
nie wie, co jego pociechy 
robią w sieci. Tymczasem 
cyberprzestępcy grasują

„W teatrze jest wszystko”
Panorama Radomska przeprowadziła wywiad z An-
drzejem Żarneckim, nauczycielem w Wyższej Szkole 
Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego 
Giedroycia (WSKiMS). Jako jedyna uczelnia prywatna 
WSKiMS wydaje dyplom magistra aktorstwa

Profesor Andrzej Żarnecki, nauczyciel Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych.
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Dzieci zaczynają korzystać z internetu w coraz młodszym wieku. Jedynie 40% Polaków przyznaje, że stara się kontrolować codzienną obecność dzieci w sieci.

reklama

Darmowe życzenia  
na Walentynki! 
Droga Czytelniczko, drogi Czytel-
niku! Złóż życzenia swojej połówce 
na łamach Panoramy Radomskiej. 
Czekamy od Was na mejle: redakcja@
panoramaradomska.pl.   

www.panoramaradomska.pl

Możesz nas 
czytać również 
w Internecie!!!

www.panoramaradomska.pl

czytać również czytać również czytać również 

www.panoramaradomska.plwww.panoramaradomska.pl
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Imię i nazwisko: Jacek 
Kojma
Wiek: 40 lat
Zawód: kierownik 
magazynu 
Miejsce zamieszkania: 
Polesie Mleczkowskie

– Obecnie Internet jest 
bardzo rozpowszech-
niony wśród młodzie-

ży i dzieci. Spędzają często przed monitorem 
większość czasu po powrocie ze szkoły. Bar-
dzo ważne jest więc, aby rodzice kontrolowali 
co robią ich dzieci, w jakie gry grają, na jakie 
strony wchodzą. Co i rusz słyszy się w telewizji 
o różnych zboczeńcach „polujących” w sieci. 
Uważam więc że opcja blokady rodzicielskiej 
nie jest tylko potrzebna ale konieczna. 

Sondę przeprowadziła: Izabela Chmielewska

Imię i nazwisko:  
Dorota Borycka

Wiek: 31 lat
Zawód: terapeuta 

zajęciowy
Miejsce zamieszkania: 

Glinice
– Internet jest tak jak 

każda inna forma roz-
rywki bardzo wciągający 
dla młodych ludzi. Można z niego wynieść wie-
le dobrego, ale tylko i wyłącznie pod kontrolą. 
Moje dziecko ma prawie 7 lat i nie korzysta z 
Internetu samodzielnie. Zbyt często spotkałam 
się z filmami na YouTube’ie, które pod hasłem 
„piosenki dla dzieci” kryły zdecydowanie nieod-
powiednie treści dla nieletnich. Jeżeli potrzebu-
jemy jakiś ciekawych informacji zawsze szuka-
my ich razem. Moim zdaniem bezpieczeństwo 
dziecka w Internecie jest w dużej mierze zależne 
od odpowiedzialności rodziców.

sonda ulicznasonda uliczna

Czy Twoje dziecko jest 
bezpieczne w Internecie?

Imię i nazwisko: Piotr 
Pudzianowski

Wiek: 46 lat
Zawód: pracownik 

administracyjny
Miejsce zamieszkania: 

Planty
– Na szczęście nie spo-

tkałem się z cyberprzemo-
cą wobec mojego dziecka, 
a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo... In-
ternet wydaje się bezpieczny, pod warunkiem 
przestrzegania pewnych zasad. Moja córka je 
zna, a co najważniejsze ufam jej w tej kwestii, bo 
nigdy mojego zaufania nie nadszarpnęła.

Imię i nazwisko: 
Michał Pieczeniak
Wiek: 32 lat
Zawód: chemik
Miejsce zamieszkania: 
osiedle Michałów

– Jestem jeszcze kawa-
lerem i nie mam dzieci, 
ale co i rusz słyszę w 
telewizji czy w radiu o 

przemocy w Internecie czy w grach komputero-
wych. Myślę, że wielkie niebezpieczeństwo tkwi 
także na czatach i  w portalach społecznościo-
wych. Uważam, że rodzice powinni poświęcać 
swoim dzieciom dużo uwagi i kontrolować co ro-
bią w domu przed komputerem. Przecież dzieci 
są naszą przyszłością.
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KONTAKT: Panorama Radomska, 
ul. Tartaczna 16/18, 26-600 Radom

Telefon: 668 326 738, 48 360 11 08, 
email: redakcja@panoramaradomska.pl

Twoja reklama 
w panoramie radomskiej

Z myślą o dzieciach, 
ale też ich rodzicach, 

wychowawcach i organiza-
torach zimowych atrakcji 
przedstawiamy kilka porad 

i informacji na temat bez-
piecznego wypoczynku.

Okres zimowych ferii, to 
czas wzmożonego ruchu au-
tobusów i samochodów, które 
będą przewozić dzieci na zi-
mowiska. Policjanci wspól-

nie z inspektorami Inspekcji 
Transportu Drogowego będą 
kontrolować te pojazdy. Wery-
fikowane będzie wyposażenie 
i stan techniczny pojazdów, a 

także wymagane dokumenty, 
przestrzeganie czasu pracy 
kierowców i ich trzeźwość. 
Policjanci będą też zwracać 
uwagę na dobór miejsc posto-
ju w czasie podróży, dostoso-
wanie prędkości do warun-

ków panujących na drodze i 
właściwy załadunek sprzętu 
narciarskiego i bagaży.

Przypominamy wszyst-
kim rodzicom i opiekunom, 
że każdy taki wyjazd można 
zgłosić dzwoniąc na numer 
997. Jednocześnie prosimy, 
aby informacje o planowa-
nych wycieczkach zgłaszane 
były przynajmniej z wyprze-
dzeniem. Apelujemy również 

do właścicieli i dysponentów 
autobusów, aby przed wyjaz-
dami zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży dokonali 
przeglądu technicznego po-
jazdów, niezależnie od posia-
dania aktualnych badań.

Na Mazowszu ferie rozpoczną się w poniedziałek, 
14 lutego i potrwają do 27 lutego. Jak co roku, nad 
bezpieczeństwem najmłodszych wypoczywających 
w naszym województwie czuwać będą policjanci 

Bezpieczne ferie 2011

panorama radomska

GDZIE JESTEŚMY?
 Oto miejsca w Radomiu, gdzie na pewno dostaniecie nas  
co każdy czwartek 
 Wyjście z tunelu z dworca PKP na osiedle Ustronie  osiedle Ustronie  osiedle Południe  Osie-

dle XV-lecia  osiedle Akademickie  Centrum  Biblioteka Publiczna  kino Helios  PSS Społem 
ul. Traugutta  PSS Społem ul. Moniuszki  I Urząd Skarbowy przy ul. Zborowskiego 106  Urząd 
Pracy  Zakład Ubezpieczeń Społecznych   Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  Biblio-
teka Pedagogiczna  Komenda Główna Policji  Wyższa Szkoła Handlowa ul. Traugutta 61   Ka-
wiarnia Artystyczna „Czytelnia Kawy”  Mega ul. Placowa 3/15  Borki  Gołębiów I   Michałów
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Dokończenie ze str. 1

Od przedszkola
Dzieci zaczynają korzystać 

z internetu w coraz młodszym 
wieku. Z raportu Polskie dzie-
ci w  Internecie wynika, że 
w  naszym kraju jest to wiek 
9 lat. Wraz z  wiekiem liczba 
korzystających z  wirtualnej 
sieci wzrasta – najwięcej jest 
15-16-latków. Prawie 100 pro-
cent z  nich korzysta z  inter-
netu raz w tygodniu, a ponad 
70 proc. codziennie. – Dzieci 
coraz częściej są zaniedby-
wane emocjonalnie przez 
najbliższe otoczenie. Rodzice 
myślą, że zapewniając dziec-

ku byt materialny kupują mu 
w  gruncie rzeczy szczęście. 
Kończy się to tym, że dzieci 
potrzebujące uczuć bardzo ry-
zykują w sieci – mówi Agata 
Skóra, psycholog.

Większość Polaków dostrze-
ga jednak niebezpieczeństwa 
płynące z  internetu, ale tyl-
ko 40 proc. z  nich przyzna-
je, że stara się kontrolować 
codzienną obecność dzieci 
w  sieci. W  czołówce wymie-
nianych niebezpieczeństw 
wskazuje się pedofilię, por-
nografię oraz strony interne-
towe z  brutalnymi treściami. 
Prawie co czwarte dziecko 
kontaktuje się w  internecie 

z nieznajomymi, a co 14. spo-
tyka się z  nieznajomym po-
znanym przez internet. We-
dług badań prawie co siódme 
widziało w  sieci materiały 
związane z  seksem. – Duża 
liczba tych zdarzeń nie wy-
chodzi na światło dzienne. 
Rodzice, jeżeli wiedzą, że ich 

dziecko padło ofiarą takiego 
czynu, rozpatrują wszystkie 
za i  przeciw, oceniają czy 
warto zgłosić dane zdarze-
nie na policję. Często takie 
sprawy załatwiają jedynie 
poprzez kontakt ze szkołą 
lub operatorem usługi inter-
netowej – mówi nadkomisarz 
Agnieszka Guza.

Zamknięta przestrzeń
Niestety większość dzieci 

i młodych ludzi korzysta z in-
ternetu w  odosobnieniu. To 
utrudnia rodzicom kontrolę 
tego, jakie strony przegląda 
i z kim rozmawia ich dziecko. 

Wraz z  wiekiem rosną też 
zdolności dzieci, dla których 
nie jest problemem zmiana 
ustawień filtrów blokujących 
niepożądane strony interneto-
we. Coraz częściej młodzi ludzi 
korzystają także z  serwisów 
społecznościowych. – Młodzież 
operuje elektroniką w  bardzo 

dużym zakresie. Niezwykle 
łatwo jest zrobić komuś zdję-
cie, przerobić go w „zabawny” 
sposób i wrzucić do sieci. Kon-
sekwencje tych czynów mogą 
być różne. Wszystko zależy 
od charakteru popełnionego 
czynu – wyjaśnia nadkomisarz 
Agnieszka Guza.

Rozwiązanie?
Rodzicom trudno kontrolo-

wać aktywność dzieci w  wir-
tualnym świecie, który często 
odkrywany jest przez ich po-

ciechy na własną rękę. Obecnie 
prawie każde dziecko ma swo-
bodny dostęp do internetu. Jest 
to dla nich nie tylko zagroże-
nie, ale również źródło wiedzy 
i zabawy. Dlatego ograniczenie 
korzystania z sieci do zera nie 
jest dobrym rozwiązaniem. – 
Najważniejsza jest rozmowa 
z  dzieckiem, o  tym jakie nie-
bezpieczeństwa czyhają w sie-
ci i jak sobie z nimi radzić. War-
to wspólnie z  podopiecznym 
spędzać czas w internecie, np. 
grać wspólnie w gry – mówi Ka-
tarzyna Zygmunt-Hernandez 
z Fundacji Dzieci Niczyje. 

We wtorek, 8 lutego na ca-
łym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Bez-
piecznego Internetu dla dzieci 
i młodzieży. Na terenie nasze-
go kraju będą miały miejsce 
inicjatywy medialno-edukacyj-
nych, które mogą przyczynić 
się do propagowania bezpiecz-
nych zachowań. – Ważna jest 
profilaktyka, uczulanie mło-
dych ludzi na takie zagrożenia. 
Jak wiadomo młodym ludziom 
można czegoś zabronić, ale 
nie mamy pewności, jak się 
w  danej sytuacji zachowa. 
Dlatego należy informować, by 
na ewentualne spotkania nie 
szli sami, lecz z  np. starszym 
rodzeństwem, kolegą, koleżan-
ką, rodzicem – mówi nadkomi-
sarz Agnieszka Guza.

Magdalena Fularska

Dokończenie ze str. 1
Za jakim teatrem Pan tę-

skni?
A.Ż.: – Teatr, jakiego by-

łem zwolennikiem odszedł 
wraz ze śmiercią Kazimierza 
Dejmka. Miałem zaufanie do 
jego gustu i aspiracji. Takich 
dyrektorów już zostało bar-
dzo niewielu. Dzieje Teatru 
Nowego w  Łodzi po śmierci 
Kazimierza Dejmka są naj-
lepszym dowodem na to, jak 

politycy łatwo i szybko potra-
fią zniszczyć teatr tworzony 
przez lata i niczego nie chcą 
się nauczyć, bez względu na 
opcje. Jestem zwolennikiem 
poglądu, że teatr zależy od 
aktora. 

Bez multimediów, świecide-
łek i temu podobnych – moż-
na zrobić teatr. Bez aktora 
– nie. Decyduje na scenie – 
prawda. To właśnie próbuję 
wpoić moim studentom na 

Wydziale Aktorskim Wyższej 
Szkole Komunikowania i Me-
diów Społecznych im. Jerze-
go Giedroycia.

Młodzi aktorzy niestety nie 
mieli okazji widzieć tego te-
atru, o  którym Pan wspomi-
na…

A.Ż.: – Mieli i  nadal mają 
okazję. Teatr dobry, teatr za-
wodowy jeszcze w Polsce nie 
umarł. Niestety nie wszyst-
kich przyszłych młodych ak-
torów teatr, jako taki, obcho-
dzi. Zdarzają się kandydaci 
na studia aktorskie, którzy 
nie wiedzą nic o  Zapasiewi-
czu, czy Holoubku. Nie sły-
szeli (!). Nasz projekt „małej 
reduty” m.in. to ma zmieniać.

Jak dzisiaj wygląda sytu-
acja prywatnej szkoły te-
atralnej?

A.Ż.: – Szkoły prywatne, 
zwracające uwagę na au-
tentyczny rozwój artystycz-
ny swoich adeptów, nie 
wypracowały jeszcze, jak 
sądzę, własnego standardu 
mentalnościowego. Trzeba 
znaleźć sposób na pozyski-
wanie sponsorów. Teatr, 

a  więc i  szkoła ucząca te-
atru, nie nadają się chyba 
do tego, żeby przynosić 
zyski. Odesłałbym tutaj do 
„Labiryntu Teatru” Arnol-
da Szyfmana”.

Czy istnieje eliksir sukcesu 
w zawodzie aktora?

A.Ż.: – Nie istnieje. Sukces 
zależy od: szczęścia, przy-
padku, wytężonej pracy 
i wiary w siebie.

Teatr wypełnia Pana całe 
życie. Czy nie żałuje Pan 
tego wyboru?

A.Ż.: – Z  perspektywy 60 
lat, które minęły zasadniczo 
w teatrze, brzmi jak pytanie, 
czy warto żyć? Dwa razy nie 
grałem na scenie. Raz, kie-
dy po „Dziadach” w  Naro-
dowym nie znalazłem pra-
cy. Zaczynałem po dwóch 
latach od zera. Drugi raz, 
kiedy uczyłem blisko cztery 
lata aktorstwa za granicą. 
Wróciłem, bo mnie szlag 
trafiał, że nie gram. Nie da 
się inaczej.

Co by było, gdyby nie teatr?

A.Ż.: – Nic by nie było. Kie-
dyś zdradziłem muzykę dla 
teatru i  tak zostało. Zwykle 
jak coś łatwiej przychodzi, 
mniej się to docenia. Teatr 
był trudniejszy. Ale w teatrze 
było i jest wszystko.

Jacek Dąbrowski

AktuAlności 3

Dziecko złapane w sieć

Wyższa Szkoła Komunikowania 
i Mediów Społecznych 

im. Jerzego Giedroyca w Warszawie
Dane: ul. Rydygiera 8, Warszawa
Internet: www.wskims.edu.pl
e-mail: dziekanat@wskims.edu.pl
Charakterystyka: WSKiMS im. J. Giedroyca 

powstała w 1994 roku przez wybitnych polskich dziennikarzy; wpi-
sana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 
39. W 1994 r. otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu licen-
cjata na kierunku politologia, zaś w roku 2003 pozwolenie na ma-
gisterskie studia uzupełniające z zakresu politologii. Od września 
2010 r. rektorem WSKiMS został  prof. dr hab. Lech Królikowski. 
W 2003 roku Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecz-
nych zaczęła kształcić aktorów w ramach studiów licencjackich, a 
w 2007 r. – pięcioletnich studiów, kończących się nadaniem tytułu 
magistra. Jako jedyna uczelnia prywatna WSKiMS wydaje dyplom 
magistra aktorstwa.

Profesor Andrzej Żarnecki w gronie studentów WSKiMS.
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„W teatrze jest wszystko”
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Profesor Andrzej Żarnec-
ki z WSKiMS im. J. Gie-
droyca, urodzony 1 czerwca 
1935 roku w Łodzi polski 
aktor i reżyser teatralny. 
Ukończył Wydział Aktorski 
PWST w Warszawie w 1956 
roku. W roku 1976 roku za-
kończy ł studia na Wydziale 
Reżyserskim warszawskiej 
PWST. W latach 1981-1988 
i od 1992 r. do chwili obec-
nej aktor warszawskiego 
Teatru Polskiego. Rok 1995 
przyniósł mu nagrodę w 
postaci Honorowego Me-
dalu im. Juliusza Osterwy. 
W roku 1999 otrzymał tytuł 
naukowy profesora sztuk 
teatralnych. Od kilku lat 
związany poprzez naucza-
nie z WSKiMS im. Jerzego 
Giedroyca w Warszawie. 
Szerszej publiczności znany 
z wykonania tytułowej pio-
senki do filmu „Jak rozpęta-
łem II wojnę światowa.”

Komentarz
Jakub Cyran, organizator RadomIT
Połowa młodych ludzi do 15 roku życia przynajmniej raz 

w życiu dostała link do strony pornograficznej, a 50% z tych 
osób, które weszły na taką stronę, wracała na nią ponownie. 
Dlatego warto korzystać z filtrów rodzicielskich. Dzięki nim 
można ustawić np. godziny w jakich dziecko może korzy-
stać z internetu. Ważne jest to, żeby komputer stał w miej-
scu dostępnym, dla wszystkich domowników np. w pokoju 
dziennym, a monitor powinien być zwrócony w stronę drzwi. 
Na rodzicach spoczywa tu duży obowiązek – to oni powinni 
interesować się najbardziej tym, jakie treści przegląda ich 
dziecko.

RadomIT to cykliczne spotkania sympatyków branży in-
ternetowej. Zgodnie z ideą barcamp można zaprezentować 
swój pomysł, projekt, firmę itp. Mile widziane są wystąpie-
nia, które mogą przysłużyć się innym i które pozwalają na 
swobodną wymianę wiedzy i doświadczeń. Tematyka spo-
tkań obraca się wokół zagadnień związanych z branżą IT 
oraz rynkiem internetowym. Duży nacisk położony jest na 
promocję przedsiębiorczości, a w szczególności inicjatyw in-
ternetowych oraz startupów.

Porady:
 Nie podawaj swoich da-

nych np. nazwiska, adresu 
zamieszkania telefonu komór-
kowego, posługuj się pseudo-
nimem.

 Nie wysyłaj nieznajo-
mym swoich zdjęć. Nie wiesz, 
do kogo naprawdę trafią.

 Jeżeli wiadomość, którą 
otrzymałeś jest wulgarna lub 
niepokojąca nie odpowiadaj 
na nią. Pokaż ją swoim rodzi-
com lub innej zaufanej osobie 
dorosłej.

 Szanuj prawo własności 
w  sieci. Jeżeli posługujesz 
się materiałami znalezio-
nymi w  internecie zawsze 
podawaj ich źródło pocho-
dzenia.

 Jeżeli planujesz spo-
tkanie z  internetowym 
znajomym pamiętaj, aby 
zawsze skonsultować to 
z  rodzicami! Na spotkania 
umawiaj się tylko w  miej-
scach publicznych i  idź na 
nie w  towarzystwie rodzi-
ców lub innej zaufanej do-
rosłej osoby.

 Nie otwieraj podejrza-
nych załączników i  nie ko-
rzystaj z  linków przesłanych 
przez obcą osobę! Mogą za-
wierać wirusy.

 Hasła są tajne i  nie po-
winno się ich podawać niko-
mu. Jeżeli musisz w internecie 
wybrać jakieś hasło, pamiętaj 
żeby nie było ono łatwe do od-
gadnięcia i  strzeż go jak oka 
w głowie.
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Nowy taryfikator man-
datów jest związany 

z nowelizacją prawa o ruchu 
drogowym. Zwiększyła ona 
limity prędkości na autostra-
dach. – Dzięki zmianom kie-
rowcy mogą jeździć po nich 
z  prędkością do 140  km/h, 
a  na dwupasmowych dro-
gach ekspresowych do 
120 km/h – mówi Rafał Jeżak 
z biura prasowego Komendy 
Miejskiej Policji w Radomiu. 
MSWiA wydało rozporządze-
nie dotyczące punktów kar-
nych za przekroczenie tych 
prędkości. Policja czekała 
jednak aż nowy taryfikator 

mandatów wejdzie w  życie. 
De facto, do czasu podpisanie 
dokumentów przez premiera 
funkcjonariusze sami podej-
mowali decyzje, jakim man-
datem ukarać kierowcę. 

Zgodnie z rozporządzeniem, 
jeśli kierowca przekroczy 
prędkość do 10 km/h zostanie 
ukarany mandatem w  wy-
sokości do 50  zł (i  według 
przyjętego wcześniej rozpo-
rządzenia – jednym punktem 
karnym). Za przekroczenie 
prędkości o  11-20  km/h ma 
dostać mandat w  wysoko-
ści od 50 do 100  zł (2 punk-
ty karne), o  21-30  km/h 

od 100  do 200  zł (4  punkty 
karne), o  31-40  km/h – od 
200  do 300  zł mandatu 
(6  punktów karnych), o  41-
50  km/h – od 300  do 400  zł 
mandatu (8  punktów kar-
nych) i  o  51  km/h i  więcej 
– od 400  do 500  zł mandatu 
(10 punktów karnych). 

Taryfikator przede wszyst-
kim zwiększa wysokość 
mandatów za łamanie prze-
pisów związanych z przewo-
zem ludzi. To odpowiedź na 
wydarzenie z 12 październi-
ka 2010  r. – Po tragicznym 
wypadku do którego doszło 
w  Nowym Mieście nad Pi-

licą, kiedy w  busie zginęło 
18  osób, zwiększono wyso-
kość mandatu za przewóz 
większej liczby osób niż tej, 
która jest określona w  do-

wodzie rejestracyjnym albo 
pojazdem, który nie jest 
przystosowany do przewozu 
pasażerów. Za złamanie tego 
przepisu grozi mandat od 
100  złotych, jednakże górna 
granica nie została określo-
na. Co za tym idzie, policjant 
będzie mieć prawo wypisać 
mandat na 500 złotych – wy-
jaśnia Jeżak. Przypomina 

też, że do końca minionego 
roku kara za przewóz więk-
szej liczby osób wynosiła od 
100  do 300  złotych. W  no-
wym rozporządzeniu założo-
no równocześnie, że najwyż-
sza kara stosowana ma być 
przy przekroczeniu dozwo-
lonej liczby przewożonych 
osób o pięć lub więcej.

AG

Od 27 stycznia płacimy wyższe kary za łamanie przepisów dotyczące prze-
wozu osób. Wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Nie zmieniły się 
natomiast stawki kar za przekroczenie prędkości

Mandatologia
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Od czwartku 27 stycznia wszedł w życie nowy taryfikator mandatów.

