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ROBIMY FILMY W SZKOLE 
REPORTERSKIEJ
biała podlaska | 2

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich mieli ostatnio moż-
liwość przygotowania pod okiem profesjonalistów wywiadu, 
reportażu oraz felietonu telewizyjnego. Efekty ich pracy 
obejrzeć można na stronie Podlaskiej Szkoły Reporterskiej 
(portal: www.tygodnikpodlaski.pl)

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 
POLSKI WSCHODNIEJ
podlasie | 2

Akademia Nowego Samorządu zaprasza 14-15 marca br. do 
Białej Podlaskiej, Radzynia i Parczewa na kolejne zajęcia 
edukacyjne, które poprowadzą Krzysztof Michałkiewicz, 
poseł oraz b. minister pracy, b. poseł Jan Chmielewski oraz 
radcy prawni Barbara Cioch oraz dr Jan Cioch.

PROTESTY PRZECIW 
BEZCZYNNOŚCI RZĄDU
podlasie | 6

PLATFORMA BLIŻEJ 
WYBORCÓW, ZA ICH 
PIENIĄDZE
radzyń podlaski | 4

Radzyń wzbogacił się o kolejne biuro poselskie. Niezależnie 
od istniejącego od dawna biura posła Stanisława Żmijana 
swoje biuro otworzył w tym mieście również chełmski po-
seł PO Grzegorz Raniewicz.

Nie widać końca paraliżu wywołanego ASF. Zapowiadany 
skup trzody chlewnej nie ruszył. 10 marca rolnicy blokowali 
krajową „dwójkę” między Białą Podlaską a Międzrzecem, 11 
marca zablokowali w Łosicach drogę krajową nr 19 Lublin 
– Białystok. W czwartek do dymisji podał się Stanisław Ka-
lemba, minister rolnictwa, co ani na jotę nie zmieniło tra-
gicznej sytuacji producentów.
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międzyrzec podlaski | 3

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów upubliczniła raport z kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który w dużym stopniu dotyczy osób 
związanych z Międzyrzecem Podlaskim. Raport opisuje patologie w ARiMR, zarządzanej 
przez ludzi PSL. Zdaniem kontrolerów potwierdziło się wiele nieprawidłowości: wysoka skala 
zatrudnienia krewnych, również na stanowiskach podległych, nepotyzm i kumoterstwo 
przejawiające się faworyzowaniem pracowników przy zatrudnianiu, awansowaniu i nagradzaniu 
oraz konfl ikty interesów – powiązania personalne osób pełniących kierownicze funkcje 
w Agencji z organizacjami otrzymującymi od niej środki fi nansowe. Wątki opisywane w raporcie 
bada - w porozumieniu z prokuraturą - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

MIĘDZYRZECKA
PAJĘCZYNA
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Masz problemy finansowe lub potrzebujesz porady prawnej?
Oferujemy:

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
21-500 Biała  Podlaska, ul. Francuska 136,  tel. (83) 411 10 47

 email: odfik-bialapodlaska@skef.pl     www.skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

UWAGA

nie udzielamy kredytów 

i pomocy finansowej

news tygodniainformacja tygodnia

Możliwości rozwoju Polski Wschodniej
podlasie

Akademia Nowego Samorządu to cykl 
bezpłatnych zajęć edukacyjnych, prze-
znaczonych dla osób chcących działać 
publicznie, zorganizowany przez Fun-
dację Grzegorza Biereckiego „Kocham 
Podlasie”.
Poseł i były minister pracy Krzysztof Mi-
chałkiewicz, były poseł Jan Chmielew-
ski, wieloletni samorzadowiec i radny 
Wrocławia oraz radcy prawni Barbara 
Cioch i dr Paweł Cioch – to kolejni prele-
genci ANS, której trzecia odsłona odbę-
dzie się w Białej Podlaskiej w Społecznej 
Szkole Podstawowej w Sielczyku w pią-
tek (14 marca) o godz. 17.00, w Parcze-

wie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
w sobotę (15 marca) wyjątkowo o godz. 
11.40 i w Radzyniu Podlaskim, w Ze-
spole Szkół w Białej, również w sobotę 
(15 marca) o godz. 17.00.
W trakcji zajęć ANS omówione zo-
staną m.in. takie zagadnienia, jak poten-
cjalne plany i możliwości rozwoju Polski 
Wschodniej, podstawy pracy samorzą-
dowej oraz partnerstwo publiczno-pry-
watne, jako alternatywa dla inwestycji 
i rozwoju jednostek samorządu teryto-
rialnego. Uczestnicy dowiedzą sie także, 
co dla mieszkańców naszego regionu 
oraz Gminnych i Miejskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej oznaczają zmiany 
w ustawie o pomocy społecznej.

Już 17 marca wraz z tygodnikiem  
otrzymasz światowy bestseller  

– książkę „PASJA”

Są to spisane przez Klemenasa Brentano 
wizje Błogosławionej niemieckiej mistyczki 

i zakonnicy Anny Katarzyny Emmerich, które 
szczególnie ubogacają objawienia związane 

z męką i śmiercią Pana Jezusa. Książka ta 
stanowiła podstawę scenariusza filmu „Pasja” 

w reżyserii Mela Gibsona.

  TYLKO 5,90 zł  KSIĄŻKA W CENIE TYGODNIKA

Unia jak Titanic
biała podlaska

9 marca w gościł w Białej Podlaskiej 
na zaproszenie Rodziny Radia Maryja 
prof. Mirosław Piotrowski poseł do Par-
lamentu Europejskiego. Do restauracji 
„Skala” przybyło ponad 100 osób. Głów-
nym tematem niedzielnego spotkania 
była kwestia wydatkowania pieniędzy 
unijnych i problem bezrobocia w UE. 
Mirosław Piotrowski zwrócił uwagę 
na brak informacji o działalności UE 
w polskich mediach. Obywatele polscy 
nie posiadają podstawowej wiedzy tym, 
co dzieje się w strukturach wspólnoty, 
nie są świadomi tego, jak funkcjonuje 
wspólnota i czym zajmują się eurodepu-
towani. Ważnym elementem wykładu 
były problemy z bieżącymi wydarze-
niami na Ukrainie. 
Inną kwestią poruszoną w trakcie dys-
kusji była zmiana podejścia do funk-
cjonowania samych struktur Unii Eu-
ropejskiej. Konkurs „Absurdy Unii Eu-
ropejskiej” , pod patronatem Mirosława 
Piotrowskiego, który obnaża dziwne 
przepisy wytwarzane przez struktury 

Mirosław Piotrowski podpisywał 
książkę „Unia jak Titanic”, której 
felietony prezentowane były na 
antenie TV Trwam

Podziel się kroplą miłości
biała podlaska

Ośrodek Misericordia Caritas oraz Cen-
trum Krwiodawstwa w Białej Podlaskiej 
zachęcają do wzięcia udziału w kam-
panii „Podaruj Kroplę Miłości”. Krew 
jest niezastąpionym i najcenniejszym 
darem, jaki człowiek może przekazać 
bliźniemu:

Ratuje chorym ludziom życie. Mimo 
rozwoju medycyny nie da się zastąpić 
jej innym specyfi kiem. Chętni do od-
dania krwi mogą zgłaszać się 31 marca 
w godz. 7.30-13.00, do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Lublinie, oddział w Bia-
łej Podlaskiej, przy ul. Jana III Sobie-
skiego 8.

unijne, jak ten czy kura w klatce musi 
mieć przyrząd do ścierania pazurów, 
jest traktowany obecnie poważnie na-
wet przez urzędników UE.

pytanie tygodnia

Bezpieczeństwo pieszych
radzyń podlaski

W trakcie przebudowy ul. Między-
rzeckiej został wykonany chodnik dla 
pieszych. Istnieje jednakże potrzeba 
przedłużenia go aż do ul. Budowla-
nych, gdzie znajduje się kilka zakła-
dów pracy, do których muszą dotrzeć 
mieszkańcy Radzynia. 
– To zależy od stanowiska lubelskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, gdyż przebieg 
tego ciągu pieszo – jezdnego leży w pa-
sie drogi krajowej nr 19. Władze mia-
sta podejmowały już wcześniej próby 
wykonania tej inwestycji, jednak nie 
uzyskały one akceptacji w GDDKiA – 
twierdzi zastępca burmistrza Mirosław 
Kałuski. 
Do wykonania pozostało około 1200 m 
ciągu. Kiedy to nastąpi?
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Przypomnijmy, że w dotychczasowych 
spotkaniach edukacyjnych prelegen-
tami byli m.in. znany dziennikarz Mi-
chał Karnowski i profesor Grażyna An-
cyparowicz, z którymi zajęcia cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem i które 
w powszechnym odbiorze w pełni speł-
niły oczekiwania uczestników.
Dotychczasowy dorobek, wiedza i po-
ziom kolejnych prelegentów są gwaran-
tem, że nie inaczej będzie i tym razem. 
Serdecznie zapraszamy.

WS 

Robimy fi lmy w Szkole Reporterskiej
podlasie

Warsztaty dziennikarskie w Podlaskiej 
Szkole Reporterskiej trwają. Uczest-
nicy co tydzień spotykają się z publi-
cystami i dziennikarzami w siedzibie 
„Tygodnika Podlaskiego” w Białej Pod-
laskiej, którego redakcja objęła patro-
natem warsztaty. Zajęcia skierowane 
są do osób zainteresowanych pracą re-
portera. Organizatorem szkoły jest Fra-
tria, wydawca m,in. Tygodnika „wSieci” 
i portalu wPolityce.pl. 
Do tej pory odbyły się wykłady publi-
cysty i dziennikarza Michała Karnow-
skiego, redaktor naczelnej portalu wsu-
mie.pl, Doroty Łosiewicz oraz Marcina 
Wikło, wydawcy portalu wpolityce.pl. 
Uczestnicy wzięli już udział w zaaran-
żowanym planowaniu wydania, na 
które sami przygotowali tematy. 
Powstają już pierwsze teksty, które za-
mieścimy wkrótce na stronie www.ty-
godnikapodlaski.pl. Ania Łabęcka, fo-
toedytor tygodnika „wSieci” wraz z fo-
toreporterem Adamem Chełstowskim 
opowiadali o roli zdjęć w przygotowa-
niu pisma i strony internetowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
też wcześniejsze spotkanie z Maciejem 
Muzyczukiem – reżyserem, scenarzy-
stą, producentem telewizyjnym, który 
wraz z operatorem Witkiem Kornasiem 

przybliżyli uczestnikom warsztatów 
sztukę pracy z kamerą.
Uczestnicy zajęć Podlaskiej Szkoły re-
porterskiej mieli możliwość przygoto-
wać w ekspresowym tempie wywiad, 
reportaż i felieton telewizyjny. 
 – Kursanci przygotowując i oglądając 
wszystkie trzy pliki mogą sami zorien-
tować się czym różnią się trzy podsta-
wowe gatunki dziennikarstwa telewi-
zyjnego: wywiad, reportaż i felieton – 
mówi Maciej Muzyczuk, który krótko 
ocenił tez pracę uczestników warszta-

tów. – Początki zawsze są trudne, ale 
pierwszy krok został zrobiony.
Jak poszło? Zobaczcie sami. Efekty 
pracy, także z montażystą można zo-
baczyć na fi lmach zamieszczonych na 
stronie Podlaskiej Szkoły Reporterskiej 
na portalu www.tygodnikpodlaski.pl.

(mac)
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Mieszkańcy oczekują przedłużenia 
chodnika

Wyrażam ubolewnie w związku z zamieszczeniem na łamach Tygodnika 
Podlaskiego publikacji zawierających nieuprawnione sugestie dotyczące rze-
komej nieuczciwości pana Sławomira Charczuka i mogące w ten sposób na-
razić na szwank jego dobre imię, co nie było ani wolą, ani zamierzoną inten-
cją autora rzeczonej publikacji.                                                  Wojciech Sumliński
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MIĘDZYRZECKA PAJĘCZYNA
Najpierw były prasowe „przecieki”, teraz wszystko jest już jawne. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów upubliczniła 
raport z kontroli przeprowadzonej w 2012 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w której dominują 
ludzie z nadania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wątek międzyrzeckiej pajęczyny zabiera w nim wiele miejsca
międzyrzec podlaski

Kontrolerzy weryfi kowali informacje o nieprawidło-
wościach w funkcjonowaniu Agencji. Ich zdaniem 
potwierdziło się wiele z nich: wysoka skala zatrud-
nienia krewnych, również na stanowiskach podle-
głych; nepotyzm i kumoterstwo przejawiające się 
faworyzowaniem pracowników przy zatrudnianiu, 
awansowaniu i nagradzaniu; konfl ikty interesów 
czyli powiązania personalne osób pełniących kie-
rownicze funkcje w Agencji z organizacjami otrzy-
mującymi od niej środki fi nansowe.

Sami swoi
Na Podlasiu raport wywołał niemałą sensację, bo-
wiem w znacznej mierze dotyczy osób związanych 
z Międzyrzecem Podlaskim. Wprawdzie kontrolerzy 
– jak stwierdzają – nie potwierdzili informacji o du-
żej skali zatrudniania międzyrzeczan w agencji, jed-
nak wskazali, że osoby z tego miasta mogły liczyć na 
„szczególne traktowanie”, a decyzje kadrowe podej-
mowane w stosunku do 9 z 11 badanych osób wska-
zują na ich faworyzowanie.
W lipcu 2012 r. w centrali oraz mazowieckim i lu-
belskim oddziale agencji zatrudnionych było 35 
osób urodzonych, mieszkających lub zameldowa-
nych w Międzyrzecu. W raporcie padają nazwiska: 
zastępcy prezesa Mariusza Kostki; radcy prawnego 
w biurze prezesa Przemysława Litwiniuka; byłej dy-
rektor biura prezesa Joanny Adasik; byłego dyrek-
tora departamentu zarządzania zasobami ludzkimi 
Łukasza Marciniaka; byłego dyrektora gabinetu pre-
zesa Jarosława Gajewskiego, dyrektora DPiS Grzego-
rza Adasika oraz Roberta Matejuka i Roberta Ma-
tejka.

Prorodzinny PSL
W raporcie czytamy, że zatrudnianie członków ro-
dziny oraz osób bliskich było zjawiskiem powszech-
nym i akceptowanym przez kierownictwo agencji. 
Aż 23 z 81 członków kierownictwa posiada lub po-
siadało tam w latach 2000 – 2012 członka rodziny 
lub osobę bliską. Powiązania rodzinne dotyczyły 2 
z 4 zastępców prezesa oraz 9 z 25 dyrektorów cen-
trali ARiMR. Jako przykład podano dyrektora depar-
tamentu programowania i sprawozdawczości Grze-
gorza Adasika, którego żoną jest była dyrektor biura 
prezesa Joanna Adasik. Siostra tej ostatniej pracuje 
w Departamencie Baz Referencyjnych.
Skala powiązań pracowników w centrali ARiMR 
i dwóch oddziałach regionalnych – – mazowiec-

kim i lubelskim – była według kontrolerów bar-
dzo duża.

Podpisywał tylko listę
Przykładem szczególnego traktowania miał być 
Przemysław Litwiniuk – były szef gabinetu poli-
tycznego ministra Marka Sawickiego, przewodni-
czący rady powiatu bialskiego i kandydat PSL na eu-
roposła. Kontrolerzy piszą, że cieszył się specjalnymi 
przywilejami. W latach 2006-2010 agencja płaciła 
za jego studia doktoranckie, choć od lipca 2006 do 
lipca 2009 nie było go w pracy (brał m.in. urlop bez-
płatny). Już w 2004 r. przełożony Litwiniuka sygna-
lizował Departamentowi Kadr, że „pracownik nie 
stawiał się na stanowisku pracy ograniczając się je-
dynie do podpisywania listy obecności”. W raporcie 
wyliczono, że suma nagród przyznanych Litwiniu-
kowi w latach 2009-2012 była wyższa od sumy śred-
nich nagród pracowników w biurze prezesa o 76%. 
Działania podjęte w celu zmiany wymiaru czasu jego 
pracy nie przyniosły rezultatu, bo rada powiatu bial-
skiego nie wyraziła zgody na wypowiedzenie wa-
runków umowy o pracę.