W czasie akcji trwają-
cej do końca ubie-

głego roku zebrano około 
2,5 miliardy starych złotych, 
które ważyły niemal 3,5 
tony. Najbardziej jednak cie-
szy ich wartość, jest to około 
250 tys. zł. Ogólnopolska ak-
cja Wymieńmy się, pozwo-

liła wesprzeć ubogie dzieci 
oraz pozyskać dla Programu 
Skrzydła dwunastu nowych 
fundatorów. – Akcja była 
owocna. W  całym kraju ze-
brano równowartość pra-
wie ćwierć miliona złotych, 
co  pozwala na  objęcie po-
mocą prawie trzystu dzieci 

– powiedział ks.  dr  Marian 
Subocz, dyrektor Caritas 
Polska. – Przede wszystkim 
udało się wesprzeć mate-
rialnie dzieci. Mogliśmy 
ufundować im posiłki, kupić 
książki czy dofinansować 
wyjazdy na ferie i wypoczy-
nek wakacyjny.

Wśród banknotów zebra-
nych w  oddziałach okręgo-
wych NBP oraz w oddziałach 
Caritas Polska pojawiły się 
waluty innych krajów oraz 
okazy kolekcjonerskie, które 
niebawem trafią na aukcję. 
Caritas zapowiada, iż w maju 
bieżącego roku przeprowadzi 
internetową aukcję, na której 
zostaną wystawione monety 
oraz banknoty, jakie wpły-
nęły do Caritas i  nie zostały 
wymienione. – Zebrana kwo-
ta wesprze program Skrzydła 
i  pozwoli pomóc kolejnym 
potrzebującym dzieciom – 
podsumowuje ks. Subocz.

– Dzięki zebranym pie-
niądzom wiele dziecięcych 
marzeń zostanie zrealizowa-
nych. To piękne zakończenie 
ostatniego rozdziału denomi-
nacji w  Polsce. Chciałbym 

podziękować setkom pra-
cowników NBP, którzy tygo-
dniami liczyli zebrane mo-
nety i  banknoty. Szczególne 
podziękowania należą się 
również mediom, które szero-
ko zaangażowały się w akcje 
Wymieńmy się – powiedział 
Marcin Kaszuba, dyrektor 
departamentu komunikacji 
i promocji Narodowego Ban-
ku Polskiego.

Skrzydła to program dłu-
goterminowej pomocy skie-
rowany do dzieci – uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjów i liceów, którzy z powo-
du złej sytuacji materialnej 
w  rodzinie wymagają pomo-
cy w  formie dożywiania, za-
kupu wyprawek szkolnych 
oraz dofinansowania do wy-
cieczek. Program proponuje 
objęcie opieki finansowej nad 
dzieckiem przez firmy i  oso-
by prywatne, które poprzez 
deklaracje zobowiążą się do 
wsparcia finansowego ucznia 
przez okres przynajmniej 
jednego semestru szkolnego. 
Obecnie Caritas w  Polsce 
obejmuje opieką 3000 dzieci.

AG

Dzięki hojności Polaków 298 dzieci z ubogich rodzin 
w całej Polsce otrzyma pomoc w ramach Programu 
Skrzydła. Wszystko dzięki akcji Wymieńmy się Naro-
dowego Banku Polskiego i Caritas Polska 

Pieniądze, które uSkrzydlają
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Pieniądze sprzed denominacji pozwoliły pomóc najbiedniejszym 
dzieciom w Polsce.

Lekcja o dopalaczach
Radomski Sanepid przeprowadzi szkolenia dla nauczy-
cieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
temat szkodliwości dopalaczy

Jeszcze jesienią minionego 
roku dopalacze były tematem 

numer jeden wszystkich me-
diów lokalnych i ogólnopolskich. 
W  październiku w  całym kraju 
hospitalizowano 258 osób, które 
zatruły się nowymi rodzajami 
środków odurzających. Dzięki 
interwencji władz dane staty-
styczne poprawiły się. W stycz-
niu tego roku zatruć było zale-
dwie 3. – W  Radomiu zgodnie 
z  decyzją Głównego Inspektora 
Sanitarnego zamknęliśmy sie-
dem sklepów z  dopalaczami. 
Pobrano także próbki sprze-
dawanych tam preparatów. 
W wojewódzkiej stacji Sanepidu 
zdeponowano 4 745 sztuk – przy-
pomina dr Lucyna Wiśniewska, 
dyrektor radomskiego Sanepidu.

Choć media przycichły, pro-
blem jest nadal aktualny i wciąż 
pozostaje w centrum uwagi epi-
demiologów. Ich zdaniem bardzo 
ważna jest kampania informacyj-
na. – Trzeba przekonać poten-
cjalnych konsumentów dopala-
czy, że są one groźne dla zdrowia 
i  życia. Tym bardziej, że cały 
czas pojawiają się nowe produk-
ty – mówi dyr. Wiśniewska. 

– Monitorujemy to, co dzieje 
się w  szkołach. Wiele się już 
wydarzyło: były prelekcje, po-
gadanki dla młodzieży i  rodzi-
ców. Jesteśmy w  trakcie opra-
cowywania raportu, który ma 
przynieść odpowiedź jakiego 
wsparcia jeśli chodzi o  profi-
laktykę dopalaczy oczekują za-
równo pedagodzy, jaki i rodzice 
– mówi Małgorzata Małysa 
z PSSE w Radomiu.

Sanepid zaplanował także 
szkolenia dla nauczycieli. – Na 
szkoleniu będziemy gościć 
przedstawiciela Krajowego 
Biura ds. Narkomanii i psycho-

terapeutę. Każdy z nich będzie 
prowadził prelekcje, a  także 
przekaże materiały eduka-
cyjne, ulotki – mówi Małysa. 
Szkolenia odbędą się 9 i 10 mar-
ca. Pierwszego dnia szkolenie 
przejdą nauczyciele z Radomia, 
z  74 placówek objętych nadzo-
rem. Drugiego dnia będą się 
szkolić pedagodzy z ościennych 
powiatów. AG

fo
t. 

St
oc

k

Dopalacze są często sprzeda-
wane w formie tabletek.

Co warto wiedzieć o do-
palaczach. Są to specyfiki 
o działaniu stymulującym, 
halucynogennym, relaksują-
cym oraz psychodelicznym. 
Innymi słowy są to substytuty 
narkotyków, które działają na 
człowieka w bardzo podobny 
sposób jak prawdziwe narko-
tyki. Dopalacze dzielimy na 
syntetyczne (tzw. party pills) 
i pochodzenia naturalnego 
(zioła i ich mieszanki). Naj-
częściej występują w formie 
tabletek, kapsułek lub suszu.

Objawy występujące po zaży-
ciu dopalaczy: nudności, bóle 
głowy, stany lękowe, bezsen-
ność, drgawki(BZP,TFMPP), 
problemy z oddychaniem, silny 
ból głowy, ataki szału, urojenia 
(szałwia wieszcza), znaczne 
podwyższenie temperatury 
ciała, biegunka, zawroty głowy, 
obfite pocenie się ciała, śpiącz-
ka (fly agaric),wymioty i brązo-
wienie skóry (kratom).

Decyzja władz szpitala o 
zatrudnieniu zewnętrz-

nej firmy sprzątającej budzi-
ła wiele emocji. Salowe pro-
testowały przeciwko takiemu 
rozwiązaniu bojąc się o swoje 
miejsca pracy. Obecnie w 
lecznicy pracuje 187 pracow-
ników dbających o porządek. 
Kobiety groziły, że odejdą z 

pracy – nie chciały przyjąć 
propozycji dyrekcji szpitala, 
która zapewniła im przejście 
do nowego pracodawcy. – 
Protestowałyśmy przeciwko 
nowej firmie sprzątającej. Do 
emerytury brakuje mi już kil-
ku lat. Boję się, że nowy pra-
codawca zatrudni nas na rok 
tak, jak gwarantuje dyrekcja, 

a później zostaniemy zwol-
nione – mówi Pani Anna, sa-
lowa ze szpitala na Józefowie. 
Mimo protestów personelu 
przetarg został ogłoszony. 
Zwyciężyła Spółdzielnia In-
walidów Naprzód z Krakowa, 
której oferta była najkorzyst-
niejsza dla szpitala. Za cztery 
lata wykonywania prac po-
rządkowych firma zapropo-
nowała kwotę 22 milionów zł. 
Firma we własnym zakresie 
miała kupować środki czy-
stości, do dezynfekcji oraz 

urządzenia mechaniczne do 
czyszczenia podłóg.

Spółdzielnia Inwalidów Na-
przód miała rozpocząć pracę 
od początku stycznia. Jednak 
do Urzędu zamówień publicz-
nych jeden z uczestników 
przetargu złożył protest, w 
wyniku czego przetarg został 
unieważniony. Oferent miał 
zastrzeżenia, co do przebie-
gu samego przetargu oraz 
błędów zawartych w ofercie. 
Po ponownym rozpatrzeniu 
ofert, pozostałe firmy okazały 
się być za drogie. Dyrekcja 
szpitala ponownie ogłosi prze-
targ na firmę sprzątającą. 

ICh

Naprzód nie posprząta
Nadal nie wiadomo, kto będzie dbał o porządek w 
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie. 
Jeden z uczestników przetargu zgłosił sprzeciw



– Była u nas już telewizja TVN 
i redaktorzy z programu „Uwa-
ga”, TVP Info, a także Telewizja 
Polska. Nie poddamy się bez 
walki – mówią rodzice uczniów 
Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych i Gospodarki Żywnościo-
wej. Są oburzeni pomysłami 
władz podobnie, jak nauczycie-
le, którzy już wcześniej listownie 
odnieśli się do propozycji wice-
prezydenta, Ryszarda Fałka. W 
liście skierowanym do władz i 
mediów pisali: Jesteśmy otwarci 
na merytoryczną dyskusję, ale 
nie zgadzamy się na manipulo-
wanie faktami i pomijanie nas 
w istotnych dla nas decyzjach. 
W rozmowach podkreślają, że 
szkoła jest przyjazna uczniom, 
ma na swoim koncie liczne suk-
cesy edukacyjne, a sama baza 
edukacyjna jest systematycznie 
modernizowana. – W zeszłym 
roku mieliśmy remont stołów-
ki, zresztą plany modernizacji 
szkoły jeszcze niedawno były 

szeroko zakrojone i o ich re-
alizacji zapewniły nas władze 
Radomia – mówi nauczyciel 
jednego z przedmiotów zawodo-
wych. – Nasza sytuacja będzie 
opłakana, nie znajdziemy pracy 

już nigdzie! Nikt tego nie bierze 
pod uwagę – żali się nauczyciel-
ka. Dla pedagogów przedmiotów 
zawodowych to rzeczywiście 
dramatyczna sytuacja.

– Szkoła jest przyjazna 
uczniom, oni sami to potwier-
dzają włączając się w walkę o 
placówkę – mówią nauczyciele. 
– Nie oddamy Agro! – krzyczeli 
uczniowie podczas spotkania z 
redaktorami TVP. Uczniowie 
napisali także petycję, pod którą 

zbierane są podpisy. Czytamy 
w niej: Jest to działanie krótko-
wzroczne i wyraźnie nastawione 
na doraźny zysk uzyskany ze 
sprzedaży gruntów, na których 
położony jest ZSAiG. 

Za szkołą wstawiło się Polskie 
Stronnictwo Ludowe, którego de-
legacja w miniony czwartek uda-
ła się do Ministerstwa Rolnic-
twa: – Usłyszeliśmy tam, że nie 
ma żadnych przeciwwskazań, 
by szkoła agrotechniczna była 
finansowana z budżetu central-
nego – mówi Jerzy Grosicki, pre-
zes PSL w Radomiu. Taka opcja 
jest możliwa w momencie kiedy 
miasto zwróci się z taką propo-
zycją do Ministerstwa. Wszystko 

uzależnione jest teraz od decyzji 
prezydenta oraz Rady Miejskiej. 
– Mówimy tu o samej szkole, na-
tomiast ziemia, która należy do 
ZSAiGŻ pozostałaby w gminie 
– wyjaśnia Grosicki. Chodzi o te-
ren ponad 60 ha. Pomysł popiera 
Platforma Obywatelska, SLD.

Uczniowie i nauczyciele będą 
modlić się za pomyślne roz-
wiązanie spraw dotyczących 
oświaty. Masza odbędzie się w 
Katedrze radomskiej, 6 lutego, 
o godz. 12.00

Przypominamy, że zmiany w 
oświacie, które chcą wprowa-
dzić władze Radomia dotyczą 
również przeniesienia IX LO 
im. Juliusza Słowackiego do 
Publicznego Gimnazjum nr 1, 
zaś X LO im. Stanisława Konar-
skiego z oddziałami integracyj-
nymi do PG nr 5. Zespół Szkół 
Agrotechnicznych i Gospodarki 
Żywnościowej przestałby funk-
cjonować – we wrześniu nie 
przeprowadzono by już naboru.

Czy modły i pomysły na rato-
wanie szkół przed planowaną 
reformą przyniosą rezultat prze-
konamy się już 7 lutego, podczas 
sesji Rady Miejskiej.  AG

Już w lutym przyszłego roku 
według planów będziemy 

mogli korzystać z odnowio-
nego budynku dworca PKP. 
Oddział dworców kolejowych 
PKP S.A. ogłosił przetarg na 
wykonawcę robót budowla-
nych wewnątrz i na zewnątrz 
dworca. – Wykonawca odno-
wi: tynki, wykładziny ścienne, 
wymienione zostaną okna i 
drzwi, pokrycie dachowe oraz 
posadzki. Naprawiona zosta-
nie konstrukcja stropów i su-
fitów. Powstaną nowe toalety, 
budynek i jego otoczenie, będą 
też przystosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych – mówi 
Paulina Jankowska, z biura 
prasowego PKP S.A. 

Drzwi wahadłowe zostaną 
zastąpione przez drzwi ste-
rowane elektronicznie. Dwo-
rzec ma służyć także osobom 

niepełnosprawnym, przy 
schodach prowadzących do 
kas zostanie zamontowana 
specjalna platforma. Będzie 

także zamontowana kasa z 
obniżonym blatem, która 
ułatwi kupno biletu osobom 
niepełnosprawnym, szafki 
bagażowe oraz winda, którą 
podróżni będą mogli wjechać 
na pierwsze piętro. Stare ta-
blice informacyjne zostaną 
wymienione na wyświetlacze, 
które będą znajdowały się 
na pierwszym piętrze obok 
restauracji oraz poczekalni. 
Poddasze budynku zajmą 
pracownicy kolei.

Nowe oblicze ma zyskać tak-
że plac wokół dworca. Brac-
two Rowerowe przedstawiło 
propozycję przebudowy tere-
nów przydworcowych, które 
mają ułatwić komunikację 
miejską w rejonie dworca. – 
Jednym z pomysłów jest po-
wstanie nowego przystanku 
przy już istniejących. Takie 
rozwiązanie ułatwi odnalezie-
nie prawidłowego przystanku 
– mówi Sebastian Pawłowski, 
z Bractwa Rowerowego. Na 
terenie placu planowana jest 
wymiana nawierzchni ulicy. 
Zmieni się także układ par-
kingu, na którym będzie mo-
gło zaparkować więcej aut. 
Wymienione zostaną: wiaty 
przystanków, kwietniki, kosze 
na śmieci, które będą tworzy-
ły integralną całość z nowym 
wizerunkiem budynku dwor-
ca. W czasie remontu pasaże-
rowie będą mogli korzystać 
z dworca. Prace remontowe 
rozpoczną się na przełomie 
marca i kwietnia.

ICh
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Plac katastrofy
W Suchedniowie odkry-

to, że na tamtejszym 
urzędzie pracy wiszą tablicz-
ki przedstawiające godło Pol-
ski, czyli orła. Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby orzeł 
miał koronę. A ten nie ma, po-
nieważ jest to orzeł peerelow-
ski, więc – jakby powiedział 
Antoni Macierewicz – agentu-
ralny i moskiewsko służalczy. 
Sensację tę pokazano w te-
lewizji. Zacytowano również 
władze urzędu, które wytłu-
maczyły, że orzeł jest, jaki 
jest, bo nie było czasu i pie-
niędzy, żeby zastąpić go no-
wym. Odwołując się znów do 
niezawodnego Macierewicza, 
można stwierdzić, że kondo-
minium sowiecko-niemieckie 
umocniło się w Suchedniowie 
na dobre i trwa, póki orzeł po-
zostaje tam bez korony.

Pomijając fakt, że nieod-
wracalna po takim odkryciu 
wymiana orła łysego na uko-
ronowanego przysporzy oby-
watelom Suchedniowa wszel-
kiej pomyślności i bogactwa, 
trzeba jednak pochylić się 
nad tym, co oświadczyły na 
swoje usprawiedliwienie 
władze urzędu. Zabrakło im 
czasu i pieniędzy! Cóż więc 
tam robiono? Wierzyć się nie 
chce, ale najprawdopodob-
niej zajmowano się rejestra-
cją bezrobotnych, poszukiwa-
niem dla nich zatrudnienia, 
robotami interwencyjnymi 
i podobnymi pierdołami. To 
absorbowało w godzinach 
pracy urzędników w Suche-
dniowie a nie troska o pa-
triotyczną poprawność orła. 
Słusznie, że skandalem tym 
zajęła się telewizja.

Jak wiadomo Suchedniów 
leży w Kieleckiem, a tam-
tejsze myślenie różni się od 
myślenia radomskiego jak 
chamska fura od bryczki 
pana dziedzica. W Radomiu 
nikogo nie podnieca jakieś 
tam bezrobocie. Tu władza 
rozmyśla o placu im. Lecha 
i Marii Kaczyńskich oraz in-
nych sposobach upamiętnie-
nia katastrofy smoleńskiej za 
pomocą pomnika, kamyka 
itd. Plac Kaczyńskich miał-
by zaistnieć w samym sercu 
miasta i pewnie zaistnieje, bo 
opcja „smoleńska” rządzi Ra-
domiem niepodzielnie. Warto 
jednak rozważyć ewentualne 
przeciwwskazania.

Niedawno, w rocznicę wy-
zwolenia miasta spod oku-
pacji hitlerowskiej przez 
ruskich, ktoś ustawił prowo-
kacyjnie na deptaku, w miej-
scu gdzie ma być ów plac, 
stojak z flagą biało-czerwoną 
i – uwaga! – czerwoną. Kto 
wykluczy, że w przyszłości nie 
będzie dochodzić tu do równie 
haniebnych prowokacji, a po 
zmianie nazwy placu także 
do profanacji? W dodatku, je-
śli ludzie zaczną mówić: plac 
Kaczyńskich, to z rozpędu 
współpatronem placu zosta-
nie także brat Jarosław, a ten 
przecież pod Smoleńskiem 
nie zginął. Jednak lokalizacja 
ta pod jednym względem jest 
na pewno nader słuszna. Plac 
Kaczyńskich miałby powstać 
przed byłym Urzędem Woje-
wódzkim w Radomiu. Zarów-
no Kaczyńscy i województwo 
radomskie kojarzą się przede 
wszystkim z katastrofą.

Parano

Nie tylko lokalne stacje 
telewizyjne interesują 
się problemami radom-
skiej oświaty. Rozgłos 
przynosi efekty

Walczą o Agro
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Przyszły budynek dworca.

Dworzec dla wszystkich
Został ogłoszony przetarg na wykonawcę remontu dworca PKP. Budynek 
dworca zyska nową elewację. Odnowione zostanie wnętrze dworca oraz 
teren wokół niego. Podczas prac pasażerowie będą mogli korzystać z 
infrastruktury kolejowej 

reklama
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Wizualizacja hal.
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AG

Szkoła agrotechniczna zdecydowanie sprzeciwia się pomysłom 
władz.

Wypowiedz się w Panora-
mie Radomskiej! Co myślisz 
o planowanych zmianach? 
Pisz na adres: redakcja@pa-
noramaradomska.pl



Prezydent Andrzej Kosztowniak 
w minionym tygodniu wzywał 
mieszkańców, aby walczyli o bu-
dowę zagrożonych dróg, podpi-
sywali dostępną w Internecie pe-
tycję w tej sprawie. Zapowiadał, 
że jak będzie trzeba, sam stanie 
i zablokuje Siódemkę. Wystoso-
wał także w tej sprawie list do 
Premiera RP, Donalda Tuska, w 
którym pisze: W krótkim czasie 
pozbawił Pan radomian kilku 
inwestycji o fundamentalnym 
znaczeniu, determinujących 
powodzenie i rozwój całego re-
gionu radomskiego, ale też i Ma-
zowsza, regionu świętokrzyskie-
go, małopolskiego, lubelskiego. 
Brakujące w okolicy Radomia 
odcinki dróg ekspresowych S7 i 
S12 rzutować będą negatywnie 
na rozwój tych województw. Po-

dobnie jak przestarzała i mocno 
zużyta linia kolejowa nr 8. 

Wojewoda twierdzi, że mimo 
wszystko są duże szanse na roz-
poczęcie jeszcze w tym roku bu-
dowy odcinka trasy S-7 Radom 
(Jedlińsk)-Skarżysko-Kamienna. 
Inwestycja ta to jeden z liderów 
tzw. listy rezerwowej, na której 
znajdują się inwestycje, które 
zostaną sfinansowane z przetar-
gowych oszczędności. 

Trwają również zaawansowa-
ne prace nad zebraniem kom-
pletnej dokumentacji na bu-
dowę obwodnicy Radomia. Do 
15 lutego 2011 r. spodziewane 
jest wydanie uzgodnienia przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska, co umożliwiłoby 
wojewodzie podpisanie jeszcze 
w marcu zezwolenia na reali-

zację inwestycji drogowej. – To 
ambitne plany, ale Mazowsze 
już dziś jest największym pla-
cem inwestycji drogowych. 
Nigdy w historii Polski nie re-
alizowano tylu inwestycji naraz 
– powiedział Jacek Kozłowski, 
wojewoda mazowiecki.

Pojawiła się także nadzieja na 
modernizację kolejowej Ósemki 
– PLK właśnie dostały zgodę na 
podpisanie umowy z wykonawcą 
projektu. Udzielona przez Mi-
nistra Finansów zgoda dotyczy 
odcinka Czachówek-Radom. Ma 
on powstać do 2015 r. Inwestor 
– Polskie Linie Kolejowe – już w 
tym roku przystąpi do budowy 
fragmentu Warszawa-Czachó-
wek. Wojewoda mazowiecki po-
wołał w urzędzie specjalną gru-
pę do współpracy z PLK. – Mamy 
na Mazowszu modernizowanych 
kilka linii, ale to właśnie radom-
ska będzie największym wyzwa-
niem – powiedział Kozłowski.

Czas pokaże czy te obietnice 
i zapewnienia rzeczywiście są 
realne. AG

W Radomiu udział w  pro-
gramie bierze II LO im. 

Marii Konopnickiej, VI LO im. 
Jana Kochanowskiego, Zespół 
Szkół Elektronicznych, LO im. 
Unii Europejskiej.

Polska znajduje się na drugim 
miejscu wśród państw europej-
skich pod względem zapadal-
ności i  śmiertelności na raka 
płuca. W  całym kraju aż 670 
zespołów będzie edukowało Po-
laków w  zakresie profilaktyki 
raka płuca. Najwięcej zespo-
łów zarejestrowało się w  wo-
jewództwie dolnośląskim – 91, 
następnie 76 zespołów w  wo-
jewództwie mazowieckim i  71 
w województwie śląskim.

W  pierwszym etapie progra-
mu, trwającym do końca lu-

tego, zespoły przeprowadzają 
działania edukacyjne w swoich 
regionach. Aktywności podej-
mowane przez młodych ludzi 
obejmują organizację koncer-
tów, rozdawanie ulotek, wizyty 
u  pacjentów mające na celu 
poznanie ich historii i  walki 
z chorobą.

4 lutego, który powszech-
nie obchodzony jest na całym 
świecie jako Międzynarodowy 
Dzień Walki z Rakiem na stałe 
wpisze się w  kalendarze pro-
gramu. Tego dnia wszystkie 
zespoły biorące udział w  pro-
jekcie będą miały za zadanie 
m.in. organizację marszów na 
znak poparcia zachowań proz-
drowotnych oraz podkreślenie 
znaczenia wykonywania badań 

profilaktycznych. 
Zespoły będą zbie-
rały maskotki, które 
zostaną przekazane dzieciom 
z  chorobami nowotworowymi, 
jak również rozdawały prze-
chodniom materiały edukacyj-
no-informacyjne.

Po zakończeniu działań mło-
dzież w  formie sprawozdania 
prześle podsumowanie pro-
wadzonych przez siebie akcji. 
Jury oceni prace a  następnie 

wyłoni 100 najlepszych 
zespołów, które zostaną za-

proszone do udziału w  Warsz-
tacie Kreatywnym. Podczas 
spotkania on-line licealiści 
będą mieli okazję wysłuchać 
wykładów ekspertów reklamy 

i  marketingu z  zakresu two-
rzenia skutecznych kampanii 
społecznych. Dzięki tej wiedzy 
uczniowie opracują własny 
projekt kampanii zachęcającej 
do profilaktyki w kierunku raka 
płuca. Zwycięzców poznam 
podczas uroczystej Gali Finało-

wej, a ich pomysł zosta-
nie opracowany przez 
agencję reklamową.

– Jestem dumny 
z  młodych ludzi – są 
jak zawsze niezawod-

ni. Poprzez oryginalne, 
często odważne pomysły 

promują w  swoim otoczeniu 
zachowania prozdrowotne i za-
chęcają do wczesnej profilakty-
ki. To właśnie dzięki ich pracy 
i zaangażowaniu możemy zmie-
rzyć się z epidemią chorób no-
wotworowych – mówi dr Janusz 
Meder, prezes Polskiej Unii On-
kologii, organizator Programu.
 MN
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Młodzież kontra rak płuca
W styczniu rozpoczął się kolejny etap programu Mam Haka na Raka. 
Do końca lutego młodzież będzie prowadziła działania w regionach, aby 
przekonać społeczeństwo do badań profilaktycznych

Nie wiesz komu przekazać 
1% podatku? Co tydzień bę-

dziemy prezentować radomskiej 
organizacje pozarządowe, które 
mają status pożytku publiczne-
go. Mamy nadzieję, że ułatwimy 
Wam podjęcie decyzji.

Stowarzyszenie im. O. Pio  
w Radomiu KRS: 0000197078

Celem podstawowym stowa-
rzyszenia jest nieodpłatna opie-
ka medyczna, psychologiczna i 
duchowa dla dzieci z chorobami 
nowotworowymi, metaboliczny-
mi i genetycznymi. Pomoc ta jest 
realizowana w hospicjum domo-
wym dla dzieci. Stowarzyszenie 
otacza pomocą opiekuńczą i 
edukacyjną rodziny chorych i 
niepełnosprawnych dzieci.

Dane kontaktowe: ul. Warzyw-
na 3/9, 26-600 Radom, tel.: (48) 
383 07 88, e-mail: hospicjum-
pio@op.pl, www.pio.radom.pl

Stowarzyszenie Pomocy Po-
szkodowanym w Wypadkach i 
Kolizjach Drogowych Pomocne 
Dłonie KRS 0000180582

Organizacja istnieje od 2003 
roku, w tym czasie podejmowa-
ła szereg działań zmierzających 
do poprawy sytuacji poszko-
dowanych w wypadkach i koli-
zjach drogowych. Stowarzysze-
nie zajmuje się bieżącą pomocą 
prawną, medyczną i ekonomicz-
ną poszkodowanych w wypad-
kach drogowych. Tworzenie baz 
danych osób poszkodowanych. 
Wypracowanie najlepszych pro-
cedur pomocy poszkodowanym. 
Stworzenie federacji analogicz-
nych do naszej organizacji. 

Dane kontaktowe: ul. Mal-
czewskiego 16, 26-600 Ra-
dom, tel.: (48) 383 53 53, 0-600 
168 664, e-mail: ewasold@wp.pl, 
www.pomocnedlonie.1k.pl

Hospicjum Królowej Aposto-
łów KRS: 0000185346

Organizacja uprawniona jest 
do otrzymywania nawiązek. Uzy-
skane w ten sposób środki zosta-
ną wykorzystane na następujące 
cele: niesienie osobom dorosłym 
w terminalnej fazie choroby no-
wotworowej oraz dzieciom w 
terminalnej fazie choroby nie-
uleczalnej opieki medycznej, 
psychologicznej i wszelkiej innej 
poprzez prowadzenie domów ho-
spicyjnych oraz niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej.

Dane kontaktowe: ul. Wiejska 
2, 26-600 Radom, tel.: (48) 366 
81 44, 360 48 54, 0-605 980 214, e-
mail: hospes@hospicjum.radom.
pl, www.hospicjum.radom.pl 

Procent dla 
pozarządówek
Rozliczając po-
datek dochodo-
wy za rok 2010 
możemy, podob-
nie jak w roku ubiegłym, 
przeznaczyć 1% na rzecz or-
ganizacji pożytku publiczne-
go – wystarczy podać numer 
KRS organizacji, którą chce-
my obdarować procentem z 
naszego podatku

– Przygotowania do procesu cer-
tyfikacji polegały m.in. na serii 
szkoleń personelu. Objęły one 
w  pierwszym rzędzie pracow-
ników dyrekcji i  kierowników 
podległych jednostek. Następ-
nie przeprowadzono szkolenia 
w  nadleśnictwach – wyjaśnia 
Turczyk. Kolejnym etapem 
były kontrole. – Dwuetapowy 
audyt w  biurze RDLP i  pięciu 
wylosowanych nadleśnictwa 
przeprowadził w  październiku 
2010 roku Urząd Dozoru Tech-
nicznego w  Warszawie. Wynik 
był pozytywny. – Stwierdzał, 
że  gospodarka leśna jest pro-
wadzona w sposób prawidłowy 
i w zgodzie z międzynarodowy-
mi standardami – dodaje.

Uroczyste wręczenie cer-
tyfikatu PEFC odbyło się 25 
stycznia 2011 roku w  Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej i  Inte-
gracji Europejskiej w  Jedlni-
Letnisko, podczas konferencji 
z  udziałem przedstawicieli 
PEFC (organizacja ta kontro-
luje 200 mln ha lasów na świe-
cie), Ministerstwa Środowiska, 
Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych, instytucji i orga-
nizacji zajmujących się ochroną 

środowiska i przemysły drzew-
nego. Przedstawiciel PEFC 
Thorsten Arndt zwrócił uwagę, 
że w Wielkiej Brytanii i Holan-
dii około 2/3 drewna na rynku 
posiada certyfikat PEFC. Pol-
ska jest na początku tej drogi 
i pierwsze partie drewna z logo 
PEFC będą pochodziły z  ra-
domskiej dyrekcji. – Zdobycie 
certyfikatu PEFC jest kolejnym 
dowodem, że prowadzona przez 
radomskich leśników gospodar-
ka leśna oparta jest na zasa-
dach akceptowanych na całym 
świecie. Dzisiejsze wydarzenie 
otwiera nam nowe rynki zby-
tu surowca drzewnego wśród 
firm, dla których certyfikat jest 
kluczem dotarcia do klientów. 
Jest również wyzwaniem, aby 
nie odstępować na krok od za-
sad zrównoważonej gospodarki 
leśnej – powiedział podczas uro-
czystości dyrektor RDLP w Ra-
domiu Adam Wasiak.

Warto podkreślić, że RDLP 
w Radomiu jest obecnie jedyną 
jednostką w strukturach Lasów 
Państwowych, która posiada 
dwa najważniejsze certyfikaty 
w  branży leśnej i  drzewnej – 
PEFC i FSC. AG
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Uroczystość wręczenia certyfikatu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Rado-
miu jako pierwsza zdobyła certyfikat PEFC, który 
potwierdza, że drzewa pochodzą z zrównoważonego 
zagospodarowania lasem

Leśnicy z certyfikatem Inwestycje są realne?
Przesunięcia terminów realizacji modernizacji krajo-
wej Siódemki i linii kolejowej numer 8 zaniepokoiły 
nie tylko władze Radomia, ale także mieszkańców 
regionu. Jednak Jacek Kozłowski, wojewoda ma-
zowiecki uspokaja, twierdząc, że ich realizacja jest 
możliwa w najbliższym czasie
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Nie wiadomo kiedy ruszą obiecywane od dawna inwestycje drogowe.



Placówka prowadzona jest 
przez Towarzystwo Przyja-

ciół Dzieci. Radom był pierw-
szym miastem na Mazowszu, 
w  którym taki ośrodek powstał. 
Dokładnie 24 stycznia 2001 r. 
nastąpiło uroczyste otwarcie 
Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej. Od tamtej pory OIK działa 
codziennie 24 godziny na dobę. 
– Jesteśmy dla ludzi. Dla nas naj-
ważniejsze jest, że w tym czasie 
udało nam się pomóc 16 tysiąc-
om osób – mówi dyrektor placów-
ki. – Ponadto udało się opraco-
wać własne procedury działania. 
Są one wbrew pozorom bardzo 
potrzebne. Chcemy docierać 
i  wyeliminować przyczyny. Re-

agować wówczas, kiedy zaczyna 
się dziać źle – wyjaśnia Wolski. 

Ośrodek skupia się głównie 
na pomocy ofiarom przemocy 

domowej czy seksualnej, oso-
bom uzależnionym, a także tym 
w  sytuacji kryzysowej, czyli 
tym które sami nie są w stanie 
sobie poradzić. – W  tym cza-
sie byliśmy świadkami wielu 
dramatycznych wydarzeń. 
Mieliśmy do czynienia z bitymi 
dziećmi, był przypadek gwał-
tu, atakowania pracownika 
ośrodka, strzelania do kobiet 
przebywających w hotelu. Mię-
liśmy także alarm bombowy – 
wylicza Wolski. 

Bieżąca praca ośrodka to nie 
tylko interwencja w  nagłych 
zdarzeniach i przeżyciach trau-
matycznych, ale także udziela-
nie konsultacji. Do dyspozycji 
radomian są: psychologowie, 
pedagodzy, socjolog, psychote-
rapeuta oraz prawnik. Wszyst-
kie porady są bezpłatne. – Za-
interesowani wsparciem mogą 

zgłosić się bezpośrednio do 
ośrodka przy ul. Malczewskiego 
lub telefonicznie. Przy ośrodku 
działa również infolinia: 192 88 
– mówi Wolski. Przy OIK działa 
hostel, do którego przyjmowa-
ne są matki z dziećmi z rodzin 
dotkniętych przemocą. – Hostel 
przygotowany jest na 20 osób. 
Czas pobytu w  hostelu wynosi 
3 miesiące z możliwością prze-
dłużenia do 6 miesięcy. W tym 
czasie staramy się pomóc tym 
osobom wyjść z kryzysu i  zna-
leźć rozwiązanie konfliktowej 
sytuacji – wyjaśnia.

W  ciągu dziesięciu lat OIK 
zrobił mnóstwo projektów. – 
Udało się zrealizować program 
unijny „Ocalić dzieciństwo”. Był 
to program przeciwdziałania 
pedofilii realizowany wspólnie 
z Komendą Wojewódzką Policji 
w  Radomiu oraz programem 

TVP   Kronika Kryminalna Je-
dynki – mówi Wolski. Były tak-
że programy edukacyjne oraz 
szkoleniowe, jak np: szkolenia 
dla pedagogów dotyczące nad-
pobudliwości psychoruchowej 
u dzieci z ADHD czy warsztaty 
dla osób pracujących z dziećmi 
Jak słuchać swoje dziecko. Ko-
lejną inicjatywą była realizacja 
projektu medialnego „Klinika 
Sukcesu” wspólnie z  TV Rain 
dzięki funduszom unijnym. Po-
nadto uruchomiono Punkt Kon-
sultacyjny Przeciwdziałający 
Handlu Ludźmi. 

Zapytany o plany ośrodka na 
kolejne lata, dyrektor odpo-
wiada: – Chcemy się rozwijać, 
realizować kolejne projekty. 
Ważniejsze są jednak przy-
ziemne sprawy. Budynek, 
w  którym mieści się ośrodek 
wymaga remontu. – Staramy 
się o  fundusze na ten cel. Na 
ten moment najważniejsza jest 
wymiana systemu grzewczego 
– podkreśla dyrektor.

Alicja Gryz
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Dziesięciolecie z sercem
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu obchodził w minionym tygo-
dniu dziesięciolecie powstania. – Te dziesięć lat minęło jak jeden dzień – 
mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor placówki

fo
t. 
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej otwarty jest codziennie, także 
w święta.

Radomskie Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt 

prowadzone jest przez Ra-
domskie Towarzystwo Opie-
ki nad Zwierzętami. Obiekt 

finansowany jest z budżetu 
miasta i środków własnych 
stowarzyszenia. Z funduszy 
przekazywanych przez urzę-
dy skarbowe schronisko fi-

nansuje ponad 10% kosztów 
prowadzenia placówki oraz 
praktycznie całość innych 
wydatków. Sytuacja finanso-
wa schroniska nie przedsta-
wia się jednak dobrze. Stąd 
pomysł na udział w tego typu 
akcji. – Firma Tesco zobo-
wiązała się przekazać 10% 
wartości od każdej z zaku-
pionych w sklepach Tesco 
karmy dla zwierząt dla pię-
ciu wskazanych przez inter-
nautów schronisk w Polsce. 
O tym, które placówki otrzy-
mają wsparcie decydowała 
liczba głosów jakie zostały 
na nie oddane – wyjaśnia 
Karolina Dalbiak ze Spolita 
PR. Głosowanie odbywało 
się na stronie internetowej od 
5do 19 stycznia. Radomianie 
chętnie i z oddaniem wpierali 
akcję, którą promowali głów-

nie na portalach społeczno-
ściowych. Niestety głosów 
było o około tysiąc za mało. – 
Jest to mimo wszystko dobry 
wynik, jak na 181 schronisk 
biorących udział w akcji – 
dodaje Dalbiak.

Nie jest łatwo
Sytuacja w schronisku jest 

alarmująca. – W obiekcie 
przeznaczonym na maksi-
mum 300 zwierząt ich liczba 
rzadko spada poniżej 600. 
W ten sposób działania na 
rzecz zwierząt, które należa-
łoby umieścić w schronisku 
są praktycznie sparaliżowane 
– tłumaczy Drabik. – Należy 
również pamiętać, że w przy-
padku takiego przepełnienia 
nie mogłyby być w żaden spo-
sób realizowane procedury 
chroniące przed rozprzestrze-

nianiem się wśród zwierząt 
chorób zakaźnych, choćby 
wścieklizny – dodaje.

Schronisko apeluje więc o 
pomoc dla wszystkich ludzi 
dobrej woli. Co jest schroni-
sku najbardziej potrzebne? – 
Odpowiedź nasuwa się sama, 
przede wszystkim nowe 
domy dla jego podopiecz-
nych – mówi Drabik. – Bar-
dzo potrzebna jest również 
pomoc wolontariuszy, którzy 

są zawsze mile widziani w 
schronisku. To właśnie dzięki 
obecności wolontariuszy nie-
które spośród setek zwierząt 
znajdują w schronisku na-
miastkę domu. Jesteśmy im 
za to niezmiernie wdzięczni 
– dodaje.  AG

Tesco nie pomoże
W ramach organizowanej przez Tesco akcji Pomóżmy 
zwierzętom Radomskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt zajęło 7. miejsce z liczbą 4422 oddanych 
głosów. Niestety trochę głosów zabrakło, że by radom-
skie schronisko zostało objęte wsparciem

fo
t. 
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Schroniska są przepełnione.

Na zwłoki natrafiła Katarzyna 
C. – ciotka Bogdana, która 

feralnego dnia wraz z siostrzeń-
cem i  jego kolegą Stanisławem 
M. pojechała na pole zbierać bele 
sprasowanej słomy. Cała trójka 
od lat tradycyjnie pomagała so-
bie w  robotach gospodarskich. 
Raniutko żniwiarze wsiedli na 
traktor z  doczepionymi przy-
czepami i  ruszyli – najpierw 
zamierzali pracować na rżysku 
w  okolicach Strzałek, następ-
nie w  sąsiedniej wsi Wierzchy. 
Katarzyna C. pracowała ponad 
godzinę z górą, potem udała się 
pieszo do swojego gospodarstwa, 
gdzie mężczyźni mieli zwozić sło-
mę. Czekała na próżno w stodole, 
trochę obrządzała, przygotowała 
posiłek, a następnie poszła rozej-
rzeć się po wsi, gdyż nieobecność 
Bogdana i Stanisława trwała nie-
pokojąco długo. Wysłała nawet 
sąsiada, żeby pojechał na pole 
pod Wierzchami i  zobaczył, co 

i jak. Sąsiad wrócił i oznajmił, że 
na ściernisku leży nie pozbierana 
słoma a  obydwu rolników i  cią-
gnika nie ma. W tej sytuacji Ka-
tarzyna C. wsiadła za kierownicę 
samochodu i wróciła na pole pod 
Strzałkami. Tam znalazła traktor 
a  obok dwa trupy. Spanikowana 
pojechała do najbliższej miejsco-
wości i wezwała policję.

Nie pomógł interpol
Zamordowani mężczyźni byli 

bez koszul. Dodatkowo Stani-

sław miał zakneblowane usta. 
Sekcja zwłok wykazała, że został 
zastrzelony z bliska. Odwrotnie 
Bogdan – morderca mierzył do 
niego co najmniej z  kilkuna-
stu metrów. O  tej porze i  przy 
pięknej słonecznej pogodzie na 
polach trwała praca, ale nikt 
z  przesłuchiwanych świadków 
nie słyszał odgłosu wystrzałów. 
Po analizie balistycznej przy-
jęto, że obaj rolnicy zostali za-
mordowani z pistoletu gazowego 
przerobionego na broń ostrą. Po 

kilku dniach policja uzyskała 
wyraźny trop: uwaga śledczych 
skoncentrowała się na dwóch 
mężczyznach widzianych kry-
tycznego dnia o  poranku przez 
kilka osób. Maszerowali polami 
w stronę szosy Rawa Mazowiec-
ka-Nowe Miasto. Na przystanku 
jeden z  nich dopytywał o  połą-
czenia autobusowe, mówił że 
on i  jego kolega są Ukraińca-
mi, którzy pracowali dorywczo 
u  miejscowych chłopów. Ten 
drugi nie odzywał się ani sło-

wem – później ustalono, że był 
głuchoniemy. 

Mężczyźni zachowywali się 
dość nerwowo. Wiadomo, że 
spod Strzałek pojechali do Rawy 
Mazowieckiej a stamtąd do Msz-
czonowa. Tam przepadli. Nikt ich 
w okolicy już więcej nie widział. 

Na podstawie zeznań świad-
ków udało się wykonać wia-
rygodne portrety pamięciowe 
podejrzanych. Krok po kroku 
ustalono, że jednym z  nich jest 
31-letni Ormianin Armen P., 
drugim obywatel Wspólnoty 
Państw Niepodległych – 34-let-
ni Siergiej C. Obydwaj kręcili 
się między Rawą Mazowiecką 
i Grójcem. Próbowali łapać do-
rywcze zajęcia po wsiach, szuka-
li pracy u kamieniarzy w Grójcu 
i  Nowym Mieście. Prawdopo-
dobnie Stanisław M. odmówił 
zatrudnienia ich u  siebie, więc 
krwawo się zemścili. Motyw 
zemsty był zasadniczy przy ty-

powaniu powodu działania mor-
derców.  Inna z wersji, lansowa-
na głównie przez Katarzynę C. 
głosiła, że zostali oni przez kogoś 
wynajęci i wykonali wyrok. 

Ponieważ po domniemanych 
sprawcach zabójstwa przepadł 
wszelki ślad, do poszukiwań 
zaangażowano Interpol. O  Ar-
menie P. dowiedziano się nie-
wiele. O jego kompanie znacznie 
więcej. Siergiej C. używał kilku 
nazwisk, wchodził w  kolizje 
z  prawem, miał skłonności do 
grożenia ludziom bronią, poszu-
kiwano go za kradzieże. Miesz-
kał na Białorusi, a  w  1991 r. 
wyjechał do Izraela. Niestety, nie 
udało się wpaść na trop ani jed-
nego, ani drugiego z  podejrza-
nych. Półtora roku po dokonaniu 
zbrodni radomska prokuratura 
umorzyła śledztwo.

(personalia ofiar i świadków 
zmieniono)

(żk)

Rano, 29 lipca 1994 roku na ściernisku we wsi Strzałki opodal szosy Nowe Mia-
sto-Rawa Mazowiecka znaleziono ciała dwóch miejscowych rolników: 47-letniego 
Bogdana M. i 36-letniego Stanisława M. Leżeli obok siebie ze skrępowanymi 
rękami. Zostali zabici strzałami w głowę. 

Pole morderców
Zbrodnia po radomsku

Schronisko stale również 
potrzebuje:

– karmy dla psów i kotów 
(karma sucha i mokra, ryż, 
makaron, kasza itp.)

– żwirku dla kotów
– różnego rodzaju akceso-

riów dla zwierząt (smycze, 
kagańce, miski, zabawki)

– środków przeciwpchel-
nych i witamin

– używanej odzieży, szmat, 
koców i bielizny pościelowej 
na posłania dla zwierząt 

– desek i palet drewnia-
nych

– dużych pojemników pla-
stikowych na wodę

– typowych środków i narzę-
dzi do utrzymania czystości

– odzieży roboczej
– bud dla psów

Radomskie Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami nr 
konta: 47 1240 3259 1111 
0000 2990 4428
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Problem znany od lat w miej-
scowości Suskowola a doty-

czący miejscowej szkoły. Wójt 
gminy zapowiada, że w  tym 
roku utwardzony zostanie do-
jazd z  boku szkoły i  autobusy 
nie będą już blokować drogi wo-
jewódzkiej 787 Pionki-Zwoleń.