Sąsiadkę wysłali na kurs
Kolejny z „faworyzowanych” to Robert Matejuk, 
który w chwili zatrudnienia w 2008 r. ”otrzymał pra-
wie maksymalną stawkę wynagrodzenia”, i do lu-
tego 2011 r. posiadał zakres obowiązków dotyczący 
innego stanowiska niż to, które zajmował. Po rozpo-
częciu kontroli ujawniono, że Matejuk nie przycho-
dzi do pracy, za co został ukarany naganą.
W 2010 r. na stanowisku inspektora zatrudniono 
spośród 21 kandydatów osobę mieszkającą w są-
siedztwie Przemysława Litwiniuka. Kontrolerzy 
podkreślają, że osoba ta nie spełniała wymagań 
m.in. biegłej obsługi komputera, więc po pół roku 
pracy skierowano ją na kurs komputerowy dla śred-
niozaawansowanych. Już po 2 miesiącach pracow-
nik ten otrzymał maksymalną stawkę wynagrodze-
nia dla inspektora i umowę o pracę na czas nieokre-
ślony. Dostawał również bardzo wysokie nagrody 
– ich suma w latach 2011-2012 była o 83% wyższa 
od średniej nagród w Agencji.

Wszechstronny 
Sporo miejsca w raporcie poświęcono osobie Ro-
berta Matejka, obecnego przewodniczącego rady 
miasta Międzyrzeca. Podczas zatrudniania go na 
stanowisko doradcy komisja rekrutacyjna uznała, 
że jego wykształcenie jest „bezpośrednio związane 

z daną pracą” i doświadczenie zawodowe wykazuje 
„dużą zbieżność” z wymogami. Tymczasem kandy-
dat był nauczycielem języka polskiego i angielskiego 
po fi lologii polskiej (specjalność nauczycielska). Do 
tego pracował wcześniej jako agent ochrony, instruk-
tor sportowy, księgarz i menedżer fi rmy importują-
cej przyprawy i bakalie. Matejek został zatrudniony 
w 2008 r. w Biurze Promocji Instrumentów Wspar-
cia, i już po jednym dniu pracy – na wniosek innego 
międzyrzeczanina Jarosława Gajewskiego – oddele-
gowano go do gabinetu prezesa. Kontrolerzy podkre-
ślają, że ani razu nie potwierdził obecności w pracy 
podpisem na liście. Nie sporządzono dla niego za-
kresu obowiązków pracy, a po niecałych 2 miesią-
cach zwolniono z ich świadczenia, ponieważ zaczął 
pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Związku Za-
wodowego Pracowników Służby Publicznej.

Awansowani i nagradzani 
Kontrolerzy zwrócili uwagę, że niektóre osoby były 
awansowane w agencji na stanowiska kierownicze, 
mimo że nie posiadały wymaganego stażu pracy. 
W trzech przypadkach dotyczyło to osób zwią-
zanych z Międzyrzecem. Joanny Adasik, Łukasza 
Marciniaka oraz Jarosława Gajewskiego. Między-
rzeczanie korzystali także z uprawnień wynikają-
cych z działalności we władzach Związku Zawo-
dowego Pracowników Służby Publicznej. Z możli-
wości zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Obok 
Roberta Matejka (okres aż 6 lat, który kończy się 
dopiero w czerwcu 2014) byli to panowie Gajewski 
(ponad rok) oraz Litwiniuk (prawie 1,5 roku).Osoby 
związane z Międzyrzecem były także sowicie nagra-
dzane. Najlepszym przykładem jest tu Joanna Ada-
sik, dyrektor biura prezesa, która w drugim półroczu 
2011 r. otrzymała nagrody w łącznej kwocie 11 tys. zł, 
mimo że tym czasie przepracowała niecały miesiąc.

Konfl ikt interesów
Kontrola potwierdziła, że osoby pełniące kierow-
nicze funkcje w ARiMR zajmowały kluczowe sta-
nowiska w stowarzyszeniach Bialskopodlaska Lo-
kalna Grupa Działania oraz Integracyjne Centrum 
Edukacji i Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, któ-
rym agencja przekazywała środki fi nansowe. We-
dług kontrolerów wystąpił w tym przypadku kon-
fl ikt interesów. W sposób szczególny dotyczyło to 
Mariusza Kostki, który łączył stanowisko zastępcy 
prezesa ARiMR z funkcją prezesa zarządu BLGD. 
Członkami ICEiK byli w różnych okresach Przemy-

sław Litwiniuk i Joanna Adasik. W organach stowa-
rzyszenia działali także Jarosław Gajewski, Robert 
Matejek, Łukasz Marciniak i Mariusz Kostka.
Kontrolerzy potwierdzili informacje o obsadzaniu 
stanowisk w radach nadzorczych spółek prawa han-
dlowego osobami związanymi z BLGD oraz ICEiK. 

Będą pozwy?
 – Materiał jest nierzetelny, logicznie niespójny i na-
cechowany motywacją polityczną – podsumował 
raport Przemysław Litwiniuk.
Jego zdaniem kontrolerzy podali „liczne niepraw-
dziwe informacje, miejscami pomylili nazwiska 
i zmanipulowali statystyki”.
 – Wiem, że wiele osób, nie wyłączając mnie, przygo-
towuje pozwy w związku z naruszeniem dóbr oso-
bistych – stwierdza przewodniczący rady powiatu 
bialskiego.
Za niedopuszczalne uznaje „insynuowanie” przez 
media, iż rzekome powiązania rodzinne dotyczą 
przede wszystkim działaczy PSL, zwracając uwagę, 
że analizowano okres ponad 12 lat, w trakcie których 
rządziły też AWS, SLD, Samoobrona i PiS. 
 – Nie godzę się na wymienianie mojego nazwiska 
w kontekście nieprawidłowości, gdyż takowych 
nawet w raporcie mi się nie zarzuca, opisując stany 
zgodne z prawem – dodaje.

Marek Wasiluk

Międzyrzecki wątek zajmuje wiele miejsca 
w raporcie przygotowanym przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów

Droga krajowa nr 63 wreszcie w remoncie
radzyń podlaski, stasinów

 Rozpoczął się remont drogi krajowej nr 
63 na odcinku Radzyń Podlaski – Stasi-
nów. Wycinane i łatane są załamane oraz 
pęknięte partie asfaltu.
Senator RP Grzegorz Bierecki wraz z se-
natorem RP Henrykiem Ciochem już 
w lutym br. złożyli oświadczenie skiero-
wane do wiceprezes Rady Ministrów, mi-
nister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej. Poruszany był w nim pro-

blem fatalnego stanu drogi krajowej nr 
63, łączącej Radzyń Podlaski z przejściem 
granicznym w Sławatyczach. 
Senatorowie zwrócili uwagę, iż już 
w marcu 2013 roku ówczesny minister 
transportu, budownictwa i gospodarki 
morskiej został powiadomiony o ko-
nieczności pilnego remontu odcinka 
pomiędzy Radzyniem Podlaskim a miej-
scowością Polubicze w gminie Wisznice. 
Ówczesna interwencja senatora Grzego-
rza Biereckiego spowodowana była tro-

ską o zdrowie i życie ludzi korzystających 
ze znajdującej się w opłakanym stanie 
technicznym jezdni. Mimo tego monitu 
na znacznej części drogi nie podjęto żad-
nych działań zmierzających do poprawy 
bezpieczeństwa. 
„Niestety, tuż przed Wigilią na takim 
niemodernizowanym odcinku doszło 
do tragicznego, kolejnego już, wypadku, 
w którym zginęły osoby korzystające 
z tejże drogi publicznej – w tym matka 
pięciorga dzieci – drogi, za której stan 

odpowiedzialność ponosi Skarb Pań-
stwa. Mając na względzie dobro i bezpie-
czeństwo osób poruszających się drogą 
krajową nr 63, zwracamy się ponownie 
z zapytaniem: kiedy wyżej wymieni ona 
droga zostanie wyremontowana?” – czy-
tamy w złożonym na 49. posiedzeniu Se-
natu oświadczeniu sygnowanym przez 
senatorów Grzegorza Biereckiego i Hen-
ryka Ciocha. 
Lepiej późno niż wcale: remont ruszył.

Red.
Zły stan dróg = wypadki
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na krótkona krótko

biała podlaska

Szesnastoletni uczeń Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 1 w Białej Podlaskiej został 
dotkliwie pobity na terenie szkoły. 16-la-
tek poważnym urazem żuchwy został 
przewieziony do specjalistycznego szpi-
tala w Lublinie, gdzie przejdzie skompli-
kowaną operację. O tym odrażającym in-
cydencie bialskich policjantów powiado-
miła 10 marca matka poszkodowanego 
chłopaka. – Do pobicia doszło na tere-
nie szkoły. Policja wszczęła dochodzenie 
w tej sprawie – mówi Wojciech Lesiuk, 
pełniący obowiązki rzecznika bialskiej 
policji. Z nieofi cjalnych informacji wy-
nika, że pobicia dokonali rówieśnicy ze 
szkoły, a konfl ikt między tymi młodymi 
ludźmi narastał od dawna. Niestety, nikt 
na czas nie zareagował.

Pobicie w szkole

kwasówka

Policjanci z Międzyrzeca zatrzymali czte-
rech młodych mężczyzn winnych pod-
palenia dwóch samochodów osobowych 
w Kwasówce (gmina Drelów). Sprawcy 
chcieli się w ten sposób zemścić na wła-
ścicielach pojazdów. Przed godziną 3 
w nocy z 9 na 10 marca strażacy w od-
stępie kilku minut otrzymali informacje 
o dwóch płonących samochodach w Kwa-
sówce. W akcji gaśniczej wzięły udział 
cztery zastępy straży pożarnej z OSP Kwa-
sówka, Drelów, Żerocin oraz JRG Między-
rzec. Jednak Seat Toledo oraz Volkswagen 
Golf spłonęły niemal doszczętnie. Właści-
ciele straty oszacowali łącznie na 10 tys. 
zł. Strażacy nie mieli wątpliwości, że cho-
dzi o podpalenia. Sprawą zajęła się więc 
policja. W trakcie dochodzenia okazało 
się, że tej samej nocy w Kwasówce usi-
łowano podpalić także trzeci samochód, 
jednak sprawców spłoszył właściciel, któ-
rego zaniepokoiły nocne hałasy. W ciągu 
dwóch kolejnych dni policjanci zatrzy-
mali 33-latka z gminy Drelów oraz trzech 
mieszkańców gminy Adamów w wieku 19, 
22 i 30 lat. Mężczyźni przyznali się do pod-
palenia. Chcieli w ten sposób wyrównać 
sąsiedzkie porachunki.

Sąsiedzkie 
porachunki

gmina ulan

Nie ma prawie tygodnia bez przejęcia 
przez funkcjonariuszy służby celnej czy 
policji papierosowej kontrabandy. W środę 
radzyńscy policjanci przejęli blisko 1400 
paczek papierosów bez polskich znaków 
akcyzy (prawie 28 tys. sztuk). Przemy-
cona zza wschodniej granicy partia znaj-
dowała się na terenie posesji 47-letniego 
mieszkańca gminy Ulan. Wartość należ-
nego podatku akcyzowego wynosi ponad 
20 tys. zł. Zatrzymany mężczyzna usłyszał 
zarzuty i przyznał się do winy.

Lewe „fajki”

Platforma bliżej wyborców, za ich pieniądze
Platforma Obywatelska bogata pieniędzmi podatników ma już w Radzyniu Podlaskim dwa 

biura poselskie. To efekt konfl iktu w radzyńskiej Platformie.

radzyń podlaski

Od dawna w Radzyniu funkcjonuje biuro 
posła Stanisława Żmijana. Miasto, z ca-
łym szacunkiem, do wielkich aglomera-
cji nie należy, wydawałoby się więc, że to 

jedno biuro powinno spełniać potrzeby 
i oczekiwania wyborców. 
Tymczasem w lutym powstało tam ko-
lejne biuro, które otworzył chełmski po-
seł PO, Grzegorz Raniewicz.
Sytuacja jest co najmniej dziwna, bowiem 
posłowie, jeżeli już chcą być w większej 
liczbie obecni w mniejszej miejscowości, 
to łączą siły w celu ograniczenia kosztów. 
Tak jest – na przykład – w Hrubieszowie, 
gdzie poseł Raniewicz ma wspólne biuro 
z posłem Mariuszem Gradem.

Widać jednak podziały w PO są już tak 
głębokie, że aktywiści tej partii nie mogą 
ze sobą wytrzymać w jednym biurze. Po-
dzielona jest Platforma w województwie 
na stronników Stanisława Żmijana, po-
sła z Międzyrzeca oraz Włodzimierza 

Karpińskiego, posła z Puław i ministra 
skarbu państwa. 
Podzielona jest też Platforma w Radzyniu 
Podlaskim na zwolenników wicestaro-
sty Mariusza Skoczylasa i powiatowego 
przewodniczącego PO – Włodzimierza 
Grabowskiego.
Polityczni konkurenci PO chodzą po 
Radzyniu i opowiadają, że poseł Żmijan 
nie chciał wpuszczać do swojego biura 
ludzi Grabowskiego, więc ten postarał 
się o nowy lokal. I trzeba mu przyznać, 

Karabiny na granicy
koroszczyn

Na przejściu granicznym z  Białorusią 
w Koroszczynie celnicy zatrzymali 86 ka-
rabinów, które nie posiadały odpowied-
nich zezwoleń. Zgłoszony do odprawy 
ładunek miał zezwolenie na tranzyt, nie-
mniej w trakcie przeprowadzonej przez 
funkcjonariuszy celnych szczegółowej re-
wizji towaru okazało się, że na część broni 
brakuje odpowiednich dokumentów. 
Zatrzymane na granicy karabiny to jedy-
nie część większej, bo zawierającej po-
nad 1000 sztuk broni i blisko pół miliona 
sztuk amunicji partii towaru, która z Bia-
łorusi jechała na Słowację. Zgłoszony do 
odprawy w oddziale celnym ładunek sta-
nowiły typowe dla wyposażenia Armii 
Czerwonej uzbrojenie, w tym karabiny 
powtarzalne Mosin. To właśnie te ostat-
nie stały się przyczyną kłopotów właści-
ciela przesyłki.
Z uwagi na niedopełnienie obowiązku, co 
jest równoznaczne z nielegalnym przewo-

Rekord w przemycie 
narkotyków
dorohusk

Rekordową próbę przemytu heroiny 
udaremnili funkcjonariusze Służby 
Celnej na polsko-ukraińskim przejściu 
granicznym w Dorohusku. W niedzielę 
3 marca, celnicy kontrolując ciężarówkę 
na zagranicznych numerach rejestracyj-
nych, wjeżdżającą do Polski z Ukrainy, 
wykryli 96 kg heroiny o szacunkowej 
wartości rynkowej 20 mln zł. Narko-
tyki były ukryte w przerobionej przed-
niej ścianie naczepy. Jest to najwięk-
szy przemyt heroiny ujawniony przez 

służby od siedmiu lat i  jeden z  naj-
większych w ostatnich latach w Euro-
pie. Czynności dochodzeniowo-śled-
cze prowadzi CBŚ pod nadzorem Pro-
kuratury Apelacyjnej w Lublinie. Warto 
nadmienić, że uaktywnili się przemyt-
nicy narkotyków na naszej wschodniej 
granicy. W  grudniu ubiegłego roku 
funkcjonariusze straży granicznej uda-
remnili przemyt narkotyków w Korosz-
czynie i Terespolu, wówczas łącznie za-
trzymali 175 kg haszyszu i 50 kg mari-
huany, o wartości prawie 8,5 mln zł.

AL

Polityczni konkurenci PO chodzą po Radzyniu 
i opowiadają, że poseł Żmijan nie chciał 
wpuszczać do swojego biura ludzi Grabowskiego, 
więc ten postarał się o nowy lokal.

że w swoich staraniach był bardzo sku-
teczny. Biuro posła Raniewicza otwarto 
bowiem w budynku należącym do spółki 
Włodzimierza Grabowskiego.
Podobno jest tam tanio. Dla posła Ranie-

wicza z pewnością. W końcu z własnej 
kieszeni za swoje radzyńskie biuro nie 
płaci. Koszty jego utrzymania ponoszą 
podatnicy...

Marek Wasiluk

zem uzbrojenia, celnicy zgodnie z prawem 
musieli zatrzymać 86 ze 100 karabinów 
Mosin. O sprawie zostanie poinformo-
wana prokuratura. Za nielegalny transport 
broni może grozić nawet do 10 lat więzie-
nia. Pozostała część będzie mogła ruszyć 
w dalszą drogę.                                                      AL

Wypad do Brukseli
podlasie

Europoseł Arkadiusz Bratkowski zaprosił 
pięćdziesięcioosobową grupę samorzą-
dowców do Parlamentu Europejskiego, 
byli wśród nich również przedstawi-
ciele powiatu bialskiego. Samorządowcy 
uczestniczyli w  licznych seminariach 
i spotkaniach oraz zapoznali się z pracą 
i funkcjonowaniem struktur europejskich. 
Na pytanie: Jakie z tego wyjazdu wynikną 

korzyści dla rolników czy też powiatu? – 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Sekretarz 
bialskiego powiatu Jan Jańczuk zapewnił 
jedynie, iż koszty podróży pokrył europo-
seł Arkadiusz Bratkowski, a tym samym 
wyjazd nie obciążył budżetu. Rolnicy 
w tym czasie burzą się i organizują prote-
sty. Niestety, o ich tragicznym położeniu 
ani w naszym parlamencie, ani też w eu-
ropejskim, nikt nie wspomina.