Publiczny Zespół Szkół w Su-
skowoli to gimnazjum i  szkoła 
podstawowa w  jednym. Obec-
nie do  szkoły dowożonych jest 
trzema autobusami prawie 250 
uczniów. Każdego dnia rano 
i  popołudniu o  tej samej porze 
autobusy tarasują przez kilka-
naście minut ruchliwą drogę 
wojewódzką 787 Pionki-Zwoleń. 
Jedynym miejscem, gdzie mogą 
parkować jest ulica przed bu-
dynkiem szkoły. Dojazd z bocz-
nej strony jest niemożliwy, 
ponieważ podmokły teren powo-

duje, że autobusy tam po prostu 
grzęzną. – Od 1999 roku uczniów 
nam stale przybywało. Muszą 
być dowożeni trzema autobu-
sami, bo dojeżdżają do  szkoły 
z trzech różnych kierunków (Su-
cha, Czarna, Laski). Zakazałam 
już nauczycielom parkować 
przed szkołą. Trzeba wiedzieć, 
że jest to droga wojewódzka i nie 
ma tam zakazu zatrzymywania 
się dla autobusów. Na pewno 
jest to dla nas spore utrudnienie 
i  ogromna odpowiedzialność, 
ale nie ma tu naszej złej woli. 
Wiem, że jest to ruchliwa droga, 
ale przecież autobusy dowożące 
naszych uczniów stoją tam góra 
12 minut – mówi dyrektor szkoły 
w Suskowoli, Ewa Pałucka.

Problem narastał od lat wraz 
ze zwiększającą się liczbą 
uczniów. Przez jakiś czas auto-

busy starały się wjeżdżać drogą 
znajdującą się z  tyłu budynku 
szkoły i tam odbierać młodzież. – 
Ta droga nie dość, że jest wąska, 
to jeszcze jest to teren podmokły. 
Po opadach deszczu nie da się 
tam niestety przejechać. Wystą-
piłam z  wnioskiem o  przezna-
czenie środków z budżetu gminy 
na utwardzenie placu z  boku 
szkoły i  odwodnienie terenu. 
Całość prac może zamknąć się 
w kwocie około 100 tysięcy zło-
tych – dodaje dyrektor Pałucka.

Sytuacja z  parkowaniem auto-
busów przed szkołą w Suskowoli 

i blokowaniem w ten sposób drogi 
Pionki-Zwoleń znana jest również 
doskonale wójtowi gminy Pion-
ki, Mirosławowi Ziółkowi. – Na 
pewno będziemy robili parking 
latem i  utwardzimy cały teren 
kruszywem. Ewentualnie autobu-
sy będą zatrzymywały się na dro-
dze w kierunku Policznej. Zresztą 
cała droga od początku Suskowo-
li do mostu w Mireniu jest bardzo 
zła – przyznaje wójt Ziółek.

Utwardzenie pobocza i  bu-
dowa tymczasowego parkingu 
jest rozwiązaniem niezwykle 
potrzebnym, ale też doraźnym. 

Od kilku lat mówi się już o kom-
pleksowym remoncie drogi 
wojewódzkiej 787 przebiegają-
cej przez Suskowolę. Remont 
uwzględniał również budowę za-
tok autobusowych przed budyn-
kiem miejscowej szkoły. – Kilka 
lat temu wójt gminy zobowiązał 
się do przygotowania dokumen-
tacji niezbędnej do  przebudo-
wy drogi 787 (przejście przez 
Suskowolę). Zostało zawarte 
porozumienie na realizację 
tego zadania. Do tej pory doku-
mentacja, którą zlecił lokalny 
samorząd nie ujrzała światła 

dziennego. Porozumienie stra-
ciło ważność. Co się z nią stało? 
– nie potrafię odpowiedzieć na 
to pytanie – mówi nam Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie.

O  to samo zapytaliśmy wójta 
gminy Pionki. – Z tego co wiem 
droga została „wyrzucona” 
z planu ze względu na brak środ-
ków w  budżecie województwa. 
Przyznam, że w ostatnich latach 
nie nalegałem aż tak bardzo na 
tą inwestycję. Chciałem przede 
wszystkim zrobić kanalizację. 
Do tej sprawy na pewno wróci-
my, bo to jest najgorsza droga 
w gminie – dodaje wójt Ziółek.

Jak udało nam się dowiedzieć 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich zlecił przygotowanie 
kompletnej dokumentacji na 
kolejny odcinek drogi 787, przej-
ście przez miejscowość Sucha. 
Na dzień dzisiejszy projekt cze-
ka na realizację. – Planowany 
odcinek do realizacji to 2,5 kilo-
metra. Koszt około 9 milionów 
złotych. Projekt ten uwzględnia 
również remont mostu w  ciągu 
drogi wojewódzkiej numer 787. 
Niewykluczone, że w przypadku 
posiadania wolnych środków re-
alizacja tego zadania mogłaby 
się rozpocząć jeszcze w tym roku 
– dodaje Monika Burdon, rzecz-
nik MZDW. Pionki24.pl

Jedlnia

Autobusy parkujące przed szkołą stwarzają nie-
bezpieczeństwo i znacznie ograniczają widoczność 
na ruchliwej drodze. Jak się okazuje to jedyne 
miejsce skąd mogą odbierać uczniów i ich przy-
wozić, bo parkingów nie ma a boczna droga do 
szkoły jest nieprzejezdna

– Ludzie dopiero zaczną odczu-
wać te dolegliwości, bo prze-
cież widnieją w KRD dopiero 
od kilku tygodni. Dla mnie 
jest to sytuacja kuriozalna, że 
członkowie spółdzielni lekce-
ważą sobie wnoszenie opłat. 
Przecież czynsz, ciepło, wywóz 
śmieci to taki sam towar, jaki 
kupujemy w sklepie. Jesteśmy 
ze spółdzielcami, którzy mó-
wią panie prezesie ci, którzy 
nie płacą nie powinni miesz-
kać – mówi prezes Pionkow-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Wincenty Lipka.

Problem stary, jak świat. Do-
tyczy nie tylko pionkowskiej 
spółdzielni, ale i ogromnej 
liczby tego typu instytucji w 
całej Polsce. Zaległości z czyn-
szów i sposób ich ściągalności. 
Przykładowo na Osiedlu Las 
II zadłużone są aż 34 lokale. 
Rekordziści mają po 135 tysię-
cy długu, kwoty rzędu 60-70 
tysięcy są czymś na porządku 
dziennym. Członkowie PSM za-
legają obecnie z opłatami czyn-
szowymi na kwotę 2,5 miliona 
złotych. Taki zastrzyk gotówki, 
to kolejne ocieplone bloki, po-
prawione chodniki czy wyzna-
czone miejsca do parkowania. 
Główny problem w tym, jak to 
odzyskać?

Dotychczasowe metody nie 
zdawały egzaminów. Sprawy 
sądowe, działalność komornika, 
własny zespół windykacyjny, 
zewnętrzna firma windykacyj-
na z Kielc, odcinanie kablówki. 
Efektów praktycznie brak albo 
znikome. – Większość z tych lu-
dzi stać jest na to, żeby płacić. 
Skoro nawet otrzymują dodatki 
mieszkaniowe z MOPS-u i nie 
potrafią dołożyć swoich pie-
niędzy? Nie możemy odcinać 
wody ani ciepła. To co w końcu 
możemy zrobić?! – pyta prezes 
PSM.

Pod koniec września Pionkow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
podpisała stosowną umowę z 
Krajowym Rejestrem Długów, 
Biuro Informacji Gospodarczej 
z siedzibą we Wrocławiu. Spół-
dzielnia płaci co miesiąc KRD 
360 złotych za obsługę. Wyty-
powano wstępnie 104 lokale. 
Osoby w nich zamieszkujące 
otrzymały informacje na pi-
śmie o krokach jakie podejmie 
PSM wobec dłużników. Od mo-
mentu otrzymania pisma mieli 
miesiąc na spłatę długów a ci, 
którzy tego nie zrobili trafili do 
Krajowego Rejestru Długów. 
– Minimum 50 zawiadomień 
zostanie skierowanych wkrótce 
do kolejnych rodzin, które mają 

długi wobec PSM. Przyznam, że 
dochodziło do sytuacji, w któ-
rych ludzie redukowali swoje 
zobowiązania ze strachu przed 
wpisaniem do Krajowego Re-
jestru Długów. Mieliśmy około 
10 takich przypadków – dodaje 
Wincenty Lipka.

Co oznacza dla potencjalnego 
dłużnika wpis do KRD? Kon-
kretne osoby mają utrudniony 
dostęp do usług finansowych. 
Mówiąc krótko mogą zapo-
mnieć o kredytach czy zaku-
pach na raty. Podobnie będzie 
z możliwością zakupu telefonu, 
telewizji kablowej, internetu. 
Utrudniona będzie również 
możliwość wynajmu lokali. Wy-
kreślenie z tego rejestru będzie 
możliwe dopiero po zreduko-
waniu swojego długu wobec 
PSM do zera. Krajowy Rejestr 
Długów działa od sierpnia 2003 
roku. Obecnie w KRD notowa-
nych jest 1 milion 200 tysięcy 
dłużników.

Oprócz wpisu do Krajowego 
Rejestru Długów w dalszym 
ciągu funkcjonuje komisja 
windykacyjna a w najbliższym 
czasie przewidziane są dwie 
eksmisje. Wnioski już zostały 
skierowane do sądu. – Dysponu-
jemy dwoma lokalami socjalny-
mi i w najbliższym czasie zosta-
ną przeprowadzone eksmisje. 
Byłbym zadowolony, gdybym w 
skali roku otrzymał 10 miesz-
kań socjalnych od miasta i my-
ślę, że jest to liczba rozsądna – 
przyznaje prezes Pionkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pionki24.pl

Spółdzielnia walczy o czynsze
Są już pierwsze efekty walki Pionkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z dłużnikami, którzy uporczywie nie 
płacą za czynsz. Po nowym roku 100 rodzin znalazło się 
w Krajowym Rejestrze Długów a to oznacza, że mogą 
zapomnieć już o kredytach czy zakupach na raty

Trwa rekrutacja do projek-
tu Nieakademicka szkoła 

twórczego pisania realizowane-
go w ramach programu Akade-
mia Orange. Projekt skierowany 
jest do młodzieży z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych z 
terenu gminy Jedlińsk. – W ra-
mach projektu chcemy odnaleźć 
grupę 15 utalentowanych osób 
przejawiających predyspozycję 
do bycia animatorami kultury. 
Młodzi liderzy projektu wspólnie 
z pracownikami Muzeum Gom-
browicza oraz LGD Razem dla 
Radomki przygotują i przepro-
wadzą konkurs na krótką formę 

prozatorską – wyjaśnia Arka-
diusz Ostrowski, specjalista ds. 
promocji i projektów miękkich 
LGD Razem dla Radomki. 

Uczestnicy projektu we-
zmą udział w profesjonalnych 
warsztatach z dziennikarstwa 
telewizyjnego a także z zakresu 
tworzenia videobloga i aplikacji 
internetowych. Dzięki szkole-
niom nauczą się jak prawidło-
wo stworzyć relację filmową, 
jak przygotować montaż, jak 
ustawić kadr, ostrość, światło, 
dźwięk w produkcjach multi-
medialnych. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać na stro-

nie www.razemdlaradomki.pl/
nieakademicka_szkola lub pod 
numerami telefonów: 48 321 50 
73, 48 38 58 996. Zgłaszać moż-
na się do 11 lutego.

Organizatorami są Lokalna 
Grupa Działania Razem dla 
Radomki w partnerstwie z Mu-
zeum Gombrowicza we Wsoli 
oraz Gminnym Centrum Kultu-
ry i Kultury Fizycznej w Jedliń-
sku.  AG

Autobusy blokują ruchliwą drogę

Chcesz zostać lokalnym liderem kultury? Zgłoś się do 
LGD Razem dla Radomki lub Muzeum Gombrowicza 
we Wsoli. Masz czas do 11 lutego

fo
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Sprawa wyborów w Jedlni-
Letnisko stała się kontro-

wersyjna z powodu dopisania 
102 osób do rejestru wyborców 
pomiędzy I a II turą wyborów 
samorządowych. Wójt Dariusz 
Rzeczkowski, który wygrał wy-
bory w II turze zaledwie dwoma 
głosami. W związku z tym komi-
sarz wyborczy zgłosił do proku-
ratury podejrzenia dotyczące 

prawidłowości przeprowadzenia 
wyborów. Prokuratura wszczęła 
śledztwo w sprawie przekro-
czenia uprawnień przez wójta 
Rzeczkowskiego. Jego kontrkan-
dydat Piotr Leśnowolski złożył 
w tej sprawie do sądu protest 
wyborczy. 

Sąd uznał zarzuty za nieuza-
sadnione i oddalił protest. Dopi-
sywanie wyborców do rejestru 

pomiędzy I a II turą wyborów jest 
zgodne z obowiązującymi przepi-
sami. Sąd uznał też, że fakt, iż ta 
sama osoba głosowała w I turze 
w jednej gminie, a w II turze w 
innej, nie naruszono konstytucyj-
nej zasady równości w wyborach. 
Jak stwierdzono, każdy ma pra-
wo do migracji i głosowania tam, 
gdzie uważa, głos takiej osoby 
jest ważny, bez względu na to, 
gdzie głosuje. Piotr Leśnowolski 
nie zgadza się z postanowieniem 
sądu. Zapowiedział złożenie za-
żalenia do Sądu Apelacyjnego w 
Lublinie.  RED

Szukają lidera

Pionki

Wybory samorządowe w gminie Jedlnia-Letnisko są 
ważne. Tak postanowił Sąd Okręgowy, który rozpatry-
wał protest wyborczy Piotra Leśnowolskiego

Powtórki nie będzie
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Christina Aguilera wcieliła się 
w rolę Ali, dziewczyny z ma-

łego miasteczka obdarzonej wspa-
niałym głosem, która decyduje 
się na ucieczkę od codziennych 
trudów i  niepewnej przyszłości 
i  podąża za swoimi marzeniami 
do Los Angeles. Po serii niepowo-
dzeń, Ali natyka się przypadkiem 
na The Burlesque Lounge, maje-
statyczny, ale podupadający teatr, 

wystawiający rewię. Szokujące 
kostiumy i  śmiała choreografia 
zachwycają Ali. Zdeterminowana 
i  nieugięta dziewczyna dostaje 
pracę kelnerki od Tess (w jej roli 
Cher) właścicielki klubu i gwiaz-
dy. Wkrótce potem zaprzyjaźnia 
się z  jedną z  tancerek, znajduje 
wroga w  zazdrosnej o  jej talent 
gwiazdce i zdobywa uczucie bar-
mana i muzyka. 

W odmienionym składzie, ale 
konsekwentnie wierni melan-
cholijnym parkietom – Her-
cules and Love Affair wydali 
nowy album Blue Songs

W tej chwili zespół tworzą: 
Marc Pistel, Aerea Ne-

grot – wokalistka mieszkająca w 
Berlinie i nagrywająca dla bpitch 
control, Kim Ann Foxmann zna-
na z poprzedniej płyty Hercules 
and Love Affair, Shaun J. Wright 
i oczywiście lider Andy Butler.

Tym razem nie ma gościnne-
go, przebojowego głosu Anto-
ny’ego – które katapultowało 
pamiętne Blind do poziomu 
singla roku. Jest za to Kele 

Okereke. – Chcielibyśmy do-
trzeć z naszym przekazem 
do szerokiej publiczności. 
Zwłaszcza, że promujemy po-
stawę: Wszyscy są równi, ale 
postaraj się być szczerze sobą. 
Lady GaGa lansuje coś zu-
pełnie innego: załóż kostium 
i udawaj – mówi Andy Butler.

Prof. Zbigniew Lew Staro-
wicz opowiada, jaka jest dziś 

polska kobieta. Jak zmieniła się 
przez ostatnie lata i czego ocze-
kuje w dzisiejszych czasach od 
mężczyzny. A może w ogóle go 
nie potrzebuje, bo nadchodzi era 
silnych, niezależnych kobiet? I w 
końcu co na to mężczyźni? Prof. 
Zbigniew Lew Starowicz w roz-
mowie z Barbarą Kasprzycką 
odkrywa, co naprawdę dzieje się 
w relacjach pań i panów w zależ-
ności od ich osobowości, wyma-
gań, przyzwyczajeń, ukrytych 
i nieznanych sobie pragnień, a 
także jak na to wszystko wpły-
wają nasza kultura, obyczaje i 
religia. Normy społeczne, opinia 

innych i gorset tradycji. Czy w 
takim skomplikowanym świecie 
w ogóle jeszcze nasze emocje 
dają się jakoś wytłumaczyć? Czy 
z związku lub małżeństwie po-
trafimy być jeszcze prawdziwi? 

Lew-Starowicz o kobiecie

Burleska

Hercules and Love Affair

filmowofilmowo
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W spektaklach często wy-
korzystywane są od-

głosy oraz efekty, jak: grzmoty, 
wiatr, odgłosy wsi, wystrzały. 
Efekty te tworzą tak zwaną at-
mosferę i są typową ilustracją. 
Często są wpisane w scenariusz, 
np. reżyser dokładnie wskazuje 
miejsca, w których mają być 
efekty dźwiękowe. Taki scena-
riusz z notatkami to podstawa 
pracy zarówno dźwiękowca, jak 
i oświetleniowca. 

Dźwięczne wyzwania
Dźwięk na scenie ma wiele wy-

miarów, nie są to przecież tylko 
efekty, ale całe ścieżki dźwięko-
we czy też obsługa występów na 
żywo. – Przy tego typu spekta-
klach przygotowane są awaryj-
ne playbacki. Choć ostatnio nie 
zdarzyło się, aby były potrzebne, 
taką alternatywę jednak zawsze 
trzeba brać pod uwagę – mówi 
Wojciech Kępka, dźwiękowiec 
radomskiego Powszechnego.

Zmieniają się czasy, a z nimi 
możliwości. – Dawniej nie mie-
liśmy tak zaawansowanej tech-
niki. Nie było zapisu cyfrowego, 
tylko szpule. W związku z tym 
ręcznie trzeba było kleić taśmy. 
Teraz zajmuje to parę minut przy 
komputerze – mówi dźwiękowiec. 

Podczas spektakli każdy z eki-
py, zarówno dźwiękowców jak i 
oświetleniowców musi czuwać, 
śledzić tekst, być maksymalnie 
skoncentrowanym. – Czasem 
siedząc za pulpitem musimy 
wykonać trzy operacje naraz 

– mówi Kępka. Przyznaje, że 
zdarzają się sytuacje awaryjne. 
– Znakiem do wprowadzenia 
jakiejś zmiany jest konkretna  
fraza w tekście. Kiedy aktor nie 
wypowie tych słów, musimy od-
gadnąć, czy powie je później, czy 
będzie improwizował i w ogóle 
dana kwestia padnie. Sami mu-
simy wyczuć co w tej sytuacji 
trzeba zrobić. My musimy dzia-
łać. Czasem wpadki zdarzają się 
też ze strony obsługi technicznej. 

– Zdarzyło mi się że nie puściłem 
z offu kwestii, która była kluczo-
wa dla spektaklu. Dlatego tak 
ważna jest czujność – dodaje.

Jak się układa współpraca z 
reżyserami? – Reżyser „starej 
szkoły” ma bardzo dobrą zasa-
dę: przynosi scenariusz i mówi 
dokładnie: co, gdzie i kiedy. Po 
prostu ma już konkrety, wie do-
kładnie czego chce. Większość 
młodych reżyserów stosuje meto-
dę prób i błędów – mówi Kępka.

W świetle reflektorów
Oświetleniowcy zajmują się 

projektowaniem i programowa-
niem świateł pod kątem wyko-
nania planowanych efektów oraz 
montaż i ustawianie świateł. 
Ich narzędzie pracy to różnego 
rodzaju projektory i reflektory, 
specjalne przystawki projekcyj-
ne, filtry barwne dopasowujące 
kolor świateł do kostiumów i 
dekoracji. To dzięki nim można 
wyeksponować lub stonować po-
stacie oraz stworzyć zamierzony 
nastrój. – Reżyser dla przykładu 
mówi, że na scenie ma zapalać 
się lampa uliczna. My musimy 
wiedzieć, kto ją zapala, w jakich 
okolicznościach, czy to my w 
odpowiednim momencie mamy 

ją włączyć. Wszystko musi być 
spójne, żeby mogło stworzyć dla 
widza efektowny obraz – mówi 
Tomasz Świątkowski, oświetle-
niowiec. 

Ciężko określić jak długo pra-
cuje się nad jednym spektaklem. 
– Spektakl technicznie trudny 
jest rzeczywiście bardzo pra-
cochłonny. Ale bywają i takie 
przedstawienia, które realizuje-
my szybko. Wpływa na to wiele 
czynników: rodzaj sztuki, wie-

dza reżysera i nasza oraz wa-
runki techniczne, które trzeba 
zawsze brać pod uwagę. Zasada 
jest jednak taka, że do trzeciej 
próby generalnej wszystko musi 
być ustalane – mówi oświetle-
niowiec. Bez względu na stopień 
trudności przedstawienia, trze-
ba włożyć dużo pracy nie tylko 
w przygotowanie premiery, ale i 
później w utrzymanie produkcji 
na tym samym poziomie. Bywa-
ją czasem niemiłe niespodzian-
ki. Na przykład pada na scenie 
tekst: Kochanie zapal lampkę! 
Co zrobić jeśli ona się nie za-
świeci? – Ratowanie sytuacji za-
leży wówczas od nas i od aktora, 
jakoś tę sytuację trzeba ograć – 
wyjaśnia Świątkowski.

Spektakl, który utkwił w pamię-
ci? – Zdecydowanie „Kosmos” w 
reżyserii Śmigasiewicza. Mieli-
śmy wtedy czas i wykonaliśmy 
naprawdę kawał dobrej roboty. 
Kiedy podnosiła się kurtyna widz 
z wrażenia otwierał usta. To był 
porażający efekt. Tajemnica 
tkwiła w tym, że wedle założeń 
twórcy światła stanowiły sceno-
grafię – wyjaśnia.

Warto wspomnieć o tym, że te-
atr bierze także udział w wystę-
pach gościnnych. Są to wyjazdy 
krajowe i zagraniczne. – Na-
sza praca polega wówczas na 
możliwie jak najwierniejszym 
przeniesieniu realizacji w inne 
warunki. Czasami jest to zada-
nie karkołomne – mówi Świąt-
kowski. Trzeba wówczas dużej 
dawki rozsądku, opanowania i 
umiejętności pracy pod presją 
czasu. – Jadąc gdzieś nigdy do 
końca nie wiem, co zastaniemy 
na miejscu. Niemal zawsze są 
jakieś niespodzianki – dodaje.

Mimo różnych trudności 
wszyscy zgodnie twierdzą, że 
praca jest na swój sposób jest 
bardzo ciekawa. – W końcu każ-
dy spektakl jest inny. To jest 
właśnie urok teatru, tu wszystko 
się dzieje na żywo. AG

Każda kobieta powinna tę książkę przeczytać, żeby zrozumieć siebie. A 
potem podsunąć swojemu partnerowi, żeby dowiedział się, czego ona 
od niego oczekuje – tak reklamują książkę jej autorzy Zbigniew Lew-
Starowicz i Barbara Kasprzycka

Tu nad całością spektaklu czuwają dźwiękowcy i oświetleniowcy.

fo
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AG

Przełom lat 50. i 60. XX w., 
okres burzliwych zmian 

obyczajowych, myślowych, po-

koleniowych – w takich właśnie 
czasach reżyserka umieściła 
swoje przedstawienie. Romeo 

(Maciej Zacharzewski) i Julia 
(Aleksandra Bednarz) to dwój-
ka typowych nastolatków. Nie są 
ani piękni, ani wybitnie zdolni. 
Zwyczajni młodzi ludzie, którzy 
czasem się bawią, a czasem tro-
chę się nudzą. I nagle spada na 

nich grom, którym jest miłość. 
Uczucie tak wielkie, że zapiera 
dech i odbiera młodym resztę 
rozsądku. Przychodzi czas de-
cyzji, które jakże często są na-
zbyt pochopne. Życie wymyka 
się spod kontroli. Nic już nie 
będzie jak dawniej...