AL

86 kb. bez niezbędnych zezwoleń

Coraz więcej narkotyków przechwytują funkcjonariusze Służby Celnej

Obok posła Stanisława Żmijana, swoje biuro poselskie otworzył w Radzyniu 
Podlaskim kolejny poseł PO - Grzegorz Raniewicz
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 partnerem rubryki „podlasie z kulturą” są skok ubezpieczenia

Piszę, bo mnie to bawi
biała podlaska

Bialczanin Waldemar Golanko, utytuło-
wany polski lekkoatleta, pisze powieści 
i wiersze. To zajęcie sprawia mu wielką 
satysfakcję, cieszy go również uznanie 
czytelników.
Mistrzostwo Polski i brązowy medal 
Mistrzostw Europy w skoku w dal to 
największe osiągnięcia sportowe Wal-
demara. Dla wielu sportowców takie 
wyniki pozostają w sferze marzeń, jed-
nakże mistrz z perspektywy czasu oce-
nia je jako skromne. 
 – Sportowi dużo zawdzięczam. Tre-
ningi to ciężka praca, ale uczy ona sys-
tematyczności, obowiązkowości oraz 
uczciwości wobec innych i samego sie-
bie. Sport mnie ukształtował, wzmocnił 
charakter – przyznaje Waldemar. 
Gdy był nastolatkiem, nie tylko z zapa-
łem uprawiał lekkoatletykę, ale również 
pisał wiersze. Nie afi szował się jednak 
ze swoją twórczością. Pełna konspiracja: 
utwory chował gdzieś głęboko, aby nikt 
ich nie przeczytał. Wstydził się, że pisze 

wiersze. Sportowiec i poeta – taki ma-
riaż wykluczał się wzajemnie w mnie-
maniu młodego chłopaka. Był przeko-
nany, że gdy ten fakt wyjdzie na jaw, ró-
wieśnicy zabiją go śmiechem.

Taką miałem potrzebę 
Po zakończeniu kariery sportowej wy-
kładał na bialskim AWF. Potem wyje-
chał do Kanady. Po powrocie do kraju 
podjął pracę w Europejskim Centrum 
Kształcenia i Wychowania w Rozkoszy. 
 – Brak treningów i mniej zajęć domo-
wych, spowodowały, że miałem dużo 
czasu wolnego. Wiele czytałem, nie 
opuszczała mnie również potrzeba pi-
sania. Postanowiłem napisać powieść – 
wspomina Waldemar. 
Początki twórczości były toporne i – 
co gorsza – efekty kompletnie nie za-
dawalały autora. Wciąż poprawiał to, 
co napisał wcześniej. Po przełamaniu 
pierwszych trudności tworzenie kolej-
nych części przyszło mu znacznie ła-
twiej. Tak powstała powieść „Wygrać 
to nie wszystko”. Gotowy utwór dał do 

przeczytania najbliższym. Po usłysze-
niu ciepłych słów nabrał przekonania, 
że tej powieści nie będzie się wstydził. 
Postanowił wydać książkę. Ukazała się 
ona w grudniu ubiegłego roku. 
 – Jest to rzecz o miłości, życiowych wy-
borach, przemyśleniach, refl eksjach. Nie 
jest to jednak autobiografi a, jak mnie-
mają niektórzy czytelnicy, chociaż 
główny bohater posiada wiele moich 
cech – zapewnia autor. 

Spotkanie z poetami 
(fragment)

Jaka szkoda, żeś mnie nie zaprosił,

do „Baru pod zdechłym psem”.

Było trochę za wcześnie.

Wiem.

To dla mnie zaczynały rozpalać się latarnie,

te listopadowe,

mimo, że świeciły marnie.

Zaraz powiem.

Szarugi dopiero przed nami,

a my sami.

I życie jakoś tak przeleciało,

a tego życia wciąż mało.

Obecnie pisze kolejną książkę.

Dobrze mi w świecie literatury
Miłością do języka ojczystego, jego pięk-
nem emanującym z utworów najwybit-
niejszych polskich pisarzy, zaraził się 
w liceum. 
 – Przyznaję, w szkole nie przykładałem 
się do nauki języka polskiego. Wówczas 
ważniejszy był dla mnie sport i treningi. 
Dzięki cudownej pani profesor, Annie 

BYŁEM W WIĘZIENIU…
Jak właściwie zrozumieć przesłanie Jezusa zawarte w słowach „Byłem w więzieniu…”? 
Z odpowiedzią na to pytanie codziennie usiłuje zmierzyć się o. Marek Strycharski, 
kapelan bialskiego Zakładu Karnego, brat z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.
biała podlaska

Od wielu lat o. Marek Strycharski skupia się na 
pracy z ludźmi, których los ciężko doświadczył, 
zniszczył moralnie i materialnie, zepchnął na 
margines. Niesie wsparcie zagubionym i bezsil-
nym, niepotrafiącym samodzielnie udźwignąć 
balastu życiowych doświadczeń. Pierwszym jego 
zetknięciem się z ludźmi ze społecznego autu była 
praca w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Za-
kroczymiu. Tam zetknął się ze skutkami alkoholi-
zmu; z bolesnym upadkiem człowieka rozpaczliwie 
oczekującego na podanie ręki. 
 – To doświadczenie było bardzo cenne. Obecnie 
inaczej patrzę na problemy ludzi, dostrzegam ich 
złożoność. Proszę spojrzeć ilu ludzi w centrum na-
szego miasta cierpi z powodu ubóstwa material-
nego i duchowego. Ileż bólu jest w oczach młodych 
ludzi, którzy nie doznali miłości w swojej rodzinie 
– zastanawia się o. Marek. 

Kraty zniewolenia
Od dwóch lat o. Marek prowadzi posługę duszpa-
sterską w bialskim Zakładzie Karnym. A praca nad 
zniewolonym człowiekiem jest wielkim wyzwa-
niem. 
 – „Byłem w więzieniu…” Jezus mówi nam, że utoż-
samia się z każdym człowiekiem znajdującym się 
w jakiejkolwiek formie zniewolenia – wyjaśnia ka-
pelan o. Marek Strycharski. Tak często spotykane 
zniewolenie wewnętrzne, spadające na nas poprzez 
głupotę, nałogi, grzech, wygodnictwo, zaniechanie. 
Zniewolenie wewnętrzne najczęściej prowadzi do 
zniewolenia zewnętrznego: widzialnych krat. 
 – Tak na to zagadnienie należy patrzeć w kontekście 

Słowa Bożego. Należy pomóc człowiekowi uwolnić 
się od grzechu, od złego, aby wyjść z innych form 
zniewolenia – stwierdza kapelan.

Odkrywanie dobra
W ostatnich miesiącach media przypuściły bezpar-
donowa szarżę na Kościół i księży. Niemalże każ-
dego dnia czytaliśmy i słyszeliśmy o pedofi lii wśród 
duchownych. 
 – Taki atak zastosował Hitler wobec księży niemiec-
kich, aby dojść do władzy i wprowadzić swoje rządy 
w latach trzydziestych ubiegłego wieku – zauważa 
kapelan. 
Nagonka skutkuje tym, że coraz więcej ludzi dy-
stansuje się od kapłanów i głoszonych przez nich 
słów. Ojciec Marek odczuwa to również podczas 
pracy w więzieniu. Bardzo często młodzi ludzie 
przy pierwszych spotkaniach okazują ostrożność 
i powściągliwość. Dopiero po pewnym czasie sami 
rozpoczynają rozmowę, przychodzą na Mszę, przy-
stępują do sakramentu pokuty. Mimo specyfi ki wię-
ziennego środowiska, skazani nigdy w stosunku do 
kapelana nie odnieśli się wulgarnie i z wrogością. 
 – Podczas wizyty kolędowej, tylko w jednej celi spo-
tkałem się z odmową rozmowy – wspomina kape-
lan.
Każdy z osadzonych to inna, najczęściej drama-
tyczna historia. Ci ludzie potrzebują rozmowy, zro-
zumienia, poświęcenia im uwagi. 
 – Być z nimi, słuchać ich i głosić Chrystusa, a On 
daje łaski aby mogli stać się innymi, czyli lepszymi 
ludźmi – przekonuje kapelan. Jest niewielu złych 
ludzi, bardzo wielu zaś – pogubionych, którzy nie 
wierzą, że jest w nich dobro. Wydobyć je, to zada-
nie kapelana ZK.

Pociąg do nieba
Słyszymy często, iż praca resocjalizacyjna prowa-
dzona w więzieniu jest bezowocna. Skazany po od-
byciu kary powraca do swojego dawnego sposobu 
życia, a po jakimś czasie ponownie wraca za kratki. 
Ojciec Marek nie skreśla takich ludzi. Przyczyn ich 
kolejnego „upadku” upatruje w zdegradowanym 
środowisku rodzinnym i społecznym. Uważa, że 
przy powtórnym uwięzieniu człowiek ponownie 
potrzebuje wsparcia, potrzebuje nadziei – Boga. 
Zdarzają się również nawrócenia. Kapelan Marek 
pracował z 48-letnim osadzonym. Ten człowiek tra-
fi ł za kratki z powodu pomówienia przez konkubinę. 
Targały nim emocje i chęć zemsty. Szczere rozmowy, 
spowiedź i odpowiednie lektury pozwoliły mu spoj-
rzeć inaczej na własne życie. Z własnej inicjatywy 
zaczął opiekować się młodym, zbuntowanym i agre-
sywnym więźniem. Odezwały się w nim ojcowskie 
uczucia, nie wychowywał własnych dzieci, posta-
nowił w więzieniu pomóc innemu zagubionemu 
„dziecku”. 
 – Patrzyłem jakie zmiany zachodzą w tym czło-
wieku. Nawet gdy nie otrzymał przedterminowego 
zwolnienia, nie zareagował złością. Doszedł do 
wniosku, że Bóg wie, co robi. Potrzebował czasu, 
by dojrzeć do tego, aby nie mścić się na tych, któ-
rzy go skrzywdzili – opowiada kapelan. 
Po wyjściu zza krat w jego życiu nastąpił prawdziwy 
cud. Żona wybaczyła mu wszystko i pozwoliła aby 
wrócił. Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, 
gdy spotkał się z kapelanem stwierdził: Nie wiem 
co się stało. Jestem jakby w raju. Nigdy nam tak do-
brze z żoną nie było, nawet zaraz po ślubie. Byłem 
młody popełniłem wiele błędów, przez własną głu-
potę trafi łem za kratki, bo przecież to ja porzuciłem 

żonę dzieci i związałem się z konkubiną. Więzienie 
uratowało mi życie. 
 – Mężczyzna ten przystąpił do spowiedzi. Widzia-
łem go jeszcze na rekolekcjach adwentowych w Ko-
ściele św. Antoniego. Zmarł pod koniec grudnia – 
wspomina o. Marek.
Z relacji jego matki kapelan dowiedział się, że tuż 
przed śmiercią mężczyzna powiedział coś zadziwia-
jącego: „gdyby przyjechał pociąg do nieba, to bym 
wsiadł i odjechał”. 
Po 20 minutach wsiadł do takiego pociągu…
Jego żona z kolei stwierdziła, iż byli małżeństwem 
21 lat, ale ich raj trwał 21 dni… 
 – Towarzyszyć człowiekowi w jego drodze nawróce-
nia, przemiany myślenia, odczuwania, stawania się 
innym człowiekiem, to cudowne, ale i wymagające 
dla tych, którzy pracują i posługują w zakładach pe-
nitencjarnych – wyznaje o Marek.

Agnieszka Lubaszewska 

Tomkiel, mogłem jednak poznać i do-
cenić wartość i bogactwo literatury. Pani 
Ania to nie tylko wspaniały pedagog, 
wychowawca i polonista, to również 
przyjaciel i niezwykły człowiek – mówi 
z uznaniem Waldemar. 

Zabawy słowem
Pierwsza publikacja przyniosła mu 
wiele satysfakcji. Wydał książkę, której 
nie musi się wstydzić. W wolnych chwi-
lach pisze wiersze. 
 – To jest znakomita zabawa, słowna gra, 
która przynosi wiele radości. Siadając 
do pisania nigdy nie wiem, co napiszę 
– przyznaje Waldemar. 
Wszystko, co podpowiada mu natchnie-
nie i twórcza wena, zapisuje w formie 
wiersza. Część tych utworów ląduje w ko-
szu. Wybrane wiersze pozostawia jednak 
i do nich powraca. Uzbierało się już ich 
ponad 150. Wkrótce wyda swój pierw-
szy tomik. – Pisanie wierszy, zabawy 
ze słowami sprawiają mi prawdziwą ra-
dość. Znakomicie się przy tym relaksuję 
– stwierdza Waldemar Golanko. 

Agnieszka Lubaszewska

O. Marek Strycharski

Waldemar Golanko
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Zamienił stryjek siekierkę na kijek
zielona wyspa czy ruchome piaski

się nie dotknął, to mu się wali i rozsypuje 
w rękach. Groźne miny polskiego premiera 
w sprawie konfliktu na Ukrainie muszą 
wywoływać w Moskwie uśmiechy poli-
towania. Polski rząd dzięki medialnym 
pohukiwaniom nie bardzo się przejmuje 
dramatyczną wręcz sytuacją polskich pro-
ducentów i hodowców trzody chlewnej, czy 
pod politycznym pretekstem – blokadą eks-
portu polskiego mięsa na wschód z powodu 
rzekomego afrykańskiego pomoru świń. 
Setki polskich małych i średnich firm oraz 
gospodarstw rolnych specjalizujących się 

Janusz Szewczak
Główny ekonomista SKOK

o 7-miu latach bimbania i psu-
cia we własnym kraju, premier D. 
Tusk z dużą ulgą porzucił krajowe 
problemy i zajął się polityką mię-

dzynarodową, zgodnie ze staropolskim 
przysłowiem „zamienił stryjek, siekierką 
na kijek”. Przez ostatnie dni udaje męża 
stanu rozdającego unijne karty w sprawie 
konfliktu na Ukrainie, bo w kraju czego by 

w hodowli świń, może podzielić los polskich 
firm budowlanych czyli zbankrutować. 
Po 25-latach naszych „sukcesów” gospo-
darczych i realizowania koncepcji MFW 
i BŚ nasz dług publiczny i zagraniczny jest 
wielokrotnie większy niż ten obecny ukra-
iński, a majątek narodowy wyprzedany do 
cna na rzecz zagranicznych podmiotów. 
Przed nami nie ruszone wręcz problemy 
likwidującego się polskiego państwa, dogo-
rywającej służby zdrowia, rozrastającej 
się skali biedy i wykluczenia, olbrzymiego 
bezrobocia i czekającej nas nowej wielkiej 

 partnerem strony gospodarka są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

PROTESTY PRZECIW 
BEZCZYNNOŚCI RZĄDU
Nasilają się protesty, związane z brakiem pomocy dla hodowców trzody chlewnej. 10 marca kolumna blisko 50 rolniczych 
ciągników utrudniała ruch na drodze krajowej nr 2 między Białą Podlaską a Międzyrzecem. Następnego dnia protestujący 
całkowicie zablokowali ruch na trasie Lublin – Białystok. Zdesperowani rolnicy zapowiadają kolejne akcje.

podlasie

Takich scen na Podlasiu nie było już 
dawno. Niestety, nieudolność rządzą-
cej koalicji PO-PSL, i – w efekcie – dra-
matyczna sytuacja w polskim rolnictwie 
doprowadziła do licznych protestów już 

nie tylko na wschodzie, również w in-
nych częściach kraju. Poszkodowani są 
przede wszystkim producenci żywca 
wieprzowego, których dotknęły restryk-
cje wprowadzone w związku z wykry-
ciem afrykańskiego pomoru świń. Rol-
nicy z utworzonej strefy buforowej, która 
obejmuje powiaty graniczące z Białoru-
sią, nie mogą sprzedać świń. W chlew-
niach jest już grubo ponad 30 tys. sztuk 
zwierząt przeznaczonych na sprzedaż. 
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba 
podczas niedawnej wizyty w Białej Pod-
laskiej obiecywał uruchomienie skupu 
interwencyjnego. Nie ruszył on do tej 

pory, a straty rolników rosną z każdym 
dniem, bez większych perspektyw na 
ich rekompensatę. Dotyczy to już całego 
kraju, ponieważ afrykański pomór do-
prowadził do dużego spadku cen żywca. 
Protest w sprawie bezczynności ministra 
rolnictwa wystosowała NSZZ Rolników 

Indywidualnych „Solidarność” powiatu 
bialskiego, w którym m.in. czytamy:
Szkopuł w tym, że i za tę cenę żywca nie 
można sprzedać.