Ciekawostką jest oprawa 
muzyczna spektaklu. Usłyszeć 
można sonety Williama Shake-
speare’a, do których muzykę 
napisał Grzegorz Turnau.

Romeo i Julia. 
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Nie tylko dla zakochanych
Nowatorskie przestawienie Romea i Julii w reż. Katarzyny Deszcz udowadnia, że jest 
to historia równie prawdziwa w czasach Shakespeare’a, jak i dzisiaj

W tym filmie spotkały się jedne z najbardziej znanych artystek 
muzycznych – Christina Aguilera i Cher

Światło i dźwięk
Oświetlenie oraz nagłośnienie są elementami, bez których 
nie mógłby się odbyć spektakl. Niewielu widzów zastanawia 
się jak powstają odgłosy deszczu, czy światło ulicznej latarni 
za oknem, które tak niesamowicie wpływają na klimat, a 
zarazem odbiór sztuki

Za kulisami
Panorama Radomska dotarła za kulisy radomskiego teatru. Zaprezentujemy tych wszystkich, 

którzy tworzą magię przedstawienia teatralnego. Uchylimy rąbka tajemnicy – jak powstaje dzieło, 
które mogą podziwiać widzowie

Repertuar teatru 
03.02. czwartek
godz.10.00 Kopciuszek Scena Fraszka
godz.11.00 Iwona, księżniczka Burgunda Duża Scena
godz.18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
04.02. piątek
godz.18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
godz.19.45 Siostrunie Duża Scena
05.02. sobota
godz.18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
godz.18.00 Siostrunie Duża Scena
06.02. niedziela
godz.12.00 Wokół teatru; Czytanie poezji – li-

ryki Władysława Broniewskiego 
Scena Kameralna

godz.18.00 Ostatnia noc Sokratesa Scena Kameralna
godz.18.00 Siostrunie Duża Scena
08.02. wtorek
godz.11.00 Romeo i Julia Duża Scena
09.02. środa
godz.11.00 Romeo i Julia Duża Scena
godz.18.00 Królowe Brytanii Scena Kameralna
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Gra to zaawansowana 
symulacja najpopular-

niejszej odmiany tytułowego 
pokera, czyli Texas Hold’em 
w wersji No Limit, w której 
można obstawiać bez żadnych 
ograniczeń. Dla wszystkich 
niewtajemniczonych gra ofe-
ruje możliwość zapoznania się 
z zasadami gry. W tym celu 
przygotowano odrębne tryby, 
dzięki którym można nauczyć 

się wszystkich podstawowych 
zagrań, a także ciekawostek na 
temat oceniania swoich szans 
na wygraną czy blefowania. 
Nabyte umiejętności i triki oraz 
trafność oceny przeciwników, 
przy odrobinie szczęścia, dają 
duże szanse na zwycięstwo w 
turniejach, które stanowią klu-
czową część gry. Gra zawiera 
7 trybów turnieju (6 kwalifika-
cji w różnych miejscach oraz 
Wielki Finał). Możliwy jest 
oczywiście wybór miejsca i 
postaci, w którą wcielamy się. 

Możliwe jest granie w sieci od 2 
do 10 graczy. Gra zawiera także 
leksykon pokera od A do Z.

Twarzą polskiej wersji języ-
kowej gry Poker Simulator jest 
Michał Wiśniewski – Prezes 
Zarządu Polskiego Związku 
Pokera, pasjonat pokera, cały 
czas szkolący swoje umie-
jętności. Piosenkarz użyczył 
swojego wizerunku do polskiej 
wersji gry, jak również głosu 
jako krupier w grze!

Gratka dla wszystkich miłośników gier komputerowych.  
Panorama Radomska wraz IQ Publishing zaprasza 
do wspólnego poznawania tajników wirtualnego świata

Poker Simulator

Kacik gracza

KDF proponuje filmy z  róż-
nych klimatów tematycz-

nych i  różnorodne stylistyczne. 
9 lutego będzie można obejrzeć 
dzieło w reżyserii Ingmara Berg-
mana Jak w zwierciadle. Jest to 
lektura obowiązkowa dla miło-
śników ambitnego kina. 

W kolejną środę 16 lutego ki-
nowa propozycja skierowana 
jest do zakochanych. Film Nie-
bo, piekło... ziemia w  reż. Lau-
ry Sivákovej. Klara jest młodą 
i  utalentowaną baletnicą. Pew-
nego dnia otrzymuje kuszącą 
propozycję od światowej sławy 
choreografa, który namawia ją 
na wyjazd do innego kraju, gdzie 
miałaby tańczyć w jednym z naj-
lepszych zespołów baletowych. 
Niestety, jej chłopak Tomas, 
młody biznesmen, nie podziela 
jej entuzjazmu i odchodzi. Klara 
nie chce rezygnować ze swoich 
planów... 

Ostatnia propozycja na luty 
to Zwerbowana miłość w  reż. 
Tadeusza Króla. Andrzej i Siej-
ka, agenci służb specjalnych, 
planują misterny, międzynaro-
dowy przekręt. Stawką są grube 
pieniądze i  tajne dokumenty. 
Żeby zrealizować intrygę, po-
trzebują odpowiedniej kobiety 
– wciągają więc do akcji niczego 
niepodejrzewającą Annę (Joan-
na Orleańska). Nieoczekiwanie 
między nią i Andrzejem wybu-
cha gorące uczucie...

Seanse odbywają się 2 razy 
dziennie o  g. 12.00 oraz 18.00. 
Pojedynczy bilet kosztuje 10 zł, 
karnet na 5 seansów zaś 40 zł. 
Rezerwacji biletów można do-
konać pod numerem tel. 48 362 
42 63 lub osobiście w siedzibie 
Resursy Obywatelskiej przy ul. 
Malczewskiego. Karnet można 
wykorzystać w ciągu 3 miesięcy 
od daty jego wystawienia. AG

Wszyscy pasjonaci pokera mają okazję zmierzyć swoje 
siły w najpopularniejszej grze karcianej na świecie

UWAGA KONKURS!!! 
Jeżeli chcesz zagrać w tę 
grę wyślij e-mail na adres: 
redakcja@panoramaradom-
ska.pl w temacie wpisując 
SIMULATOR. Mamy do roz-
losowania dwa egzemplarze. 
Fundatorem nagrody jest IQ 
Publishing.

Filmowy rozkład jazdy
Klub Dobrego Filmu zaprasza wszystkich miłośni-
ków kina w każdą środę do Resursy Obywatelskiej

Kadr z filmu Niebo, piekło... ziemia.

reklama

 Co? Koncert legendar-
nej grupy Dżem promu-
jący najnowszą płytę ze-
społu Muza, na którą fani 
musieli czekać aż sześć 
lat.

Gdzie? Klub Muzyczny 
Strefa G2, ul. Grzeczna 
rowskiego 2

Kiedy? 4 lutego (piątek), 
godz. 20.00

Za ile? Cena biletu: 40 zł 
(w  przedsprzedaży), 50 zł 
w dniu koncertu

 Co? Impreza Here 
comes the bass. Zagra-
ją: Tom Encore, Robakk, 
Iridium Shine, BoYaYsie 
Sound (Yoghi & Szymek), 
Pehu.

Gdzie? Klub Studencki 
Alibi, ul. Malczewskiego 
29

Kiedy? 4 lutego (piątek), 
godz. 20.00

Za ile? Cena biletu: 10 zł 

 Co? Koncert najczar-
niejszej z  białych kobiet 
Grażyny Łobaszewskiej 
wraz z  zespołem. Wyda-
rzenie promować będzie 
najnowszą płytę artystki 
dedykowaną pamięci Cze-
sława Niemena pod tytu-
łem Dziwny jest...

Gdzie? Sala Koncertowa 
Urzędu Miejskiego, ul. Że-
romskiego 53

Kiedy? 5 lutego (sobota), 
godz. 20.00

Za ile? 35 PLN (zakup do 
27 stycznia) oraz 40 PLN 
(zakup po 27 stycznia). Bi-
lety do nabycia w Empiku, 
MediaMarkt oraz na tic-
ketpro.pl. 

 Co? Kolejne spotkanie 
w  Strefie Globtrotera. Te-
matem spotkania będzie 
Nurkowanie, od zabawy 
do zawodowstwa. O swojej 
pasji związanej z nurkowa-
niem opowie Tomasz Mie-
leszko – Instruktor Trainer 
SSI, Instruktor Nurkowa-
nia Technicznego, Nurek 
Zawodowy, Kierownik 
Prac Podwodnych.

Gdzie? Klub Muzyczny 
Strefa G2, ul. Grzeczna 
rowskiego 2

Kiedy? 9 lutego (środa), 
godz. 18.00

Za ile? Wstęp wolny

 Co? Ślub od A do Z. VIII 
Radomskie Targi ślub-
ne. W  programie: pokazy 
sukien ślubnych i  garni-
turów, fryzur i  makijażu, 
wiązanek ślubnych oraz 
show barmańskie.

Gdzie? Hala MOSiR, ul. 
Narutowicza 9

Kiedy? 5-6 lutego (sob.-
nd.), godz. 11.00-18.00

Za ile? Wstęp wolny

Boczek 
imprezowy

Co? Gdzie? Kiedy? 
Za ile?
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Skończyło się już na ciągłych 
oczekiwaniach i  zapowie-

dziach, że Kamil Stoch będzie 
następcą Adama Małysza. Mło-
dy zakopiańczyk, zwycięstwem 
w Pucharze Świata, udowodnił, 
że jego talent narciarski rozwija 
się, a już niedługo może sięgnąć 
po najwyższe laury.

Panorama Radomska: – Jak 
zaczęła się Twoja przygoda ze 
skokami narciarskimi?

Kamil Stoch: Pierwsze moje 
kroki na nartach zrobiłem, gdy 
miałem 6-7 lat. Zjeżdżałem na 
górce za domem. Kiedy powstał 
klub w  mojej miejscowości na-
tychmiast się do niego zapisałem. 
W  wieku 8 lat stanąłem na naj-
mniejszej skoczni w  Zakopanem 
i wykonałem skok. Tak się zaczę-
ła moja przygoda z tym sportem

Czy ktoś zachęcał Cię do 
uprawiania skoków narciar-
skich?

K.S.: – Nie, miałem wystarcza-
jącą motywację, chęć i energię, 
by chodzić na treningi i tak na-

prawdę bawić się oraz czerpać 
z tego przyjemność.

Czy rodzice martwili się o Cie-
bie?

K.S.: – Martwią się na pewno 
do tej pory. Widzieli, jaką mi to 

sprawia radość, więc starali się 
nie przeszkadzać. W  zasadzie 
nie mieli nic do powiedzenia, bo 
przecież to tak, jakby odebrać 
dziecku ulubioną zabawkę. A na 
końcu zaakceptowali moją pasję 

do skoków narciarskich. Zawsze 
mogłem liczyć na ich pomoc, tata 
dowoził mnie często na treningi.

Czy nie bali się jednak o Two-
ją edukację, że nie pogodzisz jej 
ze sportem?

K.S.: – Do pewnego czasu 
musiałem nadrabiać zaległości 
w  szkole. Mogłem również li-
czyć na pomoc nauczycieli, któ-
rzy widzieli coraz lepsze wyniki 
w  sporcie. Na każdym kroku 

spotykałem życzliwych ludzi, 
którzy przyczyniali się do moich 
sukcesów. Nigdy nie było mowy, 
żebym rzucił szkołę i  zajął się 
wyłącznie sportem.

Podobno po ślubie skoczek 
narciarski skacze bezpieczniej 
i „krócej”? Czy Twoja żona Ewa 
wspiera Cię w pełni, czy smuci, 
że rzadko się widujecie?

K.S.: – Sport wymaga wielu 
wyrzeczeń, przede wszystkim 
czasu, który muszę poświęcić na 
treningi, a  nie na spędzanie go 
z najbliższymi i moją żoną. Nale-
żą się jej wielkie podziękowania 
za wyrozumiałość i  akceptację. 
Z drugiej strony skoki są częścią 
mojego życia, ale małżeństwo 
nie jest przeszkodą w realizacji 
moich planów i  marzeń zwią-
zanych z karierą, wręcz dodaje 
pewności i  stabilizacji w  co-
dziennym życiu. Teraz zdecydo-
wanie lepiej mi się pracuje.

Czy zdarzyły Ci się już chwile 
słabości, a może zwątpienia?

K.S.: – Myślę, że każdy miewa 
takie stany emocji, ale najważ-
niejszym jest, żeby nie podda-
wać się, uświadomić sobie, że 
trenuje się z własnej woli i ma 
to sprawiać radość. 

Jak smakuje pierwsza wygrana 
w Pucharze Świata, i to w Twoim 
rodzinnym Zakopanem?

K.S.: – Zawsze marzyłem o wy-
graniu konkursu w Zakopanem, 
gdzie rokrocznie jest świetna at-
mosfera i mnóstwo wspaniałych 
polskich kibiców. To właśnie 
tutaj zaczynałem swoją karierę 
i zmagania ze skokami.

Jak minął wieczór sukcesu 
i chwały?

K.S.: – Po konkursie była kon-
ferencja prasowa, indywidual-
ne rozmowy z  dziennikarzami 
i powrót do hotelu. Nie miałem 
prawie na nic siły. Spotkałem 
się jedynie z  kilkoma przyja-
ciółmi i  moim „serwismanem” 
na dobrej kolacji. W ten właśnie 
sposób skończyłem wieczór.

Czy teraz będzie zdecydowa-
nie łatwiej o wygrane i podium?

K.S.: – Tak naprawdę w  sko-
kach nigdy nie można być pew-
nym ostatecznego sukcesu. Moż-
na być pewnym siebie, tego, co 
się chce osiągnąć i jak, natomiast 

większości rzeczy nie da się prze-
widzieć. Czasami przy dwóch 
bardzo dobrych skokach nie 
mam pewności, czy wygram kon-
kurs. Mogę mieć gorsze warunki 
atmosferyczne, wiatr w plecy, złe 
noty sędziowskie i  niestety nie 
uzyskam właściwej odległości. 
Każdy dobry start dodaje mi jed-
nak pewności siebie, jestem psy-
chicznie podbudowany. 

Czy będąc „następcą Adama 
Małysza” czujesz większą presję?

K.S.: – Nie odczuwam żadnej 
presji. Nie muszę pokazywać 
i udowadniać, że jestem w sta-
nie wygrywać każde zawody. 
Powinienem robić, co do mnie 
należy, skupić się na swojej pra-
cy i oddawać jak najlepsze sko-
ki. A jakie będą wyniki, to czas 
pokaże.

Przed Tobą wielka sportowa ka-

riera, jakie stawiasz sobie cele?
K.S.: – W  każdym sezonie 

mam swoje priorytety. Nie za-
wsze jednak chcę o nich głośno 
mówić, ponieważ zdarza się, że 
nie realizują się one do końca. 
Chciałbym być coraz lepszym 
skoczkiem i  spełnić się w  tym 
co robię. 

A  czy blisko Ciebie jest po-
dium tegorocznych mistrzostw 
świata w Oslo?

K.S.: – Tego na pewno nie 

mogę nikomu zagwarantować, 
ale zrobię wszystko, żeby to 
osiągnąć. Marzy mi się medal 
w drużynie, ale do niego daleka 
droga. Mam przed sobą jesz-
cze kilka startów. Jestem pełen 
optymizmu i  wierzę, że przy 
dobrych skokach możemy osią-
gnąć dobry wynik.

Rozmawiał Robert Swaczyński

sPoRt

Chcę być coraz lepszy
– Kamil! Kamil! Kamil! – tak krzyczeli polscy kibice na Wielkiej Krokwi. 
Stoch wyszedł z cienia naszego mistrza, „Orła z Wisły”. Pokazał na co go 
stać, a na skoczni narodziła się nowa gwiazda polskich skoków. 
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Kalendarz zimowych zawodów 
w skokach narciarskich 2010/2011

5  lutego 2011 r., PŚ w lotach, Oberstdorf, Niemcy, indywi-
dualne

6  lutego 2011 r., PŚ w lotach, Oberstdorf, Niemcy, nocne za-
wody, drużynowe

12  lutego 2011 r., PŚ w lotach, Vikersund, Norwegia, nocne 
zawody, indywidualne

13  lutego 2011 r., PŚ w lotach, Vikersund, Norwegia, indy-
widualne

25  lutego 2011 r., Mistrzostwa Świata, Oslo, Norwegia, kobie-
ce zawody, indywidualne

26 lutego 2011 r., MŚ, Oslo, Norwegia, indywidualne
27 lutego 2011 r., MŚ, Oslo, Norwegia, drużynowe
3 marca 2011 r., MŚ, Oslo, Norwegia, indywidualne
5 marca 2011 r., MŚ, Oslo, Norwegia, drużynowe
12 marca 2011 r., PŚ, Lahti, Finlandia, drużynowe
13 marca 2011 r., PŚ, Lahti, Finlandia, indywidualne
18  marca 2011 r., PŚ w lotach, Planica, Słowenia, indywi-

dualne
19 marca 2011 r., PŚ w lotach, Planica, Słowenia, drużynowe
20  marca 2011 r., PŚ w lotach, Planica, Słowenia, indywi-

dualne
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reklama

KAMIL STOCH
Data urodzenia: 25.05.1987 r.
Miejsce urodzenia: Zakopane
Wzrost: 172 cm
Znak zodiaku: Bliźnięta
Dyscyplina: skoki narciarskie
Klub: AZS Zakopane
Hobby: muzyka, kino, film, książka i dobre jedzenie
Rekord życiowy: 222,5 metrów (skok wykonany 21.03.2010 r. 
na Letanicy w słoweńskiej Planicy
Sukcesy: 4 zwycięstwa w Letniej Grand Prix; 2. miejsce w Let-
niej Grand Prix 2010 r.; drużynowy wicemistrz świata juniorów 
2004 i 2005 r.; zwycięstwo w Pucharze Świata 23.01.2011 r. w 
Zakopanem; mistrz Polski z 2007 i 2008 r. (zima, K-120).
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Panorama Radomska: 
Jakie kreacje wybrać na 
karnawał? Jakie tendencje 
obecnie panują? 

Sylwia Wilk-Ślusarczyk: – 
W kolekcjach wizytowych 
obowiązują nas inne kolory. 
Zazwyczaj są to kolory sto-
nowane. Jeśli wybieramy 
zielenie i granaty to ciem-
niejsze, spokojniejsze barwy. 
Możemy wybrać też kla-
syczne czernie, czerwienie. 
Głównie bazujemy w kolory-
styce przygaszonej. Jednak 
wszystko zależy gdzie się 
wybieramy. Jeśli są to bale 
tematyczne, najbezpieczniej 
trzymać się tematu. Nato-
miast, jeżeli są to koktajle to 
kobiety powinny wyglądać 
seksownie i elegancko. A 
jeśli chodzi o ogólne tenden-
cje to panuje różnorodność. 
Są to najczęściej sukienki 
o kroju ołówkowym, jak też 
sukienki empire, poszerza-
ne. Panuje moda na lata ‘50, 
‘70 i ‘80. Modne są również 
bufy i powiększane ramiona.

Jakie kolory wybrać? 
S.W.Ś.: – W tym sezonie, tak 

jak w poprzednich, króluje 
granat. Na pewno też szaro-

ści, stare przybrudzone złoto, 
odcienie bieli i wanilii. 

Jakie dodatki można do-
brać? 

S.W.Ś.: – Panuje powszech-
ny minimalizm, w którym 
więcej znaczy jakość jednej 
rzeczy, niż przepych i ciężar 
kilku. Jeśli na przykład de-
cydujemy się na coś dużego 
we włosach, rezygnujemy z 
kolczyków.

Czego powinniśmy się wy-
strzegać w stroju karnawa-
łowym?

S.W.Ś.: – Przede wszystkim 
musimy wystrzegać się du-
żych wzorów. Uważajmy na 
rodzaj tkaniny i jej krój, który 
może dodać nam lat i zdefor-
mować sylwetkę.

Czym lepiej się kierować fa-
sonem czy kolorem kreacji?

S.W.Ś.: – Uważam, że to 
kwestia indywidualna. Jeżeli 
mamy jakiś przymus to wte-
dy podporządkowujemy się, 
natomiast gdy mamy wolną 
rękę powinniśmy kierować 
się wygodą. 

Gdzie szukać inspiracji do 
ubioru na karnawał?

S.W.Ś.: – Inspiracja jest wszę-
dzie. Może to być nasza szafa. 

Sukienki, które nosiłyśmy dzie-
sięć lat temu, mogą być również 
ciekawą inspiracją. Zestawione 
z dodatkami mogą zupełnie ina-
czej wyglądać. W tym sezonie 
szalenie modne są pióra.

Jak powinien ubierać się 
mężczyzna w karnawale?

S.W.Ś.: –Wcale nie jest łatwo 
kupić garnitur dobrze skro-
jony. Mężczyzna w źle skro-
jonym garniturze wygląda po 
prostu tragicznie. Tendencja 
w tej chwili jest taka, że no-
simy garnitury bardzo blisko 
ciała, czyli że marynarki są 
przylegające. Spodnie rów-
nież się zmieniły, to już nie są 
spodnie do pasa, są to bardziej 
biodrówki. Garnitur męski 
przeżył ogromną rewolucję w 
ostatnich czasach. Najważniej-
sze, aby kupować garnitury 
dobrej jakości, ponieważ nie 
sztuką jest kupić garnitur do 
pierwszego prania. Dlatego 
warto zamówić sobie jeden, 
dobry garnitur u krawca, któ-
ry będzie nam służył na kilka 
wyjść. Powinniśmy zwrócić 
szczególną uwagę na jakość.

Rozmawiali 
Patrizia Modica 

i Przemek Zieliński

Aktywność/zdRowie/uRodA

Każdy człowiek prefe-
ruje i szczególnie wy-

soko ceni niektóre z war-
tości, jedne bardziej inne z 

kolei mniej. W ten sposób 
tworzy się hierarchia war-
tości poszczególnej osoby.  
W zależności od tego, w 

jakiej kulturze i jakim spo-
łeczeństwie żyjemy nasze 
wartości mogą różnić się. 
Większość ludzi do podsta-
wowych, uniwersalnych 
wartości zalicza między 
innymi prawo do życia, 
pokój, tolerancję, wolność, 
prawdę, sprawiedliwość 
czy miłość. 