Blokowanie „Dwójki”
W poniedziałek 10 marca zdesperowani 
rolnicy wyjechali ofl agowanymi ciągni-
kami na drogi. Protest sparaliżował ruch 
na drodze krajowej nr 2 między Mię-
dzyrzecem a Białą Podlaską. Blisko 50 
rolniczych pojazdów w wolnym tempie 
przez kilka godzin jeździło między tymi 
miejscowościami. Tworzyły się ogromne 
korki, do których przyczyniła się także 

kolizja (niezwiązana z protestem), do 
której w godzinach przedpołudniowych 
doszło w Sławacinku.
We wtorek 11 marca rolnicy ponownie 
pojawili się na drogach. Tym razem w Ło-
sicach zablokowali drogę krajową nr 19 
Lublin – Białystok. Policja musiała zorga-
nizować objazdy, ponieważ protestujący 
przepuszczali jedynie samochody służb 
ratunkowych. 
Protestujący w nocy nie zlikwidowali 
blokady. Zapowiedzieli, że pozostaną 
na drodze aż do spełnienia ich postula-
tów, przede wszystkim ogłoszenia skupu 
interwencyjnego. Należy się liczyć z or-
ganizacją podobnego protestu na drodze 
krajowej nr 2 
We wtorek również przyjechał do Białej 
Podlaskiej wiceminister rolnictwa Ta-
deusz Nalewajk. Jego wystąpienie jesz-
cze bardziej podgrzało nastroje wśród 
hodowców. Poinformował bowiem, że 
fi rmy, które miały prowadzić skup in-
terwencyjny wycofały się z tego.
 – Od kilku tygodni panuje jeden wielki 
bałagan, którego nikt nie potrafi  prze-
rwać – stwierdza Marek Uściński, szef 
NSZZ Solidarność Rolników Indywidu-
alnych w powiecie bialskim. – Nie wiem 
po co ten zmęczony wiceminister przyje-
chał do Białej Podlaskiej, skoro nie miał 
nic konkretnego do przekazania – dodaje.
13 marca br. Stanisław Kalemba, minister 
rolnictwa, podał się do dymisji.

Marek Wasiluk

fali emigracji młodych Polaków. Polityczne 
i moralne wsparcie w pełni uzasadnione 
dla nowych ukraińskich władz nie może 
być alibi dla całkowitej bierności i braku 
działań rządu na rzecz poprawy sytuacji 
polskich obywateli w ich własnym kraju. 
Pomagając innym trzeba jednocześnie, tu 
nad Wisłą wyplenić takie patologie, jak 
w sferze zatrudnienia w „rodzinnej wręcz 
firmie” – rządowej agencji ARiMR, trzeba 
wyjaśnić wreszcie do końca info-aferę 
– ośmiornicę oplatającą najważniejsze pań-
stwowe instytucje. Trzeba jak najszybciej 

podziękować za współpracę Ministrowi 
Zdrowia, a zwłaszcza v-ce Ministrowi Zdro-
wia Sł. Neumanowi, po jego ostatnich 
występach. Trzeba wreszcie zacząć two-
rzyć miejsca pracy dla Polaków, a nie je 
likwidować. Polski premier D. Tusk obec-
nie zachowuje się bardziej jak europejski 
urzędnik – eurokrata niż polski premier, 
który główne problemy krajowe traktuje 
jak trzecioplanowe zadanie.  Próbuje się dziś 
wmówić Polakom, że mamy silny, dobrze 
zorganizowany, stabilny i gospodarczo 
kwitnący kraj, czasami tylko jakiś Protasie-
wicz się wygłupi i na tym koniec zmartwień. 
Zanim przyjdzie czas na kawior, trzeba 
zadbać o schabowego.

Koszt wyprodukowania jednego kg żywca wieprzowego 
w cyklu otwartym na wschodzie Polski wynosi ok. 6 zł. 
Sprzedając tucznika o wadze 115 kg po 3,3 zł/kg tracę 
na jednej sztuce ok. 300 zł. W tym samym czasie rolnik 
niemiecki uzyskuje ponad 6,2 zł/kg oraz wsparcie 
państwa. My zostaliśmy pozostawieni sami sobie – 
mówi rolnik z powiatu radzyńskiego.

10 marca blokowana była krajowa „dwójka” na wysokości Białej Podlaskiej (góra) 
oraz Międzyrzeca Podlaskiego (ponżej)
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SPARINGIAZS PSW: Pragą Warszawa 9:1, Korona Łasz-czów 7:0, Praga Warszawa 2:1, 05.03 1.FC Katowice, 07.03 Zagłębiem Lublin, 09.03 Czwórka RadomOrlęta Radzyń Podlaski: Motor Lublin 0:1 , Lublinianka 1:1, Avia Świdnik 1:4, KS Dąbro-wica 3:1, Broń Radom 1:4, Orlęta Łuków 5:1, 09.03 Lewart Lubartów Podlasie Biała Podlaska: Motor Lublin 1:5, Czarni Węgrów 3:1, Podlasie II Biała Podla-ska 2:3, Lutnia Piszczac 3:3, Radomiak 1:4, Pogoń Siedlce 3:3, Pogoń II Siedlce 4:4, Dy-namo Brześć (ME) 2:2, Granit Nikaszewicze 1:3, 06.03 Volny Pinsk, 06.03 FK Smolevicze, 08.03 FK Słonim, 08.03 Aresnal Kijów (ME), 10.03 Dynamo BrześćLutnia Piszczac: Huragan Międzyrzec Pod-laski 4:3, Ruch Ryki 3:1, Orlęta Łuków 5:4, Podlasie Biała Podlaska 3:3, Niwa Łomazy 1:1, Orlęta Łuków 2:4, Pogoń II Siedlce 0:7, 9.03 Powiślak Końskowola, 16.03 TOP-54 Biała Podlaska (juniorzy).
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piątek 14 marca

5:20 Misja Martyna: Finał (2) (12-
ost.) program rozrywkowy

6:05 We dwoje 2 (2/16) program rozrywkowy
7:25 Męski typ: Rafał Sonik (4-ost.) talk-show
7:55 Ostry dyżur 14 (2/19) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Łazęga (61) serial 

fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: Artykuł 

(535) serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (10/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Wyrodny brat (62) 

serial fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(536) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

(16/24) serial sensacyjny
16:30 Na Wspólnej (1883) serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 

(9/18) serial fantasy
18:00 Dr House 5 (11/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(17/24) serial sensacyjny
20:00 Powrót człowieka zwanego 

Koniem western, USA 1976
22:40 Premiera: Zaklęci w czasie 

dramat SF, USA 2009
0:50 The Following (4/15) serial kryminalny
1:50 Nowe rządy komedia krym., USA 2009
3:55 Arkana magii program rozrywkowy
6:00 Zakończenie programu

3:50 Głos Polski
4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Polski punkt widzenia
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Program dla dzieci
9:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy Sakrament
17:00 Jazda próbna
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd katolickiego 

tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… W 

mijającym tygodniu
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Felieton „Myśląc Ojczyzna”
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Słodkie życie (3) serial komediowy
8:50 Okrasa łamie przepisy: Gotowanie 

dla strażaków magazyn kulinarny
9:30 Papież Franciszek fi lm dok., USA 2013
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Południowy Pacyfi k: 

Bezkresny błękit (3) serial dokumentalny
13:45 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:15 Moda na sukces (5946) telenowela
14:40 Polska non stop magazyn reporterów
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2555) telenowela
15:40 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
16:15 Skoki narciarskie: Mistrzostwa 

Świata w lotach w Harrachovie 
(w przerwie Teleexpress)

18:50 Galeria (152) serial obyczajowy
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Cavaliada w Warszawie kronika
20:10 Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 

Soczi 2014 kronika
20:30 Ben Hur (1/4) serial kostiumowy
21:30 Ilu miałaś facetów? komedia 

romantyczna, USA 2011
23:25 Żywe trupy (2/6) serial grozy
0:20 Białe kołnierzyki (8/15) serial obycz.
1:05 Weekendowy magazyn fi lmowy
1:30 Galeria (152) serial obyczajowy
2:00 Notacje: Jan Peszek. Aktor 

wiarygodny cykl dokumentalny
2:15 Psychopata fi lm sensacyjny, USA 1995
4:25 Białe kołnierzyki (8/15) serial obycz.
5:15 Zakończenie programu

6:00 Codzienna 2 m. 3 (30) serial komediowy
6:30 Lokatorzy: Przezorny zawsze 

zabezpieczony (64) serial komediowy
7:05 M jak miłość (464) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1084) serial obycz.
11:35 Na dobre i na złe: Męska decyzja 

Mariolki (244) serial obyczajowy
12:40 Banda pawianów: Na ryby 

(1/8) serial dokumentalny
13:10 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: W drodze do dżungli reportaż
13:45 Tylko Ty! teleturniej
14:20 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Falun biegi sprinterskie 
stylem klasycznym kobiet

16:30 Na sygnale (9/26) serial fabularno-dok.
16:50 Na sygnale (10/26) serial fabularno-dok.
17:25 Rodzinka.pl: Człowiek uczy się 

całe życie (17) serial komediowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1084) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1085) serial obycz.
20:40 BarON24: Człowiek w masce 

(3) serial komediowy
21:10 BarON24: Protest (4) serial komediowy
21:45 Dzięki Bogu już weekend 
23:05 Tylko dla dorosłych 
23:25 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (6/22) serial kryminalny
0:20 Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka 

fi lm przygodowy, Niemcy/USA 2008
2:20 PitBull 2 (10) serial sensacyjny
3:15 PitBull 2 (11) serial sensacyjny
4:15 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (6/22) serial kryminalny

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich 

(158) serial komediowy
8:55 Malanowski i partnerzy (189) 

serial fabularno-dokumentalny
9:35 Malanowski i partnerzy (190) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(9) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (255) serial 

paradokumentalny
12:00 Nasz nowy dom (10) reality show
13:00 Trudne sprawy (401) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (1858) 

serial obyczajowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(10) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (617) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (507) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1859) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(108) serial komediowy
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami (2) program rozrywkowy
22:05 xXx: Następny poziom fi lm 

sensacyjny, USA 2005
0:25 Żołnierze kosmosu 2: Bohater 

federacji horror SF, USA 2004
2:20 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Tyle lat (875) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (43) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (294) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Kryminalni: Sponsor (10) 

serial kryminalny
14:15 Szpital (173) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Nawrócony 

(1130) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (295) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (174) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Superkino: Kac Vegas w 

Bangkoku komedia, USA 2011
22:10 Dziewczyna z tatuażem 

thriller, Niemcy/Szwecja/USA/
Wielka Brytania 2011

1:25 Kuba Wojewódzki (17) talk-show
2:25 Uwaga! magazyn reporterów
2:40 Arkana magii program rozrywkowy
4:00 Rozmowy w toku: talk-show
4:55 Zakończenie programu
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
14-16.03, „Rodzinka nie z tej 
ziemi”, Kanada, USA, animo-
wany, komedia, (b/o) godz. 
12:30

Aby wziąć udział w konkur-
sie i mieć szansę na wygranie 
dwóch pojedynczych wejściówek 
do NoveKino Merkury na film 
„Kamienie na szaniec” „wystar-
czy wysłać SMS-ową odpowiedź 
na pytanie: Losy ilu przyjaciół 
przedstawia opisywany fi lm pt. 

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
„Kamienie na szaniec”? 
a) trzech
b) pięciu
Wyślij SMS pod numer 7248 o tre-
ści tpkino.X gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać od-
powiedź na pytanie. 
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na 

SMS-y czekamy od 14 marca 
do 18 marca do godz. 15.59. Wy-
grywa ten, kto w najkrótszym 
czasie odpowie na pytanie po-
stawione powyżej. O wygranej 
poinformujemy telefonicznie. 
Wejściówki do zrealizowania 
19 marca.

Kamienie na szaniecHit w Kinie
MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Ekranizacja jednej z najsłynniejszych polskich książek XX wieku. 
Znakomity reżyser, wybitni aktorzy, poruszająca historia i prze-
słanie nigdy nie tracące na aktualności. „Być zwyciężonym i nie 
ulec – to zwycięstwo.” Oto dewiza jaką w życiu kierują się trzej 
młodzi przyjaciele: „Alek”, „Zośka” i „Rudy”; harcerze, maturzy-
ści warszawskiego liceum, snujący ambitne plany na przyszłość, 
przekreślone wybuchem II wojny światowej. Wkraczają w doro-
słość w niezwykle dramatycznych czasach, które stawiają ich przed 
wyborem – przetrwać za wszelką cenę czy przyłączyć się do wal-
czących o wolną Ojczyznę. Chłopcy, wychowani w patriotycznych 
domach, kształtowani przez harcerskie ideały, postanawiają wal-
czyć. Stają się żołnierzami i – choć codziennie ocierają się o śmierć 
– to jednak nawet wtedy potrafi ą żyć pełnią życia. Walczą ofi arnie 
i z honorem. Odchodzą „jak kamienie przez Boga rzucane na sza-
niec”, zostawiając po sobie testament: wielką lekcję honoru i mi-
łości do Ojczyzny.

Konkurs książkowy Wydawnictwa Zysk i S-ka
rozwiązanie

W konkursie SMS-owym 
„Książka dla czytelnika”, w któ-

rym poprawna odpowiedź to a) 
trzeci, laureatami konkursu zo-
stali: Marek Mazuruk i Renata 
Oleszczuk. Laureatom gratu-

lujemy i zapraszamy po od-
biór nagrody do naszej redak-
cji, Biała Podlaska, ul. Francu-
ska 136.

14-16.03, „Kamienie na szaniec”, 
Polska, dramat, wojenny, (l. 13) 
godz. 14:15, 16:30, 18:45; 17-
19.03, godz. 14:15, 16:30, 18:45; 
20.03, godz. 14:00, 18:00
14-16.03, „Non-stop”, Francja, 
USA, akcja, thriller, (l. 15) godz. 
21:00; 17-19.03, godz. 21:00; 
20.03, godz. 16:00

20.03, Spotkanie Filmowe: 
„Zniewolony. 12 Years a Slave”, 
USA, biografi czny, dramat, hi-
storyczny (l.15), godz. 20.15
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5:25 Szymon Majewski Show (6/14) 
program rozrywkowy

6:35 Mango telezakupy
8:40 Czterej pancerni i pies 

(15/21) serial wojenny
9:50 Zaklinaczka duchów 3 

(9/18) serial fantasy
10:50 Złoto dla zuchwałych 

komedia wojenna, 
Jugosławia/USA 1970

13:50 Przygoda na Alasce fi lm 
przygodowy, USA 1996

16:05 Kosmiczny mecz fi lm 
familijny, USA 1996

17:55 Dowody zbrodni 7 (16/22) 
serial kryminalny

18:55 Kobra: Oddział specjalny 18: 
Na własną rękę (3/16) 
serial kryminalny

20:00 Hity na niedzielę: Van Helsing 
horror SF, Czechy/USA 2004

22:50 Revolution (5/20) 
serial SF

23:50 Premiera: Bezsenność 
thriller, USA 2002

2:25 Arkana magii interaktywny 
program rozrywkowy

4:30 Druga strona medalu: Dariusz 
Krupa (1/8) talk-show

5:05 Zakończenie programu

3:50 Przegląd tygodnika rodzin 
katolickich «ŹRÓDŁO»

4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Polski punkt widzenia
8:05 Polski punkt widzenia
8:30 Z Parlamentu Europejskiego
9:00 Spotkanie z Madzią Buczek
9:15 Przegląd tygodnika rodzin 

katolickich „ŹRÓDŁO”
9:20 Przegląd Tygodnika 

Katolickiego „Niedziela”
9:30 Transmisja Mszy Świętej
12:00 Modlitwa ,,Angelus” z Ojcem 

Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś-to też Polska
13:30 By odnowić oblicze ziemi
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Zaczerpnij ze źródła
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Vatican magazine
21:50 Jak My to widzimy 

5:50 Bulionerzy: Finansista (5/75) serial kom.
6:15 Zimowe Igrzyska 

Paraolimpijskie Soczi 2014
6:30 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:25 Ogród po polsku program rolniczy
8:35 Świat się kręci – the best of talk-show
9:00 Ziarno program dla dzieci
9:35 Domisie: Oszczędzaj papier 

program dla dzieci
10:10 Czterej pancerni i pies: Most 

(6/21) serial wojenny
11:15 Nie ma jak Polska: Zagłębie i 

Śląsk magazyn turystyczny
11:45 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem magazyn
12:50 U Pana Boga w ogródku 

(8/12) serial komediowy
13:40 Skoki narciarskie: Mistrzostwa 

Świata w lotach w Harrachovie 
16:20 Świat się kręci – the best of talk-show
17:00 Teleexpress
17:25 Komisarz Alex 5: Przegrany 

(55) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:55 Słodkie życie (2) serial komediowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 

Soczi 2014 kronika
20:07 Cavaliada w Warszawie kronika
20:20 Ranczo 8: Wybacz mnie 

(94) serial obyczajowy
21:20 Miłość z przedszkola 2 komedia 

romantyczna, Niemcy 2009
23:30 Bękarty wojny dramat 

wojenny, Niemcy/USA 2009
2:10 Homeland 2 (10/12) serial obyczajowy
3:10 Miłość z przedszkola 2 komedia 

romantyczna, Niemcy 2009

5:35 Słowo na niedzielę
5:45 W krainie lwów (1/6) serial dok.
6:15 Ostoja magazyn przyrodniczy
6:50 M jak miłość (1047) serial obyczajowy
7:50 Barwy szczęścia (1084) serial obyczajowy
8:20 Barwy szczęścia (1085) serial obyczajowy
8:55 Kultura, głupcze magazyn 

kulturalno-społeczny
9:35 Rodzinne oglądanie: Amba – tygrys 

syberyjski fi lm przyrodniczy, USA 2008
10:35 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Szafi r reportaż
11:05 Makłowicz w podróży: Hiszpania 

– Wyspy Kanaryjskie. Teneryfa – W 
cieniu Teide magazyn kulinarny

11:40 Gwiazdy w południe: Joe 
Kidd western, USA 1972

13:20 Biegi narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Falun bieg na 
10 km stylem dowolnym kobiet

14:40 The Voice of Poland – Przesłuchania 
w ciemno – Podlasie program muz.