Należy zadać sobie jed-
nak pytanie, czy nasze co-
dzienne zachowanie nie jest 

przypadkiem sprzeczne z 
systemem wartości, któ-
ry uznajemy za nasz lub 
czy w rzeczywistości nasz 
system wartości jest taki, 
jak myślimy. Większość z 
nas nie zastanawia się na 
co dzień nad takimi warto-
ściami, jak pokój czy wol-
ność, skupiamy się raczej 
na rzeczach, które dotyczą 
nas bezpośrednio, jak nasza 
rodzina czy praca. Rodzi-

na dla większości Polaków 
jest czymś bardzo istotnym, 
również praca odgrywa dla 
nas duże znaczenie, ponie-
waż dzięki niej jesteśmy w 
stanie uzyskać środki ma-
terialne (pieniądze). War-
to zastanowić się jednak 
czy tylko praca i pieniądze 
są w stanie zabezpieczyć 
nasz system wartości, bo 
niestety często jesteśmy o 
tym święcie przekonani. 

Czy pieniądze są gwarancją 
udanego życia rodzinnego, 
czy zapewnią nam miłość, 
przyjaźń. Nasz system war-
tości powinien być czymś 
niezmiennym i nie podat-
nym na wpływy innych lu-
dzi. Dokonując jakichkol-
wiek wyborów życiowych, 
powinniśmy kierować się 
naszym rozumem, podej-
mować decyzję zgodne z su-
mieniem, bo to my zawsze 
jesteśmy odpowiedzialni 
za nasze postępowanie, my 
poniesiemy konsekwencje 
naszych decyzji. 

Agata Skóra, psycholog

najważniejsza rzecz w życiu
Co jest dla Ciebie największą warto-

ścią? Wartości ekonomiczne, estetyczne, 
poznawcze, prawne, religijne i moralne – rzeczywi-
stość jest w zasadzie światem wartości

acik psychologaacik psychologaacik psychologaKacik psychologaKacik psychologaacikKacikacik psychologaacikacik psychologaKacik psychologaacikacik psychologaK ,acik psychologa,acik psychologaacik psychologaacikacik psychologa,acik psychologaacikacik psychologa,

Dania typu fast food 
i junk food, czyli zapy-

chacze, bezwartościowe je-
dzenie zawierające nadmiar 
kalorii, złego tłuszczu, pełne 
konserwantów i cukru coraz 

szerzej wkracza do codzien-
nego menu nastolatków. 
Prawda jest oczywista – za 
to jak jedzą dzieci odpowie-
dzialni są rodzice.

Nawyki żywieniowe każ-
dego człowieka kształtują 
się do  pierwszego roku ży-
cia. Odżywianie się kobiety 
w  ciąży oraz praca nad na-
wykami i  smakami dzieci 
przez pierwsze lata życia 
determinują to czy dziecko 
ma skłonność do  tycia, czy 
lubi warzywa, czy wybie-
ra wodę czy woli słodkie, 
gazowane napoje. W  mojej 
pracy spotykam przypadki 
otyłych dzieci, które choru-
ją, dlatego że w dzieciństwie 
nie dano im właściwego 
wzorca zdrowego odżywia-
nia. Pamiętajmy, że dzieci to 
świetni obserwatorzy – uczą 
się przez naśladowanie ro-

dziców, albo powielają na-
sze błędy żywieniowe, albo 
uczą się mądrze podchodzić 
do jedzenia.

Warto umacniać w  dziec-
ku poczucie, że zdrowe od-

żywianie jest kluczowe dla 
jego rozwoju fizycznego 
i  psychicznego. Tłumaczmy 
dzieciom dlaczego jabłko 
jest lepsze od batonika czy 
chipsów, dlaczego warto pić 
wodę a nie kaloryczne napo-
je. Słuchajmy co dzieci mó-
wią o jedzeniu – nie zmuszaj-
my ich by najadały się ponad 
swoje możliwości, walczmy 
z nagradzaniem dzieci łako-
ciami i słodkimi prezencika-
mi od gości.

Dieta dzieci powinna być 
bogata we węglowodany 
złożone, które dają energię; 
wodę dzięki, której mózg 
prawidłowo funkcjonuje; 
surowe warzywa i  owoce – 
bogate źródło witamin i mi-
nerałów; nie zapominajmy 
o białku dobrej jakości i nie-
zbędnych nienasyconych 
kwasach tłuszczowych, któ-

re odpowiadają za pracę 
układu nerwowego, serca 
i mózgu. Sugeruję nie zmu-
szać dzieci do picia mleka.

Wspólne zakupy, przyzwy-
czajanie do czytania etykiet 

produktów, które kupujemy, 
pomoc w  przygotowywaniu 
posiłków i  różnorodność 
diety nauczy nasz dzie-
ci mądrze się odżywiać, 
a  w  przyszłości uchroni 
przed chorobami cywiliza-
cyjnymi i  zapewni prawi-
dłowy rozwój.

Doradca ds. odchudzania 
i odżywia-
nia
Instruktor 
fitness
Ewa  
Wijatkowska
tel. kom: 
793 650 490

Zadaj pytanie naszej 
specjalistce! 

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

Dzieci i jedzeniejedzenie
Smutno przyznać, ale problem otyłości dotyka coraz 
młodsze osoby. Polska goni Stany Zjednoczone w progno-
zach wzrostu otyłości dzieci i młodzieży

Moda w karnawale
Karnawał to czas szaleństwa i radości. Warto, więc oddać się bezkarnie 
zabawie i korzystać z uroków karnawałowych nocy. Oczywiście nie zapo-
minając o oszałamiających i połyskujących strojach. Panorama Radom-
ska rozmawiała z Sylwią Wilk-Ślusarczyk projektantką z duetu Wilki Dwa

fo
t. 

St
oc

k

Zaproszenie na fitness
 

Wygraj zdrowie!
Zaproszenie upoważnia do wykorzystania wejścia 

jednorazowego (15 zł) przez dwie osoby. 

Niezależnie od kondycji czy wieku każdy znajdzie  
w klubie zajęcia dla siebie! 

Zrelaksujesz się, poprawisz kondycję i zgubisz zbędne 
kilogramy!

Osoby na emeryturze zapraszamy na spokojne zajęcia poranne  
i szkołę kręgosłupa.

Zajęcia fitness odbywają się w klubie Aga Sport 
ul. 1905 roku 21, I piętro. 

Harmonogram zajęć oraz informacje www.aerobic.radom.pl 
oraz pod numerem telefonu 602 493 539.

Wytnij kupon i przyjdź na zajęcia!

Osoby na emeryturze zapraszamy na spokojne zajęcia poranne 

Zajęcia fitness odbywają się w klubie Aga Sport Aga Sport Aga Sport Aga Sport Aga Sport Aga Sport Aga Sport Aga Sport Aga Sport 
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– Zobaczcie! – wołał prezy-
dent Drożyzna potrząsając 
w powietrzu ozdobną kartką. 
– Wiecie wy, co to jest? I nie 
czekając na odpowiedź, rzekł:

– Jest to apel. Apel podpi-
sany przez trójcę naszych 
parlamentarzystów: posła 
Loczka, posłankę Ćwierkacz, 
posła Szerszenia i  Sieczkę 
Starszego, też niestety posła.

Po tych słowach wszyscy 
otworzyli z  szacunku usta. 
Tylko radny Dżirokes liczył 
coś przez chwilę na palcach, 
po czym oznajmił:

– Wyszło mi, że to nie trój-
ca, tylko czwórca parlamen-
tarzystów. 

– Właśnie! – zaakcentował 
Drożyzna. – Nawet czwórca!

– A o co w takim razie nasza 
czwórca apeluje? – zacieka-
wił się Vigo Generałowicz. 
– Po czym dodał zaniepoko-
jony: – Mam nadzieje, że nie 
chodzi o żadne dymisje?

Prezydent Drożyzna poto-
czył po swoich wiernych dru-
hach wzrokiem. Na wszyst-
kich twarzach ujrzał wyraz 
najwyższego skupienia. 

– Apel brzmi: blokujemy! 
– odczytał. – Cytuję: „gdyż 

przychodzą do nas ludzie 
i  proszą o  rozwiązania siło-
we. Więc będą rozwiązania 
siłowe”. Gdyż, cytuję, „Rząd 
podstępnej Blackformy chce 
pogrążyć z  kretesem nasze 
miasto i  Pałac. Chce nas 
odciąć od torów i  szyn na 
Warszawę”. A  przecież wie-
cie, że gdyby nie Warszawa, 
to byłoby tu bezrobocie nie 
dwadzieścia jeden co ma sie-
dem, ale siedemdziesiąt pięć 
co ma dziewięć, a nasze cia-
ła sponiewierane przez nie-
wdzięczny lud zawisłyby na 
latarniach. Toteż nie mamy 
wyjścia – będą blokady! 

– Będą! Będą! Będą! – wy-
krzyknęli wszyscy zgodnym 
chórem. Zaraz też do gabine-
tu zwabiony hałasem zajrzał 
Darek Wujek.

– Będzie co, podwyżka? – 
zapytał. – Jestem jak najbar-
dziej za! – i  szybko wśliznął 
się do środka.

– Nie podwyżka, tylko blo-
kady – sprostował Vigo Ge-
nerałowicz. – Chciałbym się 
jednak dowiedzieć, co bę-
dziemy blokować i dlaczego?

– Wszystko co się da – rzekł 
prezydent. – A zaczniemy od 

dróg i  torów. Potem reszta. 
Mosty, rzeki, kanalizacja, 
drzwi, telefony a nawet stro-
ny porno w Internecie.

Spojrzał na zegarek. – Ju-
tro, punkt ósma zero zero 
spotykamy się w terenie. Ma-
cie się ubrać grubo, a nawet 
grubo bardzo.

Nazajutrz za samego rana 
była odwilż, padał drobny 
deszcz. Na zbiórce zjawiła się 
kompletna drużyna, łącznie 
z Różą Apryils, która założy-
ła na siebie cztery futra z li-
sów. Radny Dżirokes przybył 
owinięty paroma kołdrami 
oraz skórą zdartą z  bolsze-
wickiego komisarza w  roku 
1920. Darek Wujek miał trzy 
puchowe kurtki z  lumpeksu 
i  gumowy beret, a  Sieczka 
Młodszy opasał się dziesięć 
razy grubym wełnianym 
chodnikiem. Jednak najbar-
dziej okazale prezentował się 
Vigo Generałowicz, który za-
łożył na siebie trzy napompo-
wane do oporu pontony ści-
śnięte w  pasie oponą od tira 
i wyglądał jak góra Giewont. 

– Teraz już wiecie, dlaczego 
kazałem się wam ubrać gru-
bo – rzekł prezydent Droży-

zna. – Każde z was stanowić 
będzie żywą barykadę. Nikt 
nie przejdzie!

– Szkoda, że nie zaprosili-
śmy tu posłanki Ćwierkacz 
– rzekł młody Dżirokes. – To 
bardzo okazała kobieta. Moż-
na by ją przewrócić i przetur-
lać na rogatki. 

– Natomiast ty szefie przy-
szedłeś w  samym tylko pal-
tociku. Dlaczego, że tak po-
wiem? – zapytał Drożyznę 
Don Rico.

Prezydent wyprężył z  god-
nością pierś. 

– Ja, ojciec miasta, nie 
mogę ubierać się jak idiota. 
Od tego mam was.

Po czym odebrał szybki te-
lefon i  po krótkiej rozmowie 
zakomunikował obecnym, że 
radni Szpryszałek i  Wędlina 
oraz poseł Radziuwiciu – 
wszyscy z Blackformy – szy-
kują się do rozbicia blokad. 
– Wszyscy na stanowiska! – 
zakomenderował prezydent. 

Drużyna rozpierzchła się 
na posterunki. Po dwóch 
godzinach Drożyzna udał 
się na inspekcję blokad i  ku 
swemu zdumieniu stwierdził, 
że wszędzie trwa normal-
ny ruch. – Gdzie oni są, na 
Boga?! – zakrzyknął. – Gdzie 
moje żywe blokady?!

W  tym momencie zauwa-
żył biegnącego resztkami sił 
Darka Wujka, którego ścigała 
zgraja obdartusów. Na widok 
Drożyzny dranie uciekli.

– Co tu się dzieje?! – wy-
krzyknął prezydent. 

– To straszne, straszne… 
– łkał Darek Wujek. – Różę 
Aprylis uprowadziły wiejskie 
baby… po drodze te dzikie 
bestie zdzierały z niej wszyst-
kie futra. Dżirokesa i Sieczkę 
Młodszego buchnęli z  szosy 
cygańscy handlarze dywa-
nów, a  Vigo Generałowicz… 
Vigo… on… och…

– Co z  Generałowiczem, 
mów?! – wykrzyknął Drożyzna.

– Woda go porwała! Odpły-
nął z prądem jak kupa – wy-
krztusił Darek Wujek.

Prezydent Drożyzna uniósł 
twarz ku niebu. Był wstrzą-
śnięty. – Znów zostałem sam – 
szepnął. – Opuszczony przez 
wszystkich… samotny gene-
rał… ostatni na placu boju… 
sam... Ale nie dam się… nie 
dam…nie dam…

Po czym wezwał przez ko-
mórkę kierowcę i  odjechał 
do Pałacu, gdzie zablokował 
się osobiście w  gabinecie 
wzmacniając swoje poczucie 
władzy kawą i koniakiem.

(c.d.n.)

Miejscem akcji cyklu „Sezon pałacowy” są salony władzy w polskim mieście średniej wielkości; bohaterami – tamtejsze elity politycz-
ne. Podobieństwo do prawdziwych osób i zdarzeń jest przypadkowe. Symbolizujący władzę Pałac będzie zmieniać nazwę stosownie do 
pory roku. Obecnie jest to Pałac Zimowy.

Wera Krus poleca…  
Sezony pałacowe – Pałac Zimowy (7)

Na blokady!
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Panorama TV
program telewizyjny

 CZWARTEK 3.02.2011

05:00  Moda na sukces – odc. 5322
05:25  Małgosia i buciki, odc. 14
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Wakacje z duchami – odc. 

2/7 – Akcja stary kalosz
08:50  Domisie – Nigdy nie 

pójdę spać
09:25  I kudłate i łaciate – odc. 7
09:45  Heidi – Pod jednym 

dachem, odc. 14
10:10  Zagubieni z Lotu 29 – 

Walka o ogień, odc. 19
10:40  My Wy Oni; magazyn
11:10  ABC Klimatu – Niezwy-

kłe zjawiska; magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo; Autostra-

da komórkowa, odc. 17
13:45  Plebania – odc. 1631
14:10  Klan – odc. 2020
14:40  Opole 2010 na bis – Ka-

baretowa liga TVP
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Gwiezdny karnawał Jedynki
15:50  Moda na sukces – odc. 5323
16:10  Moda na sukces – odc. 5324
16:35  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1632
17:55  Klan – odc. 2021
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2131
19:05  Wieczorynka – Księżyco-

wy Miś – Wizyta, odc. 4
19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:15  Pogoda
20:25  Ojciec Mateusz – odc. 

Cena prawdy
21:25  Sprawa dla reportera

22:20  Mordercze żądze; 
dramat; USA (1996)

24:00  Kino nocnych marków – 
Crash Kids: Nie ufaj nikomu; 
dramat; Niemcy (2007)

01:45  Notacje – Aleksander 
Merker. Urząd ds. Wy-
znań; cykl dokumentalny

02:00  Znów możesz marzyć; 
komedia; Francja (2002)

03:45  Zagadkowa Jedynka 
04:45  Zakończenie dnia

05:40  MASH – odc. 170; 
serial komediowy

06:10  Córki McLeoda – odc. 
191 Iskra z nieba

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

106 – Przełomowe 
wyznanie

08:30  Pytanie na śniadanie
10:55  Aleja gwiazd
11:15  Gilotyna – odc. 47
11:50  Wielka draka o dzieciaka 

(7)
12:55  Pogoda na piątek – 

odc. 15
13:50  Sąsiedzi – odc. 15 

(178) Siła reklamy
14:30  Barwy szczęścia – odc. 

534
15:05  Nowa – odc. 9
16:00  Panorama Świat
16:15  Giełda
16:30  Tancerze – odc. 23
17:25  Gilotyna – odc. 65
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie 

– odc. 56 – Ze śmiercią 
im do twarzy

19:35  Sąsiedzi – odc. 16 
(182) Uwierzmy w cuda

20:10  Barwy szczęścia – odc. 
535

20:45  Castle – odc. 15/34
21:40  Dr House – s. VI, 

odc. 131

22:35  Siostra Jackie – odc. 4
23:10  Punkt Widzenia; pro-

gram publicystyczny
00:05  Kocham kino na bis – 

Warszawa; f. fab.
02:00  Wieczór artystyczny – 

Bo we mnie jest seks – 
piosenki Kaliny Jędrusik 
(Przegląd Piosenki 
Aktorskiej – Wrocław 
2006)

03:00  Noc z serialem – 
Męskie-żeńskie – odc. 
1 – Wigilia

03:45  Biuro kryminalne – 
Braterska miłość

04:15  Biuro kryminalne – 
Eksperyment

04:40  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1481
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:45  Kirikou i czarownica; 

film animowany; prod. 
Francja/Belgia, (1998)

09:05  Miodowe Lata, odc.65; 
serial komediowy

10:00  Szpital na perypetiach, 
odc.27

10:30  Szpital na perypetiach, 
odc.28

11:00  Malanowski i Partnerzy, 
odc.116

11:30  I kto tu rządzi?, odc.14
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.259
13:00  Niania, odc.87
13:30  Niania, odc.88
14:00  Pierwsza miłość, odc.1238
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.93
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.23
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.117
17:00  Dlaczego ja?, odc.43
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1239; serial
18:50  Wydarzenia; serial
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.225
20:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Nowego Jorku, odc.81
21:00  Tylko miłość; serial
23:10  Szpilki na Giewoncie, 

odc.10; serial
00:10  Lars i prawdziwa 

dziewczyna; film fabularny
02:25  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(8/12)
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sąd rodzinny
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11

21:30  Kandydat; film sensacyj-
ny; prod.  USA (2004)

00:05  Fringe: Na granicy świa-
tów (21/22); serial S-F

01:05  Multikino
01:30  Szymon Majewski 

Show 11
02:30  Arkana magii (TVN noc)
03:50  Uwaga!
04:10  Fringe: Na granicy 

światów (21/22); 
serial S-F

05:00  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:03  Z górnej półki, odc. 

29‚ „Jak rozmawiać o 
książkach, których się nie 
czytało” Pierre Bayard

08:05  Wprowadzenie do 
filozofii (23) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

08:55  Wprowadzenie do filozofii 
(24) prof. dr hab. M. Michalik

09:45  Sekrety lasu, odc. 4‚ 
„Edukacja leśna”

10:00  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (9) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

10:50  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (10) dr An-
drzej Polaczkiewicz

11:40  Na naukę jest zawsze pora
11:53  Laboratorium w mikrochipie
12:07  Z górnej pólki, odc. 19‚ 

„Marta Quest” Doris Lessing
12:10  Analiza ekonomiczna (13) 

dr Mirosław Bojańczyk
13:00  Analiza ekonomiczna (14) 

dr Mirosław Bojańczyk
13:50  Z górnej półki, odc. 2‚ 

„Iqbal” Joanna Berdyn
13:54  Z górnej półki, odc. 16‚ 

„Polska w niepewnym 
świecie” prof. Adam Rotfeld

14:00  Z górnej półki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Zygmunt 
Krzyżanowski

14:05  Zarządzanie marketingowe 
(11) prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

14:50  Zarządzanie marketingowe 
(12) prof. dr hab. T. Kamiński

15:40  Trzęsacz 2009
16:00  Sekrety lasu, odc. 2‚ 

„Hodowla lasu”
16:11  Pomóż potrąconym
16:27  Program dnia
16:28  FENP‚ „Twoje płuca – 

diagnoza i leczenie”
16:46  Z górnej półki, odc. 8‚ 

„Szkicownik słowno – obra-
zowy” Statys Eidrigevicius

16:53  Enigma. Sukces poznań-
skich matematyków

17:14  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Irena Obuchowska

17:26  FENP‚ „Promienie życia”
17:41  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

17:45  Kolegium Europejskie im. 
Jana Pawła II w Gnieźnie

17:55  Z górnej pólki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Z. Krzyżanowski

18:00  Sztuczne serce, cz. I
18:15  Program dnia
18:17  Historia Powstania 

Warszawskiego, odc. 1
18:37  Z górnej półki, odc. 18‚ 

„Świat bez końca” K. Follett
18:40  Sekrety lasu, odc. 3‚ 

„Ochrona lasu”
18:51  Muzeum Wojska Polskie-

go, odc. 1
19:18  Muzeum WP, odc. 2
19:42  Z górnej półki, odc. 24‚ 

„Dokąd zmierza świat”
19:48  Historia Powstania 

Warszawskiego, odc. 2
20:12  FENP‚ „Uwaga menin-

gokoki”
20:27  Śladami tsunami
20:44  Palmiarnia w Lubiechowie
21:03  FENP‚ „Żyj zdrowo”
21:29  Program dnia
21:31  Wybitne Postacie UAM, 

prof. Irena Obuchowska
21:43  FENP‚ „Scaffoldy w 

medycynie”
22:01  Kolegium Europejskie im. 

Jana Pawła II w Gnieźnie
22:10  Z górnej półki, odc. 9‚ „We-

wnętrzne dziecko” A. Łastik
22:14  Przestrzeń wokół nas, odc. 

5‚ „Dziedzictwo kulturowe”
22:45  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Poznaniu na 
antenie Edusatu – ZWIASTUN

22:46  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Janusz Pajewski 

23:00  Wprowadzenie do filozofii 
(23) prof. dr hab. M. Michalik

23:50  Wprowadzenie do filozofii 
(24) prof. dr hab. M. Michalik

00:40  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (9) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

01:30  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (10) dr A. 
Polaczkiewicz

02:20  Analiza ekonomiczna (13) 
dr Mirosław Bojańczyk

03:10  Analiza ekonomiczna (14) 
dr M. Bojańczyk

reklama

Dla naszych Czytelników mamy 5 zaproszeń do kina! 
Napisz do nas e-maila na adres redakcja@panoramaradomska.pl w temacie wpisując 
KINO, a w treści podając imię i nazwisko.
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 SOBOTA 5.02.2011  NIEDZIELA 6.02.2011

05:30  Sindbad – Przygoda na 
Pływającej Wyspie, odc. 2

06:00  Vipo i przyjaciele – Madryt 
– Billy zwycięzca, odc. 5

06:30  Projekt Ziemia – odc. 5 
Recykling; magazyn

06:35  Rok w ogrodzie
07:00  Walt Disney w Jedynce 

– Klub przyjaciół Myszki 
Miki – Mysi festyn sztuki,

07:25  Walt Disney w Jedynce – 
Czarodzieje z Waverly Place 
– W muzeum, odc. 20

08:00  Wiadomości Moja Sobota
08:05  Pogoda poranna
08:10  Kawa czy herbata?
10:40  Disney! Cudowny Świat – 

Tygrys i przyjaciele
12:00  Koszmarny Karolek – 

Halloween Koszmarnego 
Karolka, odc. 5

12:20  Ziarno; magazyn
13:00  Wiadomości
13:15  Komisarz Rex – odc. 7, In 

vino veritas; kryminalny
14:10  Eliksir miłości; komedia; 

USA (1993)
15:50  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Oberstdorf-
loty kraj Niemcy (2011)

16:55  Teleexpress
17:05  Skoki Narciarskie – Pu-

char Świata – Oberstdorf-
loty kraj Niemcy (2011)

17:55  Jaka to melodia? – wyda-
nie specjalne; teleturniej

18:50  Jaka to melodia? – wyda-
nie specjalne; teleturniej

19:00  Wieczorynka – Smerfy – 
Sasetka, odc. 113

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

20:20  Hit na sobotę – Gang 
dzikich wieprzy; komedia; 
USA (2007)

22:10  Męska rzecz... – Blow; 
dramat; USA (2001)

00:25  Zemsta mnicha cz. 2; film 
akcji; USA (2007)

02:00  Kino nocnych marków – 
Bez śladu; film fabularny; 
Wielka Brytania (1988)

03:55  Kino nocnych marków – 
Śledząc; film fabularny; 
Wielka Brytania (1998)

05:10  Zakończenie dnia

06:05  Dla przyszłości – program 
publicystyczny

06:40  Człowiek wśród ludzi; 
magazyn

07:10  Familijna Dwójka – 
Flintstonowie – odc. 10 
Wizyta teściowej

07:45  Czarna Strzała – odc 8/12
08:50  M jak miłość – odc. 806
09:45  Barwy szczęścia – odc. 

532
10:15  Barwy szczęścia – odc. 

533
10:45  Licencja na wychowanie 

– odc. 57 – Kto ty jesteś?
11:15  Biegi narciarskie – Puchar 

Świata – Rybińsk (sprint 
kobiet )

13:25  Licencja na wychowanie 
– odc. 55 – Święcone 
dziecko

14:00  Familiada
14:35  U fryzjera odc.5 – 

Poszukiwany
15:10  Kocham Cię, Polsko! – 

(43); zabawa quizowa
16:35  Słowo na niedzielę
16:45  Świat bez tajemnic – 

Wiara w cuda; film dok.
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Barwy życia; felieton
18:55  Hit Dekady – lata 50 – te; 

widowisko rozrywkowe
20:05  XVI Festiwal Kabaretu 

Koszalin 2010 – KABA-
RETOWA STACJA KO(S)
MICZNA 

22:00  Presidio; f. fab.; USA 
(1988)

23:50  Kobieta z Checkpoint 
Charlie 2/2; f. fab.; 
Niemcy (2006)

01:30  Dziewiąta kompania; 
dramat; Rosja, Ukraina, 
Finlandia (2005)

03:50  Mój pierwszy raz – (36); 
talk-show

04:45  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1483
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15  Kudłaty i Scooby Doo na 

tropie, odc.10
07:45  Scooby Doo: Gdzie 

jesteś?, odc.16
08:25  Flash; dramat familijny; 

prod. USA, (1997)
10:15  Ewa gotuje, odc.99
10:45  Szpilki na Giewoncie, 

odc.10
11:45  Hotel 52, odc.21
12:45  Jej Szerokość Afrodyta, 

odc.8
13:45  Dom nie do poznania, 

odc.200
14:45  SIĘ KRĘCI, odc.208

15:40  I kto to mówi !; komedia; 
prod. USA, (1989)

17:45  Światowe Rekordy 
Guinnessa, odc.15

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

odc.227
20:00  Ludzie Chudego, odc.5

22:00  Ojciec chrzestny, cz. 1; 
film mafijny; prod. USA, 
(1972)

02:00  Program interaktywny
04:40  TV MARKET

 
05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  Geronimo Stilton (25/26)
08:30  Dzień dobry TVN
10:55  Na Wspólnej Omnibus 9

12:45  Jak ugryźć robala; kome-
dia; prod. USA (2006)

14:30  Siłacze – Mistrzostwa 
świata 2010 – finał

15:45  Prosto w serce omnibus
18:00  Kuchenne rewolucje 2
19:00  Fakty 
19:25  Sport 
19:35  Pogoda 
19:45  Uwaga!
20:00  Hela w opałach 4 (50)

20:35  Złap mnie, jeśli potrafisz; 
film sensacyjny; prod. 
USA (2002)

23:25  Furia: Carrie II; horror; 
prod. USA (1999)

01:35  Wulkan (1/2) film 
katastroficzny; prod. 
Niemcy

03:20  Arkana magii (TVN noc)
04:45  Nic straconego

08:00  Wprowadzenie do 
filozofii (21) prof. 
dr hab. Mieczysław 
Michalik

08:50  Wprowadzenie do 
filozofii (22) prof. 
dr hab. Mieczysław 
Michalik

09:45  Prawo (11) prof. 
nadzw. dr Ryszard 
Tupin

10:35  Prawo (12) prof. 
nadzw. dr Ryszard 
Tupin

11:30  Socjologia (1) dr 
Marek Frankowski

12:20  Socjologia (2) dr 
Marek Frankowski

13:15  Prawo (13) prof. 
nadzw. dr Ryszard 
Tupin

14:05  Prawo (14) prof. 
nadzw. dr Ryszard 
Tupin

15:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (11) dr 
Joanna Koprowicz

15:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (12) dr 
Joanna Koprowicz

16:45  Gospodarka regionalna 
(11) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

17:35  Gospodarka regionalna 
(12) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

18:30  Zarządzanie 
marketingowe (11) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

19:20  Zarządzanie 
marketingowe (12) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

20:05  Nanodiamenty 
w kosmosie i w 
laboratorium

20:22  Biocybernetyka w 
kardiologii inwazyjnej

20:43  Sekrety lasu, odc. 
8‚ „Drewno i jego 
zastosowanie”

20:58  Pomóż potrąconym
21:14  Nanodiamenty w 

medycynie
21:30  Program dnia
21:31  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

21:36  Palmiarnia w Lubie-
chowie

21:56  Muzeum Narodowe‚ 
„Galeria Sztuki XX 
wieku”

22:14  Filmowa Encyklopedia 
nauki Polskiej‚ „Nadci-
śnienie tętnicze”

22:32  Sekrety lasu , odc. 7‚ 
„Zawód leśnik”

22:44  Program dnia
22:45  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w 
Poznaniu na antenie 
Edusatu – ZWIASTUN

22:46  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, 
prof. Franciszek 
Kaczmarek 

23:00  Wprowadzenie do 
filozofii (21) prof. 
dr hab. Mieczysław 
Michalik

23:50  Wprowadzenie do 
filozofii (22) prof. 
dr hab. Mieczysław 
Michalik

00:40  Prawo (11) prof. 
nadzw. dr Ryszard 
Tupin

01:30  Prawo (12) prof. 
nadzw. dr Ryszard 
Tupin

02:20  Socjologia (1) dr 
Marek Frankowski

03:10  Socjologia (2) dr 
Marek Frankowski

06:00  Dla przyszłości
06:30  Smerfy – Sasetka, odc. 113
07:00  Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – 
Łagiewnikach

08:00  Wiadomości Moja 
Niedziela

08:05  Pogoda poranna
08:10  Kawa czy herbata – Moja 

Niedziela
10:40  Awantura o Basię – odc. 

9 – Awantura dziewiąta, 
czyli rzecz o niespodzie-
wanym spadku

11:15  Tydzień
11:45  Między ziemią a niebem
12:00  Anioł Pański
12:15  Między ziemią a niebem
13:00  Wiadomości
13:30  Skoki Narciarskie – 

Puchar Świata – Obe-
rstdorf – loty – konkurs 
drużynowy ( studio ) 

13:45  Skoki Narciarskie – Pu-
char Świata – Oberstdorf 
– loty-konkurs drużynowy

15:50  BBC w jedynce – Wielkie 
widowiska natury. cz. 
1. Wielka odwilż; cykl 
dokumentalny 

17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:20  Biegi narciarskie – Kroni-

ka Pucharu Świata
17:30  Ojciec Mateusz – odc. 

Tajemnicze śledztwo
18:25  Jaka to melodia?
19:00  Wieczorynka – Moi 

przyjaciele: Tygrys i 
Kubuś – Problem Tośki

19:30  Wiadomości 
19:50  Sport 
20:05  Pogoda 
20:25  Piłka nożna – Mecz towa-

rzyski: Mołdawia – Polska

22:40  Przypadek Harolda Cricka; 
komediodramat; USA (2006)

00:35  Piłka nożna – Droga do 
EURO: Mołdawia – Polska

00:50  Ukryta tożsamość; film 
fabularny; USA (2003)

02:35  Rzym s. I – odc. 5
03:35  Rzym s. I – odc. 6
04:30  Kino nocnych marków – 

Zaliczenie; film TVP
05:00  Zakończenie dnia

05:15  Dla niesłyszących – 
Słowo na niedzielę

05:30  Nie tylko dla pań – Dana 
– ośmioletnia anorektycz-
ka; film dokumentalny

06:20  Natura się o(d)płaca – 
odc. 3 Czarnków; cykl 
reportaży

06:55  M jak miłość – odc. 807
07:50  Barwy szczęścia – odc. 
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08:25  Barwy szczęścia – odc. 
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09:00  Strefa gwiazd
09:30  Rodzinne oglądanie – W 

80 ogrodów dookoła 
świata – Nad Morzem 
śródziemnym; cykl 
dokumentalny

10:40  Wojciech Cejrowski – 
boso przez świat – Wyspy 
szczęśliwe; cykl reportaży

11:15  Gwiazdy w południe 
– Karambol; komedia; 
Francja (1963)

13:00  Biegi narciarskie – Puchar 
Świata – Rybińsk (4x5 
km kobiet)

14:20  Familiada
14:50  Szansa na Sukces – Drupi
16:00  Na dobre i na złe – odc. 

430 – Odważna decyzja
17:00  Kabaretowy Klub Dwójki 

– ekstrasy; widowisko 
rozrywkowe

18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:45  Tak to leciało! – kulisy
18:55  Tak to leciało! – (84)
20:05  Kabaretowy Klub 

Dwójki – (26); widowisko 
rozrywkowe

21:05  Dwójka w akcji – Dzie-
wiąta kompania; dramat;  
Rosja, Ukraina, Finlandia 
(2005)

23:35  Kocham Kino – magazyn 
filmowy Grażyny 
Torbickiej

00:05  Od słowa do słowa; 
dyskusja

00:55  Strefa gwiazd
01:20  Egoiści; dramat
03:10  Karambol; komedia; 

Francja (1963)
04:40  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1484 
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:15    Kudłaty i Scooby Doo na 

tropie, odc.11
07:45   Kaczor Donald przedsta-

wia, odc.9
08:15  Scooby Doo: Gdzie 

jesteś?, odc.17
08:45  Gumisie, odc.1
09:15  Gumisie, odc.2
09:45  Kacze opowieści, odc.59
10:15  Kacze opowieści, odc.60
10:45  Nie wierzcie bliźniaczkom 

2; komedia familijna; 
prod. USA, (1986)

12:20  Bogowie muszą być 
szaleni; komedia przygo-
dowa; prod. Botswana, 
Południowa Afryka, USA, 
(1980)

14:35  Zgubiono – znaleziono

16:55  Jackie Chan: Pierwsze 
uderzenie - film fabular-
ny, Australia/Hongkong/
Rosja/USA 1996

17:45  7420 Milion od zaraz, odc.6
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.228
20:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Miami, odc.139
21:00  CSI: Kryminalne zagadki 

Miami, odc.140
22:00  Kości, odc.32
23:00  Instynkt mordercy, odc.9
00:00  Skradzione jutro; thriller; 

prod. USA, (2000)
02:00  Magazyn sportowy
04:00  Program interaktywny
04:40  TV MARKET

05:35  Uwaga!
05:55  Mango – Telezakupy
08:00  Maja w ogrodzie
08:25  Akademia ogrodnika
08:30  Dzień dobry TVN 
10:55  Co za tydzień
11:15  Orange Warsaw Festival – 

White Lies
11:55  Szymon Majewski 

Show 11
12:55  Top Model. Zostań 

modelką
13:55  Mam talent

15:40  Kangur Jack ;komedia; 
prod. USA/Austra-
lia (2003)

17:30  Hela w opałach 4 (50)
18:00  Ugotowani
19:00  Fakty
19:25  Sport
19:35  Pogoda
19:45  Uwaga!
20:00  Wulkan (1/2); film 

katastroficzny; prod. 
Niemcy

22:00  Dr House II (9/24); serial 
obyczajowy

23:00  Naznaczony
00:00  Mężczyźni o tym nie 

mówią; film obyczajowy; 
prod. USA (1993)

01:55  Arkana magii (TVN noc)
03:15  Uwaga!
03:35  Nic straconego

08:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (13) dr 
Joanna Koprowicz

08:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (14) dr 
Joanna Koprowicz

09:45  Przedsiębiorstwo wo-
bec globalizacji (9) dr 
Andrzej Polaczkiewicz

10:35  Przedsiębiorstwo 
wobec globalizacji 
(10) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

11:30  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (15) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

12:20  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (16) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

13:15  Analiza ekonomiczna 
(13) dr Mirosław 
Bojańczyk

14:05  Analiza ekonomiczna 
(14) dr Mirosław 
Bojańczyk

15:00  Wprowadzenie do 
filozofii (23) prof. 
dr hab. Mieczysław 
Michalik

15:50  Wprowadzenie do 
filozofii (24) prof. 
dr hab. Mieczysław 
Michalik

16:35  Stacja im. H. Arc-
towskiego, program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

17:39  Robin Heart
18:05  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ 
„Promienie życia”

18:20  Sekrety lasu, odc. 3‚ 
„Ochrona lasu”

18:32  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 9‚ „Miejsca 
pracy”

19:03  13 miesięcy po 
Afryce, program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

20:02  Z górnej półki, odc. 
19‚ „Marta Quest” 
Doris Lessing

20:05  Śladami tsunami
20:22  Pola nadziei
20:38  Z wizytą w Muzeum 

Techniki, odc. 1
20:59  Program dnia
21:00  Krótkofalowcy, odc. 

26 – PREMIERA
21:30  Lekcja teatru
21:36  Z górnej półki, 

odc. 31‚ „Tańcząca 
Eurydyka” Mariola 
Pryzman

21:40  Z wizytą w Muzeum 
Techniki, odc. 2

22:00  Przestrzeń wokół 
nas, odc. 7‚ „Osiedla 
ludzkie”

22:30  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

22:43  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w 
Poznaniu na antenie 
Edusatu – ZWIASTUN

22:44  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, 
prof. Ludwik Zabrocki 

23:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (13) dr 
Joanna Koprowicz

23:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (14) dr 
Joanna Koprowicz

00:40  Przedsiębiorstwo wo-
bec globalizacji (9) dr 
Andrzej Polaczkiewicz

01:30  Przedsiębiorstwo 
wobec globalizacji 
(10) dr Andrzej 
Polaczkiewicz

02:20  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (15) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

03:10  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (16) dr hab. 
Bogusława Urbaniak
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05:05  Moda na sukces – odc. 5323
05:30  Moda na sukces – odc. 5324
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Wakacje z duchami – 

odc. 3/7 – Człowiek w 
plastikowej zbroi

09:15  Fale namiętności – cz. 1
11:05  Miejsce z historią – Biała 

Podlaska. Miasto Radzi-
wiłłów; cykl reportaży

11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo, Zaprosze-

nie na katastrofę, odc. 18
13:45  Plebania – odc. 1632
14:10  Klan – odc. 2021
14:45  Wypasiona zima
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 

2131
15:50  Moda na sukces – odc. 5325
16:15  Moda na sukces – odc. 5326
16:35  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1633
17:55  Klan – odc. 2022
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2132
19:05  Wieczorynka – Tomek 

i przyjaciele – Kłopoty 
Tomka, odc. 21

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:15  Pogoda
20:25  Inteligent w armii; 

komedia; USA (1994)

22:45  Czas Komanczów – 
część 1

00:30  Weekendowy magazyn 
filmowy; magazyn

00:55  Żądza krwi V – odc. 2, 
Rytuał zbrodni; kryminalny

02:35  Kino nocnych marków 
– Upiór w Operze; 
dramat;Wielka Brytania 
(1962)

04:00  Zagadkowa Jedynka
05:00  Zakończenie dnia

05:35  MASH – odc. 171
06:10  Córki McLeoda – odc. 

192 Wewnętrzna odwaga
06:55  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

107 – Nieoczekiwane 
wiadomości

08:30  Pytanie na śniadanie
10:50  Biegi narciarskie – Puchar 

Świata – Rybińsk (5 + 5 
km kobiet)

12:10  Hity Kabaretowego 
Klubu Dwójki; widowisko 
rozrywkowe

12:40  Pogoda na piątek – 
odc. 16

13:40  Sąsiedzi – odc. 16 (182) 
Uwierzmy w cuda

14:15  Barwy szczęścia – odc. 
535

14:50  Alternatywy 4 – odc. 5/9 – 
Dwudziesty stopień zasilania

16:00  Panorama Świat
16:15  Giełda
16:30  Tancerze – odc. 24
17:25  Gilotyna – odc. 66
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Królowie magii; 

widowisko 
20:05  Na dobre i na złe – odc. 

430 – Odważna decyzja

21:10  Czyja to kochanka?; 
komedia romantyczna; 
Francja, Włochy (2006)

22:45  Comedy Central pre-
zentuje: Stand up – (3); 
widowisko rozrywkowe

23:20  Tymczasowi gliniarze; f. 
fab.; Francja (2003)

01:15  Psy 2. Ostatnia krew; film 
sensacyjny

03:00  Kopciuszek – odc. 10
03:30  Kopciuszek – odc. 11
04:00  Kobieta z Checkpoint 

Charlie 2/2; f. fab.; 
Niemcy (2006)

05:35  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1482
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:30  Calineczka; film animo-

wany; prod. USA/Irlandia, 
(1994)

09:05  Miodowe Lata, odc.66
10:00  Szpital na perypetiach, odc.29
10:30  Szpital na perypetiach, odc.30
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.117
11:30  I kto tu rządzi?, odc.15
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.260
13:00  Niania, odc.89
13:30  Niania, odc.90
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1239
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.94
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.24
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.118
17:00  Dlaczego ja?, odc.44
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1240
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.226
20:00  I kto to mówi !; komedia; 

prod. USA, (1989)

22:10  Obcy – ósmy pasażer No-
stromo; horror sci-fi; prod. 
Wielka Brytania, (1979)

00:45  Ostatnie dni disco; 
komedia muzyczna; prod. 
USA, (1998)

03:00  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(9/12)
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:55  Prosto w serce 
18:25  Detektywi
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga! 

20:00  Ostatni samuraj; film 
przygodowy; prod. 
USA (2003)

23:05  Historia przemocy; film 
sensacyjny; prod.  USA/
Niemcy (2005)

01:05  Kuba Wojewódzki 5
02:05  Uwaga!
02:25  Arkana magii (TVN noc)
03:45  Rozmowy w toku
04:40  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Prawo (11) prof. nadzw. 

dr Ryszard Tupin
08:55  Prawo (12) prof. nadzw. 

dr Ryszard Tupin
09:48  Sekrety lasu, odc. 5‚ 

„Łowiectwo”
10:00  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (15) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

10:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (16) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

11:40  Pomóż potrąconym
11:56  Program dnia
11:57  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

12:10  Gospodarka regionalna 
(11) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

13:00  Gospodarka regionalna 
(12) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

13:50  Lekcja teatru
13:56  Z górnej półki, odc. 

11‚ „Listy z pudełka” 
Eleonora Bergman

14:00  Prawo (13) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

14:50  Prawo (14) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

15:34  Tajemnica meteorytu 
Morasko

15:50  Palmiarnia w Lubiechowie
16:10  Projekt europejski 

MAGMANet
16:22  Z górnej półki, odc. 24‚ 

„Dokąd zmierza świat”
16:28  Program dnia
16:32  Muzeum Narodowe‚ „Ga-

leria Sztuki XX wieku”
16:50  Pomóż potrąconym
17:07  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Śmiertel-
ny dymek”

17:35  Książ – perła Śląska
18:25  Na naukę zawsze jest pora
18:35  Śladami tsunami
18:52  Tajemnica Meteorytu 

Morasko 
19:08  Projekt Europejski 

MAGMANet 
19:20  Enigma. Sukces poznań-

skich matematyków
19:41  Program dnia
19:43  XIII Festiwal Słowian i 

Wikingów, Wolin 2007
20:04  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Poznaniu 
na antenie Edusatu – 
ZWIASTUN

20:05  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, prof. 
Gerard Labuda

20:21  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 9‚ „Miejsca pracy”

20:52  Sztuka boksowania
20:59  Filmowa Encyklope-

dia Nauki Polskiej‚ 
„Twoje płuca – diagnoza i 
leczenie”

21:18  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w Poznaniu 
na antenie Edusatu – 
ZWIASTUN

21:19  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, prof. 
Aleksander Łukasiewicz

21:32  Tatarskie ślady
22:29  Przestrzeń wokół nas, 

odc. 11‚ „Transport”
23:00  Prawo (11) prof. nadzw. 

dr Ryszard Tupin
23:50  Prawo (12) prof. nadzw. 

dr Ryszard Tupin
00:40  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (15) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

01:30  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (16) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

02:20  Gospodarka regionalna 
(11) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

03:10  Gospodarka regionalna 
(12) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki
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05:05  Moda na sukces – odc. 5325
05:30  Moda na sukces – odc. 5326
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Piłka nożna – Mecz 

towarzyski: Mołdawia 
– Polska

10:15  Zagubieni z Lotu 29 – Nie 
ma jak w domu, odc. 20

10:40  Smaki polskie; magazyn 
kulinarny

10:55  Niepokonani. Niezwykłe 
historie – Tomasz Osuch; 
talk-show

11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo -Tajemni-

ce, odc. 19
13:40  Plebania – odc. 1633
14:05  Klan – odc. 2022
14:35  Eurowizja 2011
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia?
15:50  Moda na sukces
16:15  Moda na sukces
16:40  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:25  Plebania – odc. 1634
17:55  Klan – odc. 2023
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2133
19:05  Wieczorynka – Przygody 

rozbójnika Rumcajsa, 
odc. 22

19:15  Wieczorynka – Bajki z 
mchu i paproci, odc. 38

19:30  Wiadomości
20:00  Sport
20:15  Pogoda 
20:30  Bananowy doktor II
21:25  Zagubieni VI
22:20  Zagubieni VI
23:15  Mistrzowie horroru – 

Powrót do domu

00:25  Kino nocnych marków 
– Lekcja grozy; film 
fabularny; USA (2007)

01:55  Kojak; kryminalny
02:55  Świry – odc. 11; 

kryminalny
03:45  Zagadkowa Jedynka
04:45  Zakończenie dnia

05:55  MASH – odc. 172
06:25  Ja bym z takim papieżem 

nie wytrzymał...; reportaż
07:00  Supraska tradycja; 

reportaż
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

108 – Cena zdrowia
08:30  Pytanie na śniadanie 
10:55  Aleja gwiazd
11:15  Familiada – odc. 1810
11:50  Potrzebna od zaraz; 

program poradnikowy
12:15  Anna Dymna – spotkajmy 

się
12:50  Pytając o Boga; magazyn
13:20  Sabat czarownic
14:25  Święta wojna – (256) 

Ostaniec
15:00  Na dobre i na złe – odc. 