15:35 The Voice of Poland. Przesłuchania w 
ciemno. Wielkopolska program muz.

16:30 Na dobre i na złe: Przed terminem 
(550) serial obyczajowy

17:25 Na sygnale: Pierwszy dyżur (5/26) 
serial fabularno-dokumentalny

18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:55 Dzięki Bogu już weekend 
20:05 Wczasy z kabaretem – Szczecin 

2013: Na letnisko czy do wód 
(3) program rozrywkowy

21:10 Sherlock: Wielka gra (3/9) 
serial kryminalny

22:50 Kocham kino magazyn 
fi lmowy Grażyny Torbickiej

23:30 Kocham kino na bis: Poważny 
człowiek czarna komedia, Francja/
Wielka Brytania/USA 2009

1:25 Joe Kidd western, USA 1972
3:00 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:50 Co nowego u Scooby›ego? 
(13) serial animowany

8:20 Jeźdźcy smoków (11) 
serial animowany

8:55 Happy wkręt 2 
fi lm animowany, 
Niemcy/USA 2009

10:35 Epoka lodowcowa 2: Odwilż 
fi lm animowany, USA 2006

12:15 Dziennik cwaniaczka 2 
komedia, USA 2011

14:15 Top Chef 2 (2) 
reality show

15:50 Twoja twarz brzmi znajomo 
(2) program rozrywkowy

17:50 Nasz nowy dom (11) 
reality show

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie 

program publicystyczny
20:00 Tylko muzyka. 

Must be the music 7 (3) 
program rozrywkowy

22:00 Kości 9 (169) 
serial kryminalny

23:00 Obserwator 
thriller, USA 2000

1:00 Świat według Bundych 6 
(140) serial komediowy

1:30 Świat według Bundych 6 
(141) serial komediowy

2:00 Świat według Bundych 6 
(142) serial komediowy

2:30 Świat według Bundych 6 
(143) serial komediowy

3:00 Magazyn sportowy

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Maja w ogrodzie (11) 

magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (11) 

magazyn ogrodniczy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Efekt domina (3/8) serial dokumentalny
11:35 Co za tydzień magazyn informacyjny
12:15 Sama słodycz (2) serial obyczajowy
13:15 Prawo Agaty (2) serial obyczajowy
14:15 X Factor (3/14) program rozrywkowy
15:45 Happy Feet: Tupot małych stóp fi lm 

animowany, Australia/USA 2006
18:00 Ugotowani (3/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda (5900)
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Lekarze (3) serial obyczajowy
21:00 Project Runway (3/13) reality show
22:00 Na językach (3/13) 

program rozrywkowy
23:00 Ninja zabójca fi lm sensacyjny, 

Niemcy/USA 2009
1:05 Uwaga! magazyn reporterów
1:20 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
2:40 Zakończenie programu
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6:20 Misja Martyna Extra (1/11) 
program rozrywkowy

7:05 Mango telezakupy
9:10 Dwóch i pół 8 (11/16) serial komediowy
9:40 Dwóch i pół 8 (12/16) serial komediowy
10:10 Dwóch i pół 8 (13/16) serial komediowy
10:40 Zaklinaczka duchów 3 

(8/18) serial fantasy
11:40 Czterej pancerni i pies 

(15/21) serial wojenny
12:50 Kot fi lm familijny, USA 2003
14:30 Usta Usta (11) serial komediowy
15:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

(13/24) serial sensacyjny
16:25 Agenci NCIS: Los Angeles 

(14/24) serial sensacyjny
17:25 Dr House 5 (7/24) serial obyczajowy
18:25 Revolution (4/20) serial SF
19:30 Zaklęci w czasie 

dramat SF, USA 2009
21:45 Komediowa sobota: Alfi e 

komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2004

23:55 Van Helsing horror SF, 
Czechy/USA 2004

2:40 Arkana magii interaktywny 
program rozrywkowy

4:45 Druga strona medalu: Prof. Andrzej 
Bochenek (7/8) talk-show

5:15 Zakończenie programu

3:00 Informacje dnia
3:20 Różaniec
3:50 Święty na każdy dzień
4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Polski punkt widzenia
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Westerplatte młodych
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 „Anioł Pański”& Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… W 

mijającym tygodniu
13:20 Siódmy Sakrament
16:00 Informacje dnia
16:10 Mocni w wierze
16:40 Sanktuaria Polskie
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:25 Przegląd katolickiego 

tygodnika „Niedziela”
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:30 Matki, żony i kochanki (2/22) 
serial obyczajowy

6:30 15:10 do Łagiewnik
7:00 Zimowe Igrzyska 

Paraolimpijskie Soczi 2014
7:10 Las bliżej nas: Las w krainie tysiąca 

jezior (42) serial dokumentalny
7:30 Rok w ogrodzie magazyn
8:00 Prawdę mówiąc program publicystyczny
8:25 Naszaarmia.pl magazyn
8:55 Magazyn Ligi Mistrzów 

magazyn piłkarski
9:30 Czterej pancerni i pies: ‹Rudy›, miód 

i krzyże (5/21) serial wojenny
10:25 Kultura od kuchni: Książka 

(10) magazyn dla młodzieży
11:25 Weekendowy magazyn fi lmowy
11:55 Jak to działa?: Nowoczesne materiały 

magazyn popularnonaukowy
12:35 Słodkie życie (3) serial komediowy
13:05 Okrasa łamie przepisy: W stołówce 

na Pradze magazyn kulinarny
13:35 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:15 Seks z internetu dramat 

obyczajowy, USA 2005
15:50 Skoki narciarskie: Mistrzostwa 

Świata w lotach w Harrachovie 
(w przerwie Teleexpress)

18:35 Ranczo 8: Wykapany ojciec 
(93) serial obyczajowy

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:25 Komisarz Alex 5: Przegrany 

(55) serial kryminalny
21:25 Hit na sobotę: Bękarty wojny dramat 

wojenny, Niemcy/USA 2009
0:05 Psychopata fi lm sensacyjny, USA 1995
2:05 Ben Hur (1/4) serial kostiumowy
3:05 Seks z internetu dramat 

obyczajowy, USA 2005
4:40 Żywe trupy (2/6) serial grozy
5:35 Zakończenie programu

5:55 Okazja: Rolna 46 (1/19) 
serial komediowy

6:25 Okazja: Mafi jne porachunki 
(2/19) serial komediowy

7:05 M jak miłość (1046) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:15 Pogoda
10:20 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Falun bieg łączony kobiet
11:50 Barwy szczęścia (1081) serial obycz.
12:20 Barwy szczęścia (1082) serial obycz.
12:55 Barwy szczęścia (1083) serial obycz.
13:25 Polacy w Rzymie i Watykanie cykl dok.
14:00 Familiada teleturniej
14:40 BarON24: Człowiek w masce 

(3) serial komediowy
15:10 BarON24: Protest (4) serial komediowy
15:40 Słowo na niedzielę
15:50 Stawka większa niż życie: Genialny plan 

pułkownika Krafta (9/18) serial wojenny
17:00 Dzięki Bogu już weekend 
17:25 Na sygnale: Oświadczyny (4/26) 

serial fabularno-dokumentalny
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:55 Kulisy «Postaw na milion» felieton
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 The Voice of Poland. Przesłuchania 

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

ciemno. Wielkopolska program muz.
22:10 Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka 

fi lm przygodowy, Niemcy/USA 2008
0:10 SADE – „Bring Me Home: 

Live 2011” koncert
1:20 Prawie najlepszy komedia, USA 2004
3:00 Poważny człowiek czarna komedia, 

Francja/Wielka Brytania/USA 2009
4:50 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:50 Jeźdźcy smoków (9) 
serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (10) 
serial animowany

8:40 Co nowego u Scooby›ego? 
(10) serial animowany

9:10 Co nowego u Scooby›ego? 
(11) serial animowany

9:45 Co nowego u Scooby›ego? 
(12) serial animowany

10:15 Ewa gotuje (209) 
magazyn kulinarny

10:55 Happy wkręt 2 fi lm animowany, 
Niemcy/USA 2009

12:35 Jaś Fasola (2) 
serial komediowy

13:15 Tylko muzyka. Must be the music 
7 (2) program rozrywkowy

15:15 Dancing with the Stars. Taniec z 
gwiazdami (2) program rozrywkowy

17:15 Kabaretowa Ekstraklasa 
program rozrywkowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(109) serial komediowy
20:10 Epoka lodowcowa 2: Odwilż 

fi lm animowany, USA 2006
21:55 Twoja twarz brzmi znajomo 

(2) program rozrywkowy
23:55 Boks: Gala w Arłamowie 

waga ciężka: Andrzej 
Wawrzyk – Frans Botha

1:00 Miasto w ogniu fi lm 
katastrofi czny, USA 2009

3:15 Tajemnice losu 
program rozrywkowy

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Efekt domina (2/8) 

serial dokumentalny
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1880) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1881) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1882) serial obyczajowy
12:10 Na Wspólnej (1883) serial obyczajowy
12:50 Ugotowani (2/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
13:50 Project Runway (2/13) reality show
14:50 Lekarze (2) serial obyczajowy
15:55 Surowi rodzice (2/13) reality show
16:55 Bitwa o dom (2/13) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje: Thai Spa 

& Restaurant, Poznań (2/14) 
program rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 X Factor (3/14) program rozrywkowy
21:30 Walentynki komedia 

romantyczna, USA 2010
0:00 Krwawe wzgórza horror, USA 2009
1:45 Uwaga! magazyn reporterów
2:00 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:20 Zakończenie programu
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5:50 We dwoje (4/16) program rozrywkowy
7:10 W-11 – Wydział Śledczy: Alkoholiczka 

(1091) serial fabularno-dokumentalny
7:55 Ostry dyżur 14 (4/19) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Piłkarz (63) serial 

fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (537) 

serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (12/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Gdzie jest Paulina (64) 

serial fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(538) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

(18/24) serial sensacyjny
16:30 Na Wspólnej (1884) serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 (11/18) serial 
18:00 Dr House 5 (13/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(19/24) serial sensacyjny
20:00 Sensacyjny wtorek: Bezsenność 

thriller, USA 2002
22:30 Lina thriller, USA 1984
0:55 Fringe: Na granicy światów 

(13/22) serial SF
2:05 Arkana magii program rozrywkowy
4:10 Druga strona medalu: (5/8) talk-show
4:40 Druga strona medalu: (6/8) talk-show
5:10 Zakończenie programu

6:20 Koncert życzeń
7:05 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej
11:05 Mocni w wierze
12:00 Modlitwa ,,Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:35 Święty na każdy dzień
15:45 Słowo życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych
16:30 Aktualności akademickie 

WSKSiM w Toruniu
16:45 Święty na każdy dzień
17:00 Program poradnikowy
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Słownik polsko@polski talk-

show prof. Jana Miodka
9:05 Co czytać? (3) magazyn o książkach
9:25 Natura w Jedynce: Południowy Pacyfi k: 

Ocean wulkanów (4) serial dok.
10:15 Powrót fok szarych reportaż
10:30 Moda na sukces (5946) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Wójt Roku 2013 – sylwetki felieton
12:40 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Południowy Pacyfi k: 

Wyspy osobliwości (5) serial dok.
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5947) telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Klan (2556) telenowela
15:55 Drużyna A 3: (19) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2557) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:25 Chicago Fire (10/24) serial obyczajowy
21:20 Ślady zbrodni thriller, USA 2007
22:55 Po prostu program Tomasza Sekielskiego
23:35 Ekstradycja 3 (2/10) serial sensacyjny
0:40 Drużyna A 3: (19) serial sensacyjny
1:40 Świat się kręci talk-show
2:30 Notacje: Daniel Passent. Jak zostałem 

dziennikarzem «Polityki» cykl dok.y
2:40 Klan (2557) telenowela
3:10 Po prostu program Tomasza Sekielskiego
3:45 Ślady zbrodni thriller, USA 2007

6:00 Codzienna 2 m. 3 (32) serial komediowy
6:30 Baptystą być reportaż
7:05 M jak miłość (466) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
11:10 Barwy szczęścia (1086) serial obycz.
11:45 Na dobre i na złe: Ostatnie 

spojrzenie (246) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Podróż 36. Korfu 

– Wyspa homerycka magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Dżungla reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 Kabaretowy Klub Dwójki: 

Zagłębie program rozrywkowy
15:30 Panorama kraj
15:55 M jak miłość (1048) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Rodzice na 110% 

(20) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: Ideały a sprawa 

trawnika (21) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1086) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1087) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1049) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fi kcji: Tabloidy – potęga 

skandalu fi lm dok., Francja 2012
0:00 Na linii strzału 3 (41) serial sensacyjny
0:50 Czas honoru 6: Plecak pełen 

dolarów (75) serial wojenny
1:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
2:55 Tabloidy – potęga skandalu fi lm 

dokumentalny, Francja 2012
4:00 Na linii strzału 3 (41) serial sensacyjny
4:50 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich 

(160) serial komediowy
8:55 Malanowski i partnerzy (193) 

serial fabularno-dokumentalny
9:25 Malanowski i partnerzy (194) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(11) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (257) serial paradok.
12:00 Ślubna gorączka (5) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (403) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1860) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(12) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (619) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (509) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1861) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(109) serial komediowy
20:05 Megahit: Turysta fi lm 

sensacyjny, Francja/USA 2010
22:05 Zasady walki 2: Zdrada 

thriller, Kanada 2008
0:25 Świat według Bundych 6 

(147) serial komediowy
1:05 Świat według Bundych 6 

(148) serial komediowy
1:35 Świat według Bundych 6 

(149) serial komediowy
2:05 Świat według Bundych 6 

(150) serial komediowy
2:35 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:35 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Narodzony na nowo (883) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (44) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (296) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku talk-show
13:10 Kryminalni: (12) serial kryminalny
14:15 Szpital (175) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Rodzina 

wielodzietna (1131) serial fabularno-dok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (297) serial paradok.
18:00 Szpital (176) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (45) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1885) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Śmierć 

pracoholika (1132) serial fabularno-dok.
21:30 Prawo Agaty (3) serial obyczajowy
22:30 Kuba Wojewódzki (18) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
0:05 Na językach (3/13) program rozrywkowy
1:05 Podkomisarz Brenda Johnson 

2 (14) serial kryminalny
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
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5:20 Misja Martyna Extra (2/12) 
program rozrywkowy

6:05 We dwoje (3) program rozrywkowy
7:25 Męski typ: (1/4) talk-show
7:55 Ostry dyżur 14 (3/19) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Wyrodny brat (62) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (536) 

serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (11/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Piłkarz (63) serial 

fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(537) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

(17/24) serial sensacyjny
16:30 Dwóch i pół 8 (11/16) serial komediowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 (10/18) serial
18:00 Dr House 5 (12/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles (18/24) serial
20:00 Nawiedzony horror, USA 1999
22:20 Kobra: Oddział specjalny 18: Wiejska 

idylla (4/16) serial kryminalny
23:25 Premiera: Rock’n’Rolla fi lm 

sensacyjny, Wielka Brytania 2008
1:50 Arkana magii program rozrywkowy
3:55 Druga strona medalu: (3/8) talk-show
4:25 Druga strona medalu: (4/8) talk-show
5:00 Zakończenie programu

3:00 Informacje dnia
3:20 Różaniec
3:50 Myśląc Ojczyzna
4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Vatican magazine
4:50 Msza Święta
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Wieś to też Polska
9:25 Słowo Życia
9:30 Vatican magazine
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:20 By odnowić oblicze ziemi
13:20 Koncert życzeń
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
17:20 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:20 Różaniec
20:50 Felieton
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Sąsiad na widelcu magazyn kulinarny
9:25 Natura w Jedynce: Zdumiewająca 

Ameryka Południowa: Wenezuela, czyli 
droga do Eldorado (3/5) serial dok.

10:25 Moda na sukces (5945) telenowela
10:50 Był Luksemburg... fi lm 

dokumentalny, Polska 2008
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:20 Wójt Roku 2013 – sylwetki felieton
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Południowy Pacyfi k: 

Ocean wulkanów (4) serial dok.
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Galeria (152) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Okrasa łamie przepisy: magazyn
15:55 Drużyna A 3: (18) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2556) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:25 Teatr Telewizji: Moralność pani 

Dulskiej sztuka Gabrieli Zapolskiej
22:05 Homeland 2 (10/12) serial obyczajowy
23:10 Niesamowici bracia Bloom 

fi lm przygodowy, USA 2008
1:10 Drużyna A 3: (18) serial sensacyjny
2:05 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje: Jacek Gmoch. Cud na 

Wembley cykl dokumentalny
3:10 Klan (2556) telenowela
3:35 Naszaarmia.pl magazyn
4:05 One tańczą w nocy fi lm 

dokumentalny, Kanada 2010

6:00 Codzienna 2 m. 3 (31) serial komediowy
6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:05 M jak miłość (465) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1085) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Dziewczyna na 

telefon (245) serial obyczajowy
12:45 Polacy w Rzymie i Watykanie cykl dok.
13:10 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Wioska w dżungli reportaż
13:40 “Ja to mam szczęście!” – ulubione 

skecze program rozrywkowy
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:25 Ziemia – nasz dom (1/2) fi lm 

dokumentalny, Francja 2009
15:30 Panorama kraj
15:50 BarON24: Człowiek w masce 

(3) serial komediowy
16:15 BarON24: Protest (4) serial komediowy
16:55 Rodzinka.pl: Zwierzątko domowe 

(18) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: Powitanie jesieni 

(19) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1085) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1086) serial obycz.
20:45 M jak miłość (1048) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:50 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Krew z krwi (7/8) serial sensacyjny
0:00 Czy świat oszalał?: Gangsterskie Tokio 

fi lm dokumentalny, Wielka Brytania 2011
1:00 Sherlock: Wielka gra (3/9) serial krym.
2:40 Paradoks: Oaza spokoju 

(9/13) serial kryminalny
3:35 Krew z krwi (7/8) serial sensacyjny
4:40 Tomasz Lis na żywo talk-show

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich 

(159) serial komediowy
8:55 Malanowski i partnerzy (191) 

serial fabularno-dokumentalny
9:25 Malanowski i partnerzy (192) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie 

(10) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (256) serial paradok.
12:00 Ślubna gorączka (4) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (402) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1859) 

serial obyczajowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(11) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (618) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (508) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1860) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(108) serial komediowy
20:10 Megahit: John Carter fi lm 

przygodowy, USA 2012
22:50 Królowie ulicy 2: Motor City 

fi lm sensacyjny, USA 2011
0:50 Świat według Bundych 6 

(144) serial komediowy
1:20 Świat według Bundych 6 

(145) serial komediowy
1:50 Świat według Bundych 6 

(146) serial komediowy
2:20 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:20 Mango telezakupy
7:25 Detektywi: Nowa nadzieja (881) 

serial fabularno-dokumentalny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (295) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Kryminalni: Towar (11) serial krym.
14:15 Szpital (174) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Jedyny sposób 

(632) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku talk-show
17:00 Ukryta prawda (296) serial paradok.
18:00 Szpital (175) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (44) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1884) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Rodzina 

wielodzietna (1131) serial fabularno-dok.
21:30 Sama słodycz (3) serial obyczajowy
22:30 Surowi rodzice (3/13) reality show
23:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

2 (11) serial sensacyjny
0:30 Pamiętniki wampirów 2 (20/22) serial
1:25 Co za tydzień magazyn informacyjny
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
3:40 Rozmowy w toku talk-show
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czwartek 20 marca

5:20 Misja Martyna Extra (5/11) 
program rozrywkowy

6:05 We dwoje (6/16) program rozrywkowy
7:25 Męski typ: Rafał Sonik (4) talk-show
7:55 Ostry dyżur 14 (6/19) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Frajer (65) serial 

fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: To tylko 

gra (539) serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (14/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Skacząc po dachach 

(66) serial fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(540) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

(20/24) serial sensacyjny
16:30 Na Wspólnej (1886) serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 

(13/18) serial fantasy
18:00 Dr House 5 (15/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(21/24) serial sensacyjny
20:00 Komediowy czwartek: 48 godzin 

komedia sensacyjna, USA 1982
22:05 The Following (5/15) serial kryminalny
23:05 Wieczór strachu: Wirus horror 

SF, Francja/Niemcy/Japonia/
Wielka Brytania/USA 1999

1:10 Arkana magii interaktywny 
program rozrywkowy

3:15 Druga strona medalu: (3/8) talk-show
3:45 Druga strona medalu: (4/8) talk-show
4:15 Druga strona medalu: (6/8) talk-show
4:45 Druga strona medalu: (1/7) talk-show
5:15 Zakończenie programu

0:05 Słowo Życia
0:10 Informacje dnia
0:30 Na zdrowie
1:00 Modlitwa „Anioł Pański”
1:15 Rozmowy niedokończone
2:30 Program dla dzieci
3:00 Informacje dnia
3:20 Różaniec
4:20 Polski punkt widzenia
5:10 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski Punkt Widzenia
8:45 Program dla dzieci
9:00 Na zdrowie
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Felieton z cyklu 

„Myśląc Ojczyzna”
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:20 Po stronie prawdy
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Felieton z cyklu 

„Głos Polski”
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Niespokojne umysły: Jerzy 

Dzik cykl dokumentalny
8:55 Natura w Jedynce: Południowy Pacyfi k: 

Zagrożony raj (6) serial dokumentalny
10:00 Moda na sukces (5948) telenowela
10:25 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Planicy kwalifi kacje
12:35 Wiadomości
12:40 Agrobiznes magazyn rolniczy
13:05 Wójt Roku 2013 – sylwetki felieton
13:10 Przepis dnia magazyn kulinarny
13:15 Zwierzęta świata: Dzika planeta. 

Czerwonaki znad słonego jeziora fi lm 
przyr., Niemcy/Wielka Brytania 2007

13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:20 Moda na sukces (5949) telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Klan (2558) telenowela
15:50 Drużyna A 3: (21) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2559) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:25 Ojciec Mateusz 11: Tajemnica 

Możejki (137) serial kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera magazyn interw.
22:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Szaleństwo na autostradzie fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2010

23:20 Dziewczyna z sąsiedztwa komedia 
romantyczna, USA 2004

1:10 Drużyna A 3: (21) serial sensacyjny
2:05 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje: Jan Karski. Nie liczono 

się z Polską cykl dokumentalny
3:05 Klan (2559) telenowela
3:35 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Szaleństwo na autostradzie fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2010

4:35 Zakończenie programu

5:50 Codzienna 2 m. 3 (34) serial komediowy
6:25 Lokatorzy: Artysta drugiego 

planu (65) serial komediowy
7:05 M jak miłość (468) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1088) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Zobaczyć 

słowa (248) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Podróż 36. 

Korfu – Kerkyra magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Korek reportaż
13:50 Tylko Ty! teleturniej
14:30 Postaw na milion teleturniej
15:30 Panorama kraj
15:50 Na dobre i na złe: Jazda próbna 

(551) serial obyczajowy
16:55 Rodzinka.pl: W szponach 

konsumpcji (24) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: Kwestia zaufania 

(25) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1088) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1089) serial obycz.
20:40 Na sygnale (11/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:05 Na sygnale (12/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:40 Kocham kino: Artysta komediodramat, 

Belgia/Francja 2011
23:35 Nic śmiesznego komediodramat, 

Polska 1995
1:20 Artysta komediodramat, 

Belgia/Francja 2011
3:05 Art Noc: Tymon Tymański 

& Transistors koncert
3:40 Zakończenie programu

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(162) serial komediowy

8:55 Malanowski i partnerzy (197) 
serial fabularno-dokumentalny

9:25 Malanowski i partnerzy (198) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Dzień, który 
zmienił moje życie (13) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (259) serial 
paradokumentalny

12:00 Ślubna gorączka (7) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (405) serial 
paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość (1862) 
serial obyczajowy

14:45 Dzień, który 
zmienił moje życie (14) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja 

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (621) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (511) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1863) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(24) serial komediowy
20:05 Zdrady (29) 

serial paradokumentalny
21:05 Przyjaciółki 3 (29) 

serial obyczajowy
22:05 To nie koniec świata! 2 

(16) serial obyczajowy
23:05 Dziesiąty krąg 

thriller, Kanada 2008
1:05 Zakończenie programu 

(przerwa techniczna)

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Chcę ci pomóc (890) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (46) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (298) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku:talk-show
13:10 Kryminalni: Balkon z widokiem 

(1) serial kryminalny
14:15 Szpital (177) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Bohun (1133) 

serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (299) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (178) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (47) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1887) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Jak psa 

(1134) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Kuchenne rewolucje: Restauracja Black 

Jack, Słupsk (3/14) program rozrywkowy
22:30 Poznaj moich rodziców 

komedia, USA 2004
0:50 Superwizjer magazyn reporterów
1:30 Uwaga! magazyn reporterów
1:45 Arkana magii program rozrywkowy
3:05 Rozmowy w toku: talk-show
4:00 Zakończenie programu
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środa 19 marca

5:20 Misja Martyna Extra (4/11) 
program rozrywkowy

6:05 We dwoje (5/16) program rozrywkowy
7:25 Męski typ: Adam Małysz (2/4) talk-show
7:55 Ostry dyżur 14 (5/19) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Gdzie jest Paulina (64) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Wojna sióstr (538) serial 
fabularno-dokumentalny

10:55 Dr House 5 (13/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Frajer (65) serial 

fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

To tylko gra (539) serial 
fabularno-dokumentalny

15:30 Agenci NCIS: Los Angeles 
(19/24) serial sensacyjny

16:30 Na Wspólnej (1885) serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 

(12/18) serial fantasy
18:00 Dr House 5 (14/24) 

serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(20/24) serial sensacyjny
20:00 Dobre kino: Niepokonany 

dramat biografi czny, USA 2009
22:45 Dowody zbrodni 7 (17/22) 

serial kryminalny
23:50 Nawiedzony horror, USA 1999
2:05 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:10 Druga strona medalu: (8-ost.) talk-show
4:40 Druga strona medalu: (1/8) talk-show
5:10 Zakończenie programu

0:05 Słowo Życia
0:10 Informacje dnia
0:30 Reportaż dnia
1:00 Modlitwa „Anioł Pański”
1:15 Rozmowy niedokończone
2:30 Program dla dzieci
3:00 Informacje dnia
3:20 Różaniec
3:50 Myśląc Ojczyzna
4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Polski punkt widzenia
7:50 Słowo życia
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Program dla dzieci
9:00 Kalejdoskop młodych
9:25 Aromatyczne inspiracje
10:00 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
11:25 Myśląc Ojczyzna
12:00 Anioł Pański (na żywo) [0]
12:05 Informacje dnia (na żywo)
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Dasza fi lm dokumentalny, Polska 2003
9:30 Natura w Jedynce: Południowy 

Pacyfi k: Wyspy osobliwości 
(5) serial dokumentalny

10:30 Moda na sukces (5947) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:35 Wójt Roku 2013 – sylwetki felieton
12:40 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Południowy Pacyfi k: 

Zagrożony raj (6) serial dokumentalny
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5948) telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Klan (2557) telenowela
15:55 Drużyna A 3: Rycerze dróg 

(20) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2558) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Piłka nożna: Liga Mistrzów studio
20:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów 

rewanżowy mecz 1/8 fi nału: Borussia 
Dortmund – Zenit Sankt Petersburg

22:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów studio
23:05 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
23:50 Chicago Fire (10/24) serial obyczajowy
0:45 Drużyna A 3: Rycerze dróg 

(20) serial sensacyjny
1:40 Świat się kręci talk-show
2:30 Notacje: Marian Kociniak. Przygoda 

z fi lmem cykl dokumentalny
2:50 Klan (2558) telenowela
3:15 Okrasa łamie przepisy: W stołówce 

na Pradze magazyn kulinarny
3:50 Rok w ogrodzie magazyn
4:15 Zakończenie programu

6:00 Codzienna 2 m. 3 (33) serial komediowy
6:35 O mistyce gór reportaż
7:05 M jak miłość (467) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1087) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Niebezpieczny 

biznes (247) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Podróż 36. Korfu 

– Wyspa bukoliczna magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Zupa z małpy reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 Wczasy z kabaretem – Szczecin 2013: 

Miss turnusu (2) program rozrywkowy
15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:50 M jak miłość (1049) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Wakacje (22) 

serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Powrót (23) 

serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1087) 

serial obyczajowy
20:05 Barwy szczęścia (1088) 

serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe: Jazda próbna 

(551) serial obyczajowy
21:45 Kino relaks: Wyznania zakupoholiczki 

komedia romantyczna, USA 2009
23:40 Reporter polski magazyn
0:25 Zagadki umysłu (4/13) serial obyczajowy
1:20 Wojna w sieci fi lm dokumentalny, 

Francja 2012
2:35 Reporter polski magazyn
3:10 Pogoda na piątek (14) serial obyczajowy
4:00 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(161) serial komediowy

8:55 Malanowski i partnerzy (195) 
serial fabularno-dokumentalny

9:25 Malanowski i partnerzy (196) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Dzień, który zmienił moje życie 
(12) serial paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (258) serial 
paradokumentalny

12:00 Ślubna gorączka (6) serial 
paradokumentalny

13:00 Trudne sprawy (404) serial 
paradokumentalny

14:00 Pierwsza miłość (1861) 
serial obyczajowy

14:45 Dzień, który zmienił moje życie 
(13) serial paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja 

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (620) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (510) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1862) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(112) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(434) serial komediowy
20:35 Top Chef 2 (3) 

reality show
22:05 Speed 2: Wyścig z czasem 

fi lm sensacyjny, USA 1997
0:35 Idź twardo: Historia Deweya Coxa 

komedia muzyczna, USA 2007
2:40 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:45 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Umowa (889) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (45) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (297) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Kryminalni: Reporterzy 

(13) serial kryminalny
14:15 Szpital (176) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: 

Śmierć pracoholika (1132) serial 
fabularno-dokumentalny

16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (298) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (177) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (46) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1886) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Bohun (1133) 

serial fabularno-dokumentalny
21:30 Bitwa o dom (3/13) reality show
22:30 Strzelec dramat sensacyjny, USA 2007
1:00 Ugotowani (3/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
2:00 Uwaga! magazyn reporterów
2:15 Arkana magii program rozrywkowy
3:35 Rozmowy w toku: talk-show
4:30 Zakończenie programu
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 partnerem rubryki są skok ubezpieczenia

PANORAMA SZLACHTY PODLASKIEJ
Rzeczpospolita Obojga Narodów była fenomenem, wyspą demokracji, na tle innych państw ówczesnej Europy – 

monarchii absolutnych. To, co stanowiło o sile państwa, stało się pośrednio przyczyną jego likwidacji – rozbiorów. Jak 

wyglądała ówczesna, zaściankowa Polska?...

podlasie

Rzeczpospolita Obojga Narodów była 
republiką, w której najważniejszą rolę 
odgrywał Sejm i Senat. W skład senatu 
wchodzili z racji urzędu wojewodowie 
i biskupi rzymskokatoliccy. Odmienną 
role odgrywała izba poselska. Była to 
instytucja jak na owe czasy bardzo de-
mokratyczna. W jej skład wybierani byli 
na sejmikach „wojewódzkich” deputaci, 
otrzymujący instrukcje, jak mają głoso-
wać w trakcie obrad sejmu krajowego. 
Sejmiki były praktyczną kuźnia demo-
kracji. Tam zbierali się obywatele, czyli 
szlachta i decydowali, kto będzie repre-
zentował ich interesy. W przypadku na-
szych terenów, przez środek których 
przebiegała granica między Koroną a Li-
twą szlachta sejmikowała – jak wtedy 
mówiono – w różnych miejscach.
Szlachta województwa brzeskiego Li-
twy (Biała i okolice) zbierała się w Brze-
ściu, województwa podlaskiego Korony 
od 1569 r (Międzyrzec i okolice) w Miel-
niku nad Bugiem, natomiast szlachta 
województwa lubelskiego Korony (oko-
lice Radzynia i Parczewa) w Lublinie. 
Była to faktycznie demokracja, w któ-
rej bezpośrednio jak i pośrednio decy-
dowało o losach kraju około 10% spo-
łeczeństwa. Może wydawać się to mało, 
ale w pozostałych państwach Europy de-
cydowali tylko najbogatsi, stanowiący 
ok. 1 % populacji lub sam władca. 
Król Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
był wybierany przez szlachtę podczas 
wolnej elekcji. Jego rola ograniczała się 
do funkcji obecnego prezydenta. Jedyną 
różnicą było to, że wybierano go doży-
wotnio. Szlachta miała również moż-
liwość wypowiedzenia posłuszeństwa 
królowi poprzez konfederacje, kojarzące 
się obecnie z pozytywami, jak Konfede-
racja Barska jak i zdradą, jak to się stało 
w przypadku Konfederacji Targowickiej. 