430 – Odważna decyzja
16:00  Panorama Świat
16:15  Giełda
16:30  Tancerze odc.25 – Bo 

najważniejsza jest miłość
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 

22/64
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie 

– odc. 57 – Kto ty jesteś?
19:35  Telekamery „Tele Tygo-

dnia” 2011 – Czerwony 
dywan

20:05  Telekamery Tele Tygodnia 
2011 (1); widowisko

21:25  Telekamery Tele Tygodnia 
2011 (2); widowisko

22:35  Zabójcze umysły – odc. 
14/22

23:35  Alibi na poniedziałek – 
Zabójstwo naszej matki; 
dramat; USA (1997)

01:10  Czy świat oszalał? – 
Pokojowy Nobel dla 
Nieobecnego; cykl 
dokumentalny

01:45  Czy świat oszalał? 
– Chińska rewolucja 
kapitalistyczna – cz. 1; 
cykl dokumentalny

02:45  Zespół adwokacki – odc. 
1/12

03:35  Deszcz; f. fab.; Iran 
(2001)

05:10  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1485
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:35  Franklin i Zielony Książę; 

film animowany
09:05  Miodowe Lata, odc.67
10:00  Daleko od noszy, odc.1
10:30  Daleko od noszy, odc.2
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.118
11:30  I kto tu rządzi?, odc.16
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.261
13:00  Niania, odc.91
13:30  Niania, odc.92
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1240
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.95
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.25
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.119
17:00  Dlaczego ja?, odc.45
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1241
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.229

20:00  MEGA HIT – Helikopter w 
ogniu; dramat; prod.USA, 
(2001)

23:05  Świadek; thriller; prod. 
USA, (1985)

01:25  Na każde wezwanie, odc.6 
02:35  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Co za tydzień
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi

13:55  Kobra: Oddział specjalny 
(10/12)

14:55  Między kuchnią a 
salonem

15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty
19:30  Sport
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Agenci NCIS (7/25); 
serial sensacyjny

22:30  Usta Usta 2
23:30  Superwizjer
00:05  Nie z tego świata (22); 

serial S-F
01:05  Co za tydzień
01:30  Uwaga!
01:50  Arkana magii (TVN noc)
03:10  Rozmowy w toku
04:05  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Wprowadzenie do 

filozofii (21) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

08:55  Wprowadzenie do 
filozofii (22) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

09:45  Nanodiamenty w 
medycynie

10:00  Prawo (11) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

10:50  Prawo (12) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

11:40  90 lat Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu

12:10  Socjologia (1) dr Marek 
Frankowski

13:00  Socjologia (2) dr Marek 
Frankowski

13:50  Sekrety lasu, odc. 6‚ „Fo-
rest Day – Poznań 2008”

14:00  Prawo (13) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

14:50  Prawo (14) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

15:34  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 1‚ „Złożoność 
przestrzeni”

16:05  Z górnej półki, odc. 18‚ 
„Świat bez końca” K. Follett

16:08  Palmiarnia w Lubie-
chowie

16:28  Program dnia
16:30  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

16:35  Z górnej półki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Zygmunt 
Krzyżanowski

16:40  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 11‚ „Transport”

17:14  Wielkie Zimbabwe, 
program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

18:06  Sekrety lasu, odc. 6‚ „Fo-
rest Day – Poznań 2008”

18:16  Quirimba – wyspa 
szczęśliwa, program 
podróżniczy Ryszarda 
Czajkowskiego

18:48  Z górnej półki, odc. 6‚ 
„W oparach absurdu” 
Jerzy Bralczyk

18:51  Sztuczne serce, cz. 1 
19:07  Z górnej półki, odc. 20‚ 

„Opowieści afrykańskie” 
Doris Lessing

19:10  Lekcja teatru
19:16  Sztuczne serce, cz. 2
19:27  Program dnia
19:28  Z górnej półki, odc. 2‚ 

„Iqbal” Joanna Berdyn
19:32  Z górnej półki, odc. 28‚ 

„Włoskie miniatury” 
Adam Szczuciński

19:36  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

19:50  Sztuka boksowania
19:58  Zima w Wilanowie
20:00  Poznajemy Polskę. 

Koronowo.
20:13  Z górnej półki, odc. 17‚ 

„Czerwony pył” Jerzy Łoziński
20:18  Zima w Kampinosie
20:21  Z górnej półki, odc. 18‚ 

„Świat bez końca” K. Follett
20:24  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Ter-
mowizja w diagnostyce 
chorób onkologicznych”

20:46  Z górnej półki, odc. 9‚ 
„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

20:51  Z górnej półki, odc. 22‚ 
„Zbiór opowiadań. Most 
przez Styks” Zygmunt 
Krzyżanowski

20:56  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 11‚ „Transport”

21:27  Program dnia
21:28  Wielkie Zimbabwe, 

program podróżniczy 
Ryszarda Czajkowskiego

22:20  Z górnej półki, odc. 16‚ 
„Polska w niepewnym 
świecie” prof. A. Rotfeld

22:24  Palmiarnia w Lubiechowie
22:43  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Pozna-
niu na antenie Edusatu 
– ZWIASTUN

22:44  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Leszek Nowak 

23:00  Wprowadzenie do 
filozofii (21) prof. dr hab. 
Mieczysław Michalik

23:50  Wprowadzenie do filozofii 
(22) prof. dr hab. M. Michalik

00:40  Prawo (11) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

01:30  Prawo (12) prof. nadzw. 
dr Ryszard Tupin

02:20  Socjologia (1) dr Marek 
Frankowski

03:10  Socjologia (2) dr Marek 
Frankowski

05:05  Moda na sukces
05:30  Moda na sukces
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Wakacje z duchami – odc. 

4/7 – Tajemniczy przybysz
08:50  Jedynkowe Przedszkole
09:25  Dlaczego? Po co? Jak?; 

magazyn
09:45  Heidi – Iść za marzeniem, 

odc. 15
10:20  Zagubieni z Lotu 29 – 

Luzowajki, odc. 21
10:45  Wójt roku 2010 – sylwetki
11:10  ABC Klimatu – Prognoza 

dla Polski cz. 1; magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo, Jeszcze 

więcej tajemnic, odc. 20
13:40  Plebania – odc. 1634
14:05  Klan – odc. 2023
14:40  Eurowizja 2011
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 

2133
15:50  Moda na sukces; serial 
16:15  Moda na sukces; serial 
16:40  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:30  Plebania – odc. 1635
17:55  Klan – odc. 2024
18:35  Jaka to melodia? – odc. 

2135
19:05  Wieczorynka – Hallo, tu 

Hania! – Znikająca aktorka
19:15  Wieczorynka – Buli – 

Rejs z Buli – Marynarzem
19:30  Wiadomości 
20:00  Sport 
20:15  Pogoda 

20:30  Bananowy doktor II
21:25  Filantrop – odc. 6/8
22:20  Budząc zmarłych, seria 

4 – Fuga, odc. 6
23:25  Warto rozmawiać
00:15  Kino nocnych marków – 

Prawda o Jane; dramat 
obyczajowy; USA (2000)

01:55  Kojak ; kryminalny
02:50  Rozwód po albańsku; film 

dokumentalny
03:50  Zagadkowa Jedynka
04:50  Zakończenie dnia

05:35  MASH – odc. 173
06:10  Córki McLeoda – odc. 

193 Podzieleni wytrwamy
06:55  TELEZAKUPY
07:30  Na dobre i na złe – odc. 

109 – Niebezpieczna 
fascynacja

08:30  Pytanie na śniadanie
10:45  Aleja gwiazd
11:10  Familiada – odc. 1811
11:40  Kabaretożercy – (5)
12:35  Niewiarygodne 

stworzenia – odc. 2; cykl 
dokumentalny

13:40  Telekamery Tele Tygodnia 
2011; widowisko

16:00  Panorama Świat
16:15  Giełda
16:30  Tancerze – odc. 26
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 

23/64
18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie 

odc.58 – Nie ma dymu 
bez kaczki

19:35  Sąsiedzi – odc. 17 (181) 
Wielka wygrana

20:10  Barwy szczęścia – odc. 
536

20:45  M jak miłość – odc. 
808; serial TVP; Dla 
małoletnich od lat 12

21:40  Kulisy serialu „M jak 
miłość” – odc. 549

21:50  Magazyn Ekspresu 
Reporterów

22:55  Oglądaj z Andrzejem 
Fidykiem – Autyzm, disco 
i ja; film dokumentalny

23:55  Wieczór filmowy Kocham 
Kino – Deszcz; f. fab.; Iran 
(2001)

01:40  Rzym – odc. 11
02:35  Szczur; film sensacyjny; 

Polska (1994)
04:15  Autyzm, disco i ja; film 

dokumentalny
05:05  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, 

odc.1486
06:00  Nowy dzień z Polsat News
08:00  Kłaparze, Zaki i Zielone 

jajka
08:30  Niebiańska droga; film 

animowany
09:05  Miodowe Lata, odc.68
10:00  Daleko od noszy, odc.3
10:30  Daleko od noszy, odc.4
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.119
11:30  I kto tu rządzi?, odc.17
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.262
13:00  Niania, odc.93
13:30  Niania, odc.94
14:00  Pierwsza miłość, 

odc.1241
14:45  Gotowe na wszystko, 

odc.96
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.26
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.120
17:00  Dlaczego ja?, odc.46
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1242
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.230

20:05  Uniwersalny żołnierz: 
Powrót; film fabularny; 
prod. USA, (1999)

22:00  CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku, odc.102

23:00  Hotel 52, odc.21
00:05  Kariera po trupach; 

komedia; prod. USA/
Kanada, (2000)

02:00  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi
13:55  Kobra: Oddział specjalny 

(11/12)
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sąd rodzinny
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Detektyw Monk (4/16); 
serial sensacyjny

22:30  Pamiętniki wampirów 
(8/22); serial horror

23:30  Kuba Wojewódzki 5
00:30  Superwizjer
01:05  Uwaga!
01:25  Arkana magii (TVN noc)
02:45  Rozmowy w toku
03:40  Nie z tego świata (22); 

serial S-F
04:35  Co za tydzień 
05:05  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (11) dr Joanna 
Koprowicz

08:55  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (12) dr Joanna 
Koprowicz

09:47  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (9) dr 
Andrzej Polaczkiewicz

10:37  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (10) dr 
Andrzej Polaczkiewicz

11:29  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (15) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

12:19  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (16) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

13:12  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Hydro-
żele w medycynie”

13:41  XIII Festiwal Słowian i 
Wikingów – Wolin 2007

14:02  Analiza ekonomiczna 
(13) dr Mirosław 
Bojańczyk

14:50  Analiza ekonomiczna 
(14) dr M. Bojańczyk

15:40  Na naukę jest zawsze pora
15:50  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Promie-
nie życia”

16:05  Pomóż potrąconym
16:21  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Uwaga 
meningokoki”

16:38  Z górnej półki, odc. 9‚ 
„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

16:43  Palmiarnia w Lubiechowie
17:03  Muzeum Narodowe‚ „Ga-

leria Sztuki XX wieku”
  17:21  Filmowa Encyklopedia 

nauki Polskiej‚ „Nadci-
śnienie tętnicze”

17:39  Biocybernetyka w 
kardiologii inwazyjnej 

17:59  Z górnej półki, odc. 3‚ 
„Moje miasto Praga” 
Krzysztof Mich

18:04  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 12‚ „Zarządzanie 
przestrzenią”

18:33  Program dnia
18:34  XIII Festiwal Słowian i 

Wikingów – Wolin 2007
18:54  Z górnej półki, odc. 8‚ 

„Szkicownik słowno 
– obrazowy” Statys 
Eidrigevicius

19:01  Sztuka boksowania
19:09  Trzęsacz 2009
19:29  Z górnej półki, odc. 4‚ 

„Breakout absolutnie” 
Tadeusz Nalepa

19:34  Sekrety lasu, odc. 4‚ 
„Edukacja leśna”

19:46  Z górnej półki, odc. 
32‚ „Maria Koterbska. 
Karuzela mojego życia” 
Roman Frankl

19:51  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 5‚ „Dziedzictwo 
kulturowe”

20:22  Biocybernetyka w 
kardiologii inwazyjnej 

20:43  Sekrety lasu, odc. 8‚ „Drew-
no i jego zastosowanie”

20:58  Pomóż potrąconym
21:14  Filmowa Encyklopedia 

Nauki Polskiej‚ „Promie-
nie życia”

21:30  Program dnia
21:31  Z górnej półki, odc. 9‚ 

„Wewnętrzne dziecko” 
Aneta Łastik

21:36  Palmiarnia w Lubiechowie
21:56  Muzeum Narodowe‚ „Ga-

leria Sztuki XX wieku”
22:14  Filmowa Encyklopedia 

nauki Polskiej‚ „Nadci-
śnienie tętnicze”

22:33  Sekrety lasu, odc. 1‚ 
„Charakterystyka lasów 
wielkopolskich”

22:44  Program dnia
22:45  Uniwersyteckie Studio 

Filmowe UAM w Pozna-
niu na antenie Edusatu 
– ZWIASTUN

22:46  Wybitne Postacie UAM, 
prof. Franciszek Kaczmarek 

23:00  Zarządzanie zasobami ludz-
kimi (11) dr J. Koprowicz

23:50  Zarządzanie zasobami ludz-
kimi (12) dr J. Koprowicz

00:40  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (9) dr 
Andrzej Polaczkiewicz

01:30  Przedsiębiorstwo wobec 
globalizacji (10) dr 
Andrzej Polaczkiewicz

02:20  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (15) dr hab. 
Bogusława Urbaniak

03:10  Zarządzanie zasobami ludzki-
mi (16) dr hab. B. Urbaniak

05:05  Moda na sukces
05:30  Moda na sukces
06:00  Kawa czy herbata?
08:05  Polityka przy kawie
08:20  Wakacje z duchami – 

odc. 5/7 – Tajemnica 
czarnego futerału

08:55  Budzik – Nietoperze
09:25  Moliki książkowe; magazyn
09:40  Heidi – Sekret Vince’a, 

odc. 16
10:10  Zagubieni z Lotu 29 – Wy-

rzuty sumienia, odc. 22 
10:40  Raj
11:10  ABC Klimatu – Prognoza 

dla Polski cz. 2; magazyn
11:20  TELEZAKUPY
12:00  Wiadomości
12:10  Agrobiznes
12:40  Siódme niebo, Do 

widzenia, odc. 21
13:40  Plebania – odc. 1635
14:05  Klan – odc. 2024
14:40  Eurowizja 2011
15:00  Wiadomości
15:10  Pogoda
15:15  Jaka to melodia? – odc. 2135
15:50  Moda na sukces
16:15  Moda na sukces
16:40  Celownik
17:00  Teleexpress
17:15  Pogoda
17:30  Plebania – odc. 1636
17:55  Klan – odc. 2025
18:35  Jaka to melodia? – odc. 2136
19:05  Wieczorynka – Noddy w 

krainie zabawek, odc. 2
19:15  Wieczorynka – Buli – 

Podróż dookoła świata
19:30  Wiadomości 
20:00  Sport 
20:05  Pogoda 
20:15  Piłka nożna – Mecz towa-

rzyski: Norwegia – Polska

22:40  Nora Roberts – Zorza 
polarna; fab.; USA, Kan.

00:15  Piłka nożna – Droga do 
EURO: Norwegia – Polska

00:30  Herosi II – Skutki prawdy 
odc. 10/11

01:20  Herosi II – Bezsilność 
odc. 11/11

02:15  Kino nocnych marków – 
Taki spokojny człowiek; 
dramat; USA (2007)

03:45  Zagadkowa Jedynka
04:50  Zakończenie dnia

05:35  MASH – odc. 174
06:10  Córki McLeoda – odc. 194
07:00  TELEZAKUPY
07:35  Na dobre i na złe – odc. 

110 – Sercowe rozterki
08:30  Pytanie na śniadanie
10:55  Aleja gwiazd
11:15  Gilotyna – odc. 48
11:50  Tak to leciało! – (79)
12:55  Pogoda na piątek – 

odc. 17
13:50  Sąsiedzi – odc. 17 (181) 

Wielka wygrana
14:30  Barwy szczęścia – odc. 536
15:05  Dla niesłyszących – M jak 

miłość – odc. 808
16:00  Panorama świat
16:15  Giełda
16:30  Tancerze – odc. 27
17:25  Jeden z dziesięciu – odc. 
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18:00  Panorama
18:30  Sport Telegram
18:35  Pogoda
18:40  Gorący temat
19:00  Licencja na wychowanie 

odc.59 – Obrońcy
19:35  Sąsiedzi – odc. 18 (186) 

Podwójna stawka
20:10  Barwy szczęścia – odc. 537
20:45  Nowa – odc. 10

21:45  Kino na maksa – Goście, 
goście; komedia; Francja 
(1993)

23:40  Bionic Woman – Agentka 
przyszłości – odc 6/8

00:35  Dr House – s. VI, odc. 132
01:25  W 80 ogrodów dookoła 

świata – Nad Morzem 
śródziemnym; cykl 
dokumentalny

02:35  Sekcja 998 – Tunel; 
telenowela dok. TVP

03:10  Sekcja 998 – odc. 12 
Żądło; telenowela dokumentalna 
TVP

03:35  Goście, goście; komedia; 
Francja (1993)

05:20  Zakończenie dnia

                   
 
05:00  Wstawaj! Gramy!, odc.1487
06:00  Nowy dzień z Polsat News
07:55  Kot w butach na Dzikim 

Zachodzie; film anim.
09:05  Miodowe Lata, odc.69
10:00  Daleko od noszy, odc.5
10:30  Daleko od noszy, odc.6
11:00  Malanowski i Partnerzy, 

odc.120
11:30  I kto tu rządzi?, odc.18
12:00  Rodzina zastępcza, 

odc.263
13:00  Niania, odc.95
13:30  Niania, odc.96 
14:00  Pierwsza miłość, odc.1242
14:45  Gotowe na wszystko, odc.97
15:50  Wydarzenia
16:10  Pogoda
16:15  Interwencja, odc.27
16:30  Malanowski i Partnerzy, 

odc.121
17:00  Dlaczego ja?, odc.47
18:00  Pierwsza miłość, 

odc.1243
18:50  Wydarzenia
19:20  Sport
19:25  Pogoda
19:30  Świat według Kiepskich, 

odc.231
20:00  Świat według Kiepskich, 

odc.328
20:35  John Tucker musi odejść; 

film fabularny; prod.USA/
Kanada, (2006)

22:30  Odlotowy duet; komedia; 
prod. USA, (1998)

00:30  Rodzina Addamsów: 
spotkanie po latach; 
czarna komedia; prod. 
USA, (1998)

02:30  Program interaktywny
04:40  TV Market

 
05:40  Uwaga!
06:00  Mango – Telezakupy
07:00  Granie na śniadanie
08:00  Prosto w serce
08:30  Dzień dobry TVN
11:00  Na Wspólnej 9
11:30  Granie na ekranie
12:25  Mango – Telezakupy
13:20  Detektywi
13:55  Kobra: Oddział specjal-

ny (12)
14:55  Między kuchnią a 

salonem
15:55  Rozmowy w toku
16:55  Sędzia Anna Maria 

Wesołowska
17:55  Prosto w serce
18:25  Detektywi
19:00  Fakty 
19:30  Sport 
19:40  Pogoda 
19:50  Uwaga!
20:05  Na Wspólnej 9
20:45  W-11 Wydział Śledczy

21:30  Święty; film sensacyjny; 
prod. USA (1997)

23:55  Szymon Majewski 
Show 11

00:55  Uwaga!
01:15  Arkana magii (TVN noc)
02:35  Kuba Wojewódzki 5
03:25  Rozmowy w toku
04:20  Nic straconego

08:00  Program dnia
08:05  Zarządzanie zasobami 

ludzkimi (13) dr 
Joanna Koprowicz

08:55  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (14) dr 
Joanna Koprowicz

09:45  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Rak 
piersi – diagnoza i 
leczenie”

10:00  Gospodarka regionalna 
(11) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

10:50  Gospodarka regionalna 
(12) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

11:40  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 11‚ „Transport”

12:10  Zarządzanie 
marketingowe (11) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

13:00  Zarządzanie 
marketingowe (12) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

13:50  Na naukę jest zawsze 
pora

13:59  Program dnia
14:00  Socjologia (1) dr 

Marek Frankowski
14:50  Socjologia (2) dr 

Marek Frankowski
15:40  Lekcja teatru
15:46  Z górnej półki, odc. 

7‚ „Wielkie Rozdroże” 
Zdzisław Skrok

15:50  Laboratorium w 
mikrochipie

16:10  Pomóż potrąconym
16:26  Z wizytą w Muzeum 

Techniki, odc. 1
16:45  Nanodiamenty w 

medycynie
16:59  Przestrzeń wokół nas, 

odc. 12‚ „Zarządzanie 
przestrzenią”

17:28  Z wizytą w Muzeum 
Techniki, odc. 2

17:48  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ 
„Promienie życia”

18:03  Sztuka boksowania
18:11  Program dnia
18:13  Z wizytą w Muzeum 

Motoryzacji, odc. 1
18:32  Kosmos w komórce, 

część 1
18:54  Z wizytą w Muzeum 

Motoryzacji, odc. 2
19:12  Kosmos w komórce, 

część 2
19:36  Robin Heart 
20:02  Laboratorium w 

mikrochipie
20:22  Pola nadziei
20:38  Z wizytą w Muzeum 

Techniki, odc. 1
20:57  Nanodiamenty w 

medycynie
21:11  Przestrzeń wokół nas, 

odc. 12‚ „Zarządzanie 
przestrzenią”

21:40  Z wizytą w Muzeum 
Techniki, odc. 2

22:00  Przestrzeń wokół nas, 
odc. 8‚ „Środowisko 
zamieszkania”

22:30  Filmowa Encyklopedia 
Nauki Polskiej‚ „Świat 
widziany dźwiękiem”

22:43  Uniwersyteckie Studio 
Filmowe UAM w 
Poznaniu na antenie 
Edusatu – ZWIASTUN

22:44  Wybitne Postacie 
Uniwersytetu UAM, 
prof. Ludwik Zabrocki 

23:00  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (13) dr 
Joanna Koprowicz

23:50  Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (14) dr 
Joanna Koprowicz

00:40  Gospodarka regionalna 
(11) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

01:30  Gospodarka regionalna 
(12) dr Arkadiusz 
Niedźwiecki

02:20  Zarządzanie 
marketingowe (11) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński

03:10  Zarządzanie 
marketingowe (12) 
prof. dr hab. Tadeusz 
Kamiński
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KONKURS!!! KONKURS!!!
Wśród Czytelników, którzy prześlą do 8 lutego poprawne 

hasło na adres redakcja@panoramaradomska.pl 
w tytule wpisując: ZAGŁOBA
Rozlosujemy

Podwójne zaproszenie 
na dancing i kolację 

w RESTAURACJI ZAGŁOBA, 
ul. Zagłoba 2 w Radomiu 

tel. 500 050 803

JesTeM 
przeCIw 
lIkwIdaCJI 
szkół

Jeżeli jesteś przeciw likwidacji szkół to wytnij ten napis i włóż za szybę w swoim samochodzie. Przyjdź pod  
Urząd Stanu Cywilnego, gdzie 7 lutego odbędzie się sesja w tej sprawie. Trzymaj kartkę w ramach protestu.