Szlacheckie rodowody
Szlachta jako warstwa społeczna kształ-
towała się w XIV –XV wieku. Wywodziła 
się z dawnych wojów (rycerstwa). W spo-
łeczeństwie stanowym ich głównym za-
daniem była obrona kraju i udział w wy-
prawach wojennych władców. Związane 
z tym ryzyko rekompensowano zwolnie-
niami z płacenia danin jak i podatków. 
Inne stany: chłopi czy mieszczanie zaj-
mujący się handlem oraz rzemiosłem, 
były zobowiązane do utrzymywania 
państwa. 
Co odróżniało szlachtę od innych 
warstw? Wolność osobista i swoboda 
przemieszczania się. Każdy ród szla-
checki posiadał przywilej o nobilita-

cji (nadaniu szlachectwa), jak i własny 
herb. W odróżnieniu jednak od Europy 
Zachodniej ilość herbów była ograni-
czona i niezmienna. W Polsce tworzyły 
się tzw. rody herbowe, grupujące rodziny 
często ze sobą niespokrewnione, pieczę-
tujące się jednak tym samym herbem. 
Przypominało to trochę strukturę kla-
nów szkockich. 
Część rodów litewskich adoptowano do 
herbów polskich po unii w Krewie Szlach-
cicem można było zostać z urodzenia, gdy 
oboje z rodziców legitymowali się 
szlachectwem. Były jed-
nak i inne możliwości. 
Można było otrzymać 
szlachectwo za boha-

terstwo 
w czasie bitwy, 
jak Bartosz Głowacki 
pod Racławicami czy poprzez uznanie 
herbu i szlachectwa innego kraju. Istniała 
również możliwość kupna szlachectwa, 
poprzez przedstawienie dwóch świadków, 
poświadczających, że delikwent zagubił 
dokumenty, i poświadczających prawdzi-
wość zeznań. Takie praktyki obnażył jed-
nak bardzo wcześnie Walerian Nekanda 
Trepka w księdze Liber Chamorum czyli 
w Księdze Chamów, bo tak wtedy okre-
ślano chłopów( nie miało to jednak wtedy 
pejoratywnego znaczenia).
Księgi zawierające spis rodów szlachty, 
np. herbarze Bonieckiego, Paprockiego 
czy Niesieckiego zawierają spisy szlachty 
wraz z opisem herbu oraz zawołania rodu. 
O demokracji szlacheckiej świadczy po-
wiedzenie „szlachcic na zagrodzie równy 
wojewodzie”. Oznaczało to, że magnat 
i szlachcic zaściankowy byli sobie równi 
w sensie prawnym i społecznym. 
Szlachta polska nie posiadała tytułów jak 
hrabia, markiz czy baron. Pojawiły się one 
dopiero w okresie zaborów. Majętni ku-
powali je sobie w Rosji, Prusach czy Au-
strii. Wyjątkiem byli książęta, którzy wy-
wodzili się z dawnych rodzin panujących, 
np. Rurykowiczów z Rusi lub uzyskali ten 

wjechał tam karetą zaprzężoną w niedź-
wiedzie zamiast koni, (bo go było stać). 
Albrecht Radziwiłł, słynący z posiada-
nia prywatnej armii (6000 żołnierzy), ra-
mach ćwiczeń używał jej do wojny mię-
dzy „Królestwem Białej” i „Królestwem 
Sławacinka”. Wygrywała zawsze Biała, 
z tej racji, że była siedzibą Radziwiłłów. 
Do nietuzinkowych postaci możemy za-
liczyć również Mikołaja Sapiehę, który 
w świetle podań dopiero niedawno uzna-
nych za nieprawdziwe, ukradł Papieżowi 
obraz „Pani Kodeńskiej”.

Szlachta średnia – ziemianie
W cieniu tych arcyzamożnych rodów 
żyła szlachta średnia, która później prze-
kształciła się w ziemian. Ich siedziby ro-
dowe często zmieniały się w wyniku mał-
żeństw, jako i dziedziczenia. Zaliczamy do 
nich boczne linie rodów magnackich, jak 
Zamoyscy w Jabłoniu oraz rody wywo-
dzące się z drobnej szlachty. 
Pozostały po nich dworki i pałace, tak 
charakterystyczne w naszym krajobrazie. 
Rodów jest tak wiele, że trudno byłoby 
wymienić je wszystkie, wspomnijmy za-
tem jedynie kilka: Doria Dernałowiczów 
z Radzynia, Karskich z Roskoszy, Kuczyń-
skich z Koroszczyna, Platerów z Konstan-
tynowa, Kraszewskich z Romanowa. 

Szlachta zaściankowa
Odrębną warstwą szlachecką była tzw. 
szlachta zaściankowa. Ludzie, którzy 
uprawiali własne gospodarstwa, ale mieli 
wolność osobistą, szlachectwo i herb. Jesz-
cze do niedawna zwracali się do siebie per 
„waćpan”. Mieli silne poczucie przynależ-
ności do państwa, Ojczyzny, której bronili 
i którą pośrednio zarządzali. Podobnie jak 
w przypadku szlachty średniej trudno wy-
mienić wszystkie zaścianki. Wszak Podla-
sie było terenem drobnej szlachty. Miesz-
kała w takich miejscowościach m.in. 

tytuł od innych 
władców przed 
Unia Lubelską. 

Na naszym te-
renie były to 
rodziny Świę-

topełk Mir-
skich z Wo-
rońca i Cze-
twertyńskich 

z Milanowa.
Mimo równości 
szlachtę dzie-

lono nieformal-
nie w związku z posia-

danym majątkiem. Najbogatsi 
byli magnaci. Ich fortuny przekraczały 
miliony hektarów ziemi, składały się 
z wielu miast, wsi i folwarków. Do ro-
dów, które miały posiadłości na na-
szym terenie zaliczamy potężne rody li-
tewskie, posiadające tu swoje siedziby: 
Radziwiłłów z Białej Podlaskiej, zwanej 
wtedy Białą Radziwiłłowską lub Białą 
Książęcą, Sapiehów z Kodnia i magna-
tów Korony – Potockich, posiadających 
swoje rezydencje w Radzyniu oraz Mię-
dzyrzecu. 

Magnateria
Były to rody, które do dzisiaj fascynują 
swym nieprzebranym bogactwem, jak 
i niekonwencjonalną działalnością, oraz 
specyfi cznym podejściem do życia. Przy-
kłady można by mnożyć i zasługują na 
oddzielną opowieść. 
Wśród indywidualności najbardziej 
znany jest Karol Radziwiłł „Panie Ko-
chanku”, uważany za najbogatszego czło-
wieka Europy pod koniec XVIII wieku. 
Wśród legend o nim, które przetrwały, są 
takie jak ta, że chcąc jeździć latem na sa-
niach kazał wysypywać cukier lub sól na 
polach. Pewnego razu zaś, odwiedzając 
króla Stanisława Augusta w Łazienkach, 

   Radziwiłłowie: Michał Kazimierz, Michał Kazimierz „Rybeńko”, Karol Stanisław „Panie Kochanku”

jak Huszcza, Tuczna, Wiski, Krzymow-
skie, Przegaliny Wielkie... Termin „za-
ścianek”, który pierwotnie oznaczał sie-
dzibę szlachty, zmienił swoje znaczenie 
za sprawą władze zaborczych, a później 
komunistycznych, nie radzących sobie 
z solidarnością, patriotyzmem i głęboka 
religijnością szlachty. 
Ma też Podlasie swoje grupy, które 
uznano za szlachtę, choć pierwotnie 
nią nie były. Zaliczamy do nich Tatarów, 
osiedlonych między Studzianką, a Lebie-
dziewem i tzw. bojarów międzyrzeckich. 
Spełniali oni rolę taką sama jak szlachta: 
walczyli w obronie Rzeczpospolitej, czę-
sto tez posiadali własne herby, nie mieli 
co prawda praw szlacheckich, ale przez 
szlachta uznawała ich za równych sobie.
Świat szlachty runął w okresie rozbio-
rów. Państwa zaborcze stopniowo li-
kwidowały tę najbardziej patriotyczną 
część społeczeństwa. Ci, którzy utracili 
dokumenty w czasie wojen – tracili swoje 
szlachectwo. Na naszym terenie zlikwi-
dowano w sensie prawnym szlachtę za-
ściankową, bo nie istniała ona w Rosji. 
Konfi skowano majątki ziemian, dawnej 
średniej szlachty, którzy uczestniczyli 
w powstaniach niepodległościowych, 
jak i działalności konspiracyjnej. Wy-
dawało się, że odzyskanie niepodległo-
ści pozwoli odbudować dawną szlachtę. 
Wybuchła jednak II wojna światowa, 
a w okresie PRL-u całkowicie zniszczono 
to, czego nie zdołali zakończyć zaborcy. 
Pozostały jednak dawne zaścianki ze 
swoja kulturą, tradycje szlacheckie w na-
szych rodzinach (potrawy, sposób zwra-
cania się do siebie, kurtuazja wobec ko-
biet, silny trend kształcenia się). 
Podlasie po czasy współczesne kojarzy 
się w powszechnej świadomości z kra-
iną szlachty i zaścianków. W pozytyw-
nym znaczeniu. 

Wojciech Łocheński

oboje z rodziców legitymowali się
szlachectwem. Były jed-
nak i inne możliwości. 
Można było otrzymać 
szlachectwo za boha-

terstwo 
w czasie bitwy, 
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Tadeusz Mioduszewski

Dzieciakom i ptakom
Pełne humoru wiersze Tadeusza Mioduszew-
skiego pobudzą dziecięcą wyobraźnię. Czy wie-
cie, skąd się biorą ciepłe słowa? O czym śni pie-
sek Brysio? Komu pasikonik na skrzypkach swych 
dzwoni? Co się przydarzyło jajkom grającym 
w piłkę? Czy może widzieliście to dziwne zwie-
rzę, które przed chwilą mignęło i wpadło do lasu? 
Ciekawe. Szukamy odpowiedzi, gdy tymczasem: 
„sen się zbliża niczym ptak, wydziobuje resztki 
dnia”. Kołysanki Tadeusza Mioduszewskiego, 
ukryte w książce, przywitają „nockę puchatą” – 
pomogą rodzicom uśpić i utulić brykające dzie-
ciaki. Tomik z ilustracjami Janusza Stannego za-
dowoli również wszystkich wrażliwych na barwę 
i piękno świetnej kreski.
TADEUSZ MIODUSZEWSKI, poeta i pedagog, 
mieszka w Warszawie. Przez lata uczył dzieci od-
krywać świat, a dorosłym odkrywał świat dzieci. 
W latach 80. publikował w prasie dziecięcej 
w „Płomyczku” i „Świerszczyku”.
Z wierszami autora wychowuje się już drugie po-
kolenie dzieci. Pisze i rysuje także dla dorosłych 
na swoim autorskim blogu: tadeuszmioduszew-
ski.blogspot.com

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na 
wygranie „Dzieciakom i ptakom” – Tadeusza Mio-
duszewskiego, wystarczy wysłać SMS-ową odpo-

Książka dla Czytelnika

wiedź na pytanie: Czyją wyobraźnie chce pobudzić autor opisy-
wanej książki pt. „Dzieciom i ptakom”? 
a) dzieciom b) dziadkom
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpzysk.X gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y czekamy od 14 marca do 19 
marca do godz. 15.59. Wygrywają dwie pierwsze osoby, które 
w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

ampania do europarlamentu 
jeszcze w powijakach, ale kandy-
daci już przebierają nogami. Nie 
ma w tym nic złego, polityk który 

nie wykorzystuje kampanii wyborczej do 
zaprezentowania dorobku i przekona-
nia do swojego programu wyborców, nie 
powinien być politykiem. Odnoszę jednak 
wrażenie, że w walce o „fotel” nie liczy 
się program, ba, nawet to kto jest kan-
dydatem! Partie wystawiają celebrytów 
bądź ludzi kompletnie nieprzygotowa-
nych i nie mających pojęcia o tym, co 
w tej Brukseli będą robić. Jedną z takich 

Owczy pęd po pieniądze 
osób zafundowanych przez ugrupowanie 
Twój Ruch (dawniej Ruch Palikota), jest 
– będąca numerem jeden na liście – pani 
Barbara Nowacka. Pani kandydatka 
może być kojarzona jedynie przez osoby 
bardzo zainteresowane polityką z dwóch 
powodów: jest córką znanej polityk, byłej 
wicepremier, ś.p. Izabeli Jarugi-Nowac-
kiej oraz ze swojej wiedzy, czy raczej 
– niewiedzy, dotyczącej parlamentu 
europejskiego, do którego kandyduje (nie 
umiała odpowiedzieć na pytanie dzien-
nikarzy ilu jest posłów w Parlamencie 
Europejskim). Jej doświadczenie, do któ-
rego można dotrzeć za pośrednictwem 
Internetu, przebieg kariery zawodo-
wej? Najpierw Uniwersytet Warszawski, 
praca w Ruchu Palikota, a obecnie – jako 

prosto z mostu

Kanclerz w Polsko-Japońskiej Wyż-
szej Szkole Technik Komputerowych, 
gdzie szanowny tata Pani Nowackiej 
jest rektorem (taki zbieg okoliczności). 
Ostatnio w swoim felietonie na temat 
eurowyborów swoje zdanie wyraził red. 
Konrad Piasecki, pisząc: „Mało co budzi 
we mnie, patrzącym zazwyczaj na pol-
ską rzeczywistość z pogodą, sympatią 
i wyrozumiałością, takie zażenowa-
nie, jak owczy pęd pchający polityków, 
celebrytów czy eks-sportowców ku 
europarlamentowi. Mieszanka braku 
kompetencji połączona z pazernością 
na brukselskie apanaże jest żenują-
cym przykładem tego, jak nie powinno 
się uprawiać polityki.” Podpisuję się pod 
tym stwierdzeniem obiema rękami. Panie 

K
Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

Puenty
nie będzie

na zdrowy rozum

irma PayPal opublikowała wła-
śnie ciekawy raport (cytowany 
kilka dni temu przez „Rzeczpo-
spolitą”), z którego wynika, że 

np. w USA elektronikę można kupić o 35 
proc., a ubrania o 55 proc. taniej niż 
w Polsce. W Wielkiej Brytanii z kolei ceny 
odzieży są średnio o 65 proc. niższe niż 
u nas. A teraz porównajmy płace mini-
malne: dziś w Polsce to jakieś 400 euro 
brutto (1680 zł.). „Na rękę” to niecałe 
300 euro. W Luksemburgu płaca mini-
malna to 1800 euro brutto, w Irlandii 
i Holandii po ok. 1450. Ale z tymi tuzami 
się nie porównujmy. „Biedna” Portuga-
lia ma pensję minimalną na poziomie 
565 euro, a pogrążona w kryzysie Gre-
cja na poziomie ok. 875 euro. Najsłabiej 
zatem zarabiający Grecy inkasują co 
miesiąc ponad dwa razy więcej niż 
Polacy (a węgla kupować nie muszą...). 
Najsłabiej zarabiający Amerykanie 
osiągają równowartość 3500 zł. Puenty 
nie będzie.

Parczewski 
tydzień teatralny

i Panowie zaślepieni mamoną i wizją eks-
kluzywnego życia za wszelką cenę chcą 
znaleźć się w europarlamencie. Nie-
stety, z takiej reprezentacji nie tylko nie 
odniesiemy jako kraj żadnego pożytku, 
gorzej, – stracimy możliwość wpływania 
na decyzje podejmowane w UE. Mając 
za europosłów osoby nieprzygotowane 
oddajemy Europę walkowerem. Dlatego 
zwracajmy uwagę kogo wybieramy, kto 
będzie nas reprezentować. To, że ktoś 
jest gościem telewizyjnych tok-szołów 
i pupilem mediów, wcale nie oznacza, że 
jest przygotowany do pełnienia funkcji, 
o którą się ubiega. Na koniec nawiążę 
do spotkania pani kandydatki Twojego 
Ruchu z mieszkańcami Białej Podla-
skiej. Nie wiem czy to wynik błędu, czy 
ignorancji: napisanie na plakacie promu-
jącym spotkanie nazwy ulicy, która nie 
istnieje?

parczew

W Publicznym Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Par-
czewie zakończyły się obchody Tygodnia Kultury Teatru. 
Konkurs na plakaty teatralne i maski, wizyta w lubelskim 
Teatrze Juliusza Osterwy połączona z obejrzeniem spekta-
klu „Książę i żebrak”, możliwość występu obok profesjo-
nalnych aktorów Daniela Dobosza i Wojciech Rusina, spo-
tkanie z Joanną Trzepiecińską – to tylko niektóre z atrak-
cji, które spotkały młodzież z parczewskiego gimnazjum 
w minionym tygodniu. 
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Ogłoszenie drobne w Tygodniku Podlaskim.
To proste. Teraz wystarczy wysłać SMS.

Drodzy Czytelnicy! Już mogą Państwo szybciej i łatwiej nadać ogłoszenie drobne, które ukaże się w Tygodniku Podlaskim, 
największym piśmie południowego Podlasia. Do tej pory, by zamieścić ogłoszenie w gazecie, trzeba było wyciąć kupon, 

wpisać odręcznie treść anonsu i dostarczyć go do redakcji. Teraz sprawa będzie znacznie prostsza – wystarczy wysłać SMS. 
Oprócz wygody zyskujemy także pewność, że nasze ogłoszenie ukaże się w gazecie. Nowe zasady nadawania ogłoszeń 

drobnych obowiązują od 15 listopada. 
1. Co wpisać w SMS-ie?
SMS musi składać się z czterech części: prefi ksu, 
nazwy rubryki, w której umieszczone ma być ogło-
szenie, treści ogłoszenia oraz numeru telefonu 
osoby nadającej ogłoszenie. Prefi ks zawsze jest 
ten sam – tpo. Należy po nim postawić kropkę. Po-
tem trzeba wpisać symbol rubryki, do której ma 
trafi ć ogłoszenie, i ponownie postawić kropkę. Te-
raz wpisujemy treść naszego ogłoszenia i znów sta-
wiamy kropkę. Ostatnią czynnością jest wpisanie 
własnego numeru telefonu (na niego będą dzwonić 
ludzie w odpowiedzi na ogłoszenie). Jeśli w SMS-ie 
nie zostanie wpisany numer osoby nadającej ogło-
szenie, w gazecie pojawi się ono z numerem tele-
fonu, z którego została wysłana wiadomość. Po nu-
merze telefonu nie stawiamy już kropki. UWAGA! 
Nie używamy polskich znaków diakrytycznych, czyli 
liter ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Zamiast pisać „łódka” pi-
szemy więc „lodka” itd. 

2. Jak umieścić ogłoszenie 
w odpowiedniej rubryce?
Każda rubryka ogłoszeniowa w gazecie ma swoją na-
zwę, a do tej z kolei przyporządkowany jest odpowiedni 
symbol, który trzeba wpisać w SMS-ie. Na przykład: je-
śli chcemy, by nasze ogłoszenie zamieszczone zostało 
w rubryce BUDOWLANE w SMS-ie wpisujemy literę „b”. 
Jeśli chcemy nadać ogłoszenie motoryzacyjne, wpisu-
jemy litery „mo”. Oto pełen spis nazw rubryk i odpo-
wiadających im symboli, które trzeba wpisać w SMS-ie:
a – AGD
b – BUDOWALNE
k – KSIĄŻKI
ma – MATRYMONIALNE
me – MEBLE
mo – MOTORYZACJA
n – NAUKA
nk – NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
nw – NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

ns – NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
op – ODDAM-PRZYJMĘ
o – ODZIEŻ
pp – PRACA PODEJMĘ
pz – PRACA ZATRUDNIĘ
rl – ROLNICZE
rz – RÓŻNE
u – USŁUGI
zd – ZDROWIE
zw – ZWIERZĘTA
Przykładowy SMS dotyczący sprzedaży nieruchomo-

ści powinien więc wyglądać w następujący sposób:
tpo.ns.Dom o powierzchni 120 metrow w centrum 

Parczewa okazyjnie sprzedam.660125XXX

3. Pod jaki numer wysłać SMS?
Po wpisaniu zgodnie z opisanymi powyżej zasadami 
ogłoszenia w treść SMS-a należy wysłać go pod nu-
mer 73601. Jeśli wszystko jest w porządku, dostajemy 

SMS z potwierdzeniem przyjęcia ogłoszenia. Oznacza to, 
że ukaże się ono w gazecie. Jeśli SMS z ogłoszeniem wpi-
sany został w nieodpowiedni sposób (na przykład bra-
kowało prefi ksu), również dostaniemy SMS z informacją 
o błędzie. Takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane. 

4. Kiedy ukaże się moje ogłoszenie?
Ogłoszenia przesłane do wtorku do godziny 16 zo-
staną opublikowane w najbliższym numerze Tygo-
dnika Podlaskiego, a więc w piątek. Jeśli wyślemy 
SMS po tym terminie (na przykład we środę), ogło-
szenie ukaże się w następnym wydaniu.

5. Ile to kosztuje?
Wysłanie SMS-a o długości do 160 znaków kosztuje 
3,69 zł (3 złote plus 23 procent VAT). W liczbę 160 zna-
ków wliczają się znaki użyte do wpisania prefi ksu, na-
zwy rubryki, treści anonsu i numeru telefonu, a także 
kropki i spacje (przerwy między wyrazami). 
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Gdy brak pomysłu
Często bywa tak, że brakuje nam pomysłu na obiad. Mimo mnogości przepisów codzienne wymyślanie czegoś innego jest nie lada strategią, 
wtedy zwłaszcza, gdy brakuje czasu lub – po prostu – nie chce się siedzieć cały dzień w kuchni, a potrzebna jest receptura na szybkie danie i do 
tego takie, które zachwyci wszystkich. Dlatego dzisiaj proponujemy pomysł na prostą a zarazem bardzo smaczną potrawę.

Paszteciki z kapustą i grzybami
Ciasto: 
1,5 szklanki mąki
1 margaryna
5 dag drożdży
1 śmietana
2 jajka

Farsz:
40 dag kapusty kiszonej
10 dag grzybów
3 cebule
3 łyżki maggi
1 ząbek czosnku
pieprz, sól

Wykonanie:
Do mąki zetrzeć na tarce 
margarynę i drożdże. Do-
dać śmietanę, 1 całe jajko i 
żółtko. Zagnieść ciasto. 
Grzyby namoczyć i ugoto-
wać do miękkości. Kapustę 
i grzyby pokroić. Cebulę 
podsmażyć na złoty kolor, 
dodać kapustę z grzybami, 
podsmażać. Przyprawić do 
smaku maggi, solą i pieprzem. Ciasto cienko rozwałkować, nakładać farsz i formować paszteciki. Posmarować rozkłóconym białkiem. Piec w 
temp. 180 stopni C., ok. 20 – 30 min. Podajemy – na przykład – z czerwonym barszczykiem.

Smacznego! 

konkurs

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;

nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą. 

(1 Kor 13, 4-6)
Jan Paweł II

Miłość jest piękna
Ta miłość, której Paweł Apostoł po-
święcił słowa swego hymnu z Pierw-
szego Listu do Koryntian – „cier-
pliwa”, „łaskawa”, ta, która „wszystko 
przetrzyma” – jest z pewnością wyma-
gająca. Piękno jej właśnie na tym po-
lega, że jest wymagająca i w ten sposób 
kształtuje prawdziwe dobro człowieka 
oraz sama tym dobrem promieniuje. 
W książce „Miłość jest piękna” każdy 
z nas może odnaleźć wskazówki, jak 
budować dobre relacje we wspólno-
tach, w których żyje, jak stawać się 
bezinteresownym darem dla tych, któ-
rych kocha. To bogaty wybór tekstów 
z przemówień i pism „naszego” pa-
pieża, który doświadczył promienio-
wania Miłości w swoim życiu i zapra-
sza nas do wspólnego odkrywania jej 
piękna w relacjach z Bogiem oraz z dru-
gim człowiekiem.

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć 
szansę na wygranie książki Jana Pawła 

Książka dla Czytelnika

II„Miłość jest piękna”, wystarczy wysłać 
SMS-ową odpowiedź na pytanie: Jakie 
wydawnictwo jest fundatorem opisywa-
nej w książki pt. „Miłość jest piękna”?
a) Wydawnictwo Św. Wojciecha
b) Wydawnictwo Św. Michała
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpk-
siazka.X gdzie (po kropce) w miejsce „X” 
należy wpisać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y 
czekamy od 14 marca do 19 marca do 
godz. 15.59. Wygrywają trzy pierwsze 
osoby, które w najkrótszym czasie od-
powiedzą na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformujemy te-
lefonicznie.
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POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30

agd/rtv
ZEPSUTY sprzęt AGD RTV przyjmę nieodpłatnie, Tel. 
513 339 241

budowlane
PIEC c.o. Defro, Tel. 504 298 343

SPRZEDAM drzwi balkonowe, z futryną, stan bd, 100 
zł, Tel. 699 920 896

matrymonialne
RENCISTA z Terespola 31 lat sms. Tel. 519 568 501

FAJNY, miły 45 – latek dla Pani. Tel. 726 946 288

RENCISTA z Terespola 31 lat sms. Tel. 519 568 501

meble

WYPRZEDAŻ 
Z PRYWATNEGO DOMU

STOŁY DĘBOWE ROZKŁADANE, KRZESŁA, WITRYNY, 
KOMODA DĘBOWE, KANAPA SKÓRZANA DĘBOWA 

BRĄZOWA I ZIELONA, KANAPA WELUROWA, FOTELE, 
ŁAWY DĘBOWE,ZEGAR STOJĄCY I WISZĄCY, DĘBOWY, 

NIEMIECKI, ŻYRANDOLE, AMFORY, POCHODNIE 
MOSIĘŻNE, LAMPKI NOCNE, MASZYNA DO SZYCIA 

NOWA/MARSZALA/WALIZKOWA

CENY OKAZJONALNE
TEL. 791 919 914

18
8

4

BRYKIETY 
Z TROCIN

DĘBOWYCH
663 232 581

19
28

Tygodnik Podlaski
14 marca 201410 ogłoszenia drobne Wejdź na stronę www.tygodnikpodlaski.pl i zamieść swoje ogłoszenie w Internecie

KURSY 60 GODZ.
NA LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB 

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
 WYMÓG ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

NOWOŚĆ, PROMOCJA 
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL

19
53
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KURSY, SEMINARIA:
KOSZTY BUDOWY BUDYNKÓW 

ENERGOOSZCZĘDNYCH, 
TERMOWIZJA, DORADCA 

ENERGETYCZNY – NOWOŚĆ
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL

19
54

Uwaga! POŻYCZKA
od 200 zł do 25.000 zł, fi rmowa do 20.000 zł

tel. 668-681-876*
* koszt połączenia zgody z taryfą operatora

ul. Brzeska 4A, Ip. Biała Podlaska
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Firma z dwudziestoletnią historią w branży specjalizującej się hurtową sprzedażą paliw, 

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO:

REGIONALNY SPECJALISTA
DS. HURTOWEJ SPRZEDAŻY PALIW

Wymagania: minimum roczne doświadczenie w branży motoryzacyjnej lub pokrewnej przy obsłudze klienta 
kluczowego; preferowane wykształcenie wyższe; prawo jazdy kat. B, gotowość do pracy w terenie.

Oferujemy: atrakcyjny system wynagrodzeń; możliwość rozwoju zawodowego; stabilizację zawodową.

CV PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: A.TERMENA@WP.PL

motoryzacja
GOLF lll 1.9 kombi blacharka wszystkie części, Tel. 
518 269 461

VOLVO s40 1.9d 97r sprzedam, Tel. 537 182 264

SPRZEDAM skuter zipp vega rok 2008, uszkodzony 500 
zł, cena do negocjacji, Tel. 506 434 597

RENAULT laguna I (1995) cena 3400, Tel. 514 241 430

AUDI A4 1,9 TDI 1997 r. skora, klimatronik, zielony 
metalik, Tel. 501 362 245

VOLKSWAGEN Sharan, 1996r., diesel 8500 zł, zamia-
na, Tel. 506 536 502

FORD Eskort combi 1.8 td 2500 zł, 1998 r. Tel. 
506 536 502

nauka

nieruchomość kupię
MIESZKANIE w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika, Chro-
brego, Ziemowita lub Spółdzielcza, Tel. 504 810 564

nieruchomość wynajmę
DWA lokale do wynajęcia w centrum Radzynia 
Podlaskiego, ok. 10m2 i 20m2, Tel. 83 352 81 19 lub 
506 594 417

M-3 na Kopernika do wynajęcia, pracującym, Tel. 
602 889 347

nieruchomość sprzedam
KAWALERKA w Miedzyrzecu po remoncie c. 82 tys. 
Tel. 608 477 405

SPRZEDAM mieszkanie, 56 m, pierwsze piętro, balkon, 
w Międzyrzecu Podl., cena 160 000 zł, Tel. 793 380 822 

MIESZKANIE w bloku, 54 m2 , po generalnym 
remoncie w 2009 r., w Jabloniu, cena 108000 zł, Tel. 
500 392 411

SPRZEDAM działkę 500m2 z 3izb domkiem i 
krzewami. Rodzinny ogród działkowy w Styrzyńcu, Tel. 
609 152 659

SPRZEDAM działkę Kijowiec, Tel. 606 118 698

DZIAŁKA budowlana w Białej Podlaskiej, przy ul. Jana 
Pawła, o pow. 855 m, blisko, ul. Francuskiej, ogrodzo-
na, wszystkie media, Tel. 664 322 335

DOM 51m2,nieruchomość 300m2, 1/3 współwłasność, 
Biała Podlaska, sprzenam, Tel. 512 515 816

odzież
GARNITURY KAAPPO Zamkowa 1a.100 zł rabatu na 
garnitur! Ważne do 14-03-2014. Biała Podlaska

praca podejmę
MĘŻCZYZNA,35 l bez nałogów podejmie prace jako 
pomoc do ekipy remontowej, budowlanej etc. pow. 
Parczewski, Tel. 601 881 839

praca zatrudnię
PRACA w budownictwie przy robotach wykończenio-
wych i elewacyjnych. Osoby z Miedzyrzeca i okolicy, Tel. 
607 569 039

rolnicze
OPRYSKIWACZ 12 m, mało używany, rozsiewacz Kos, 
przyczepa sztywna sprzedam, Tel. 513 876 037

SPRZEDAM obornik bydlęcy, Tel. 699 920 896

BECZKA 600L 200L,kopaczka ziemniaków, os z kolami 
wozu, os bitki, bitka, wózek ciagn., krajzega, piła tarcz 
86 cm, do talerzówki walec 1,2 m z talerzami, Tel. 
532 078 782

różne
SZAMBA betonowe, wodoszczelne, od producenta, 
pojemność od 4m3 do 12m3 , montaż gratis, transport 
hds cały kraj, cena od 900 zł, Tel. 503 617 335

BALE topolowe 26 szt 3*0,44*0,08 m, bale dębowe 13 
szt 3*0,24*0,08 m, spawarka transform elektrodowa 
50-250 A, maszyna do ciecia metalu, sieczkarnia, Tel. 
532 078 782

SPRZEDAM kołowrotek, do przędzy, zabytek, 200 zł, 
Tel. 699 920 896

usługi
USŁUGI hydrauliczne, szybko, tanio i solidnie, Tel. 
531 389 533

MINIKOPARKA usługi – wykopy pod fundamenty 
przyłącza wod. kanaliz. elekt. gazowe szamba dreny i 
inne, Tel. 507 502 603

ODSZKODOWANIA dla osób poszkodowanych w wy-
padkach komunikacyjnych, w rolnictwie, przy pracy itp. 
Bez opłat wstępnych. Biała Podlaska, Tel. 512 997 664

POŻYCZKA na wiosenne wydatki, Tel. 536 274 568

PORADY prawne, Tel. 501 820 403

WYKONAM przyłącze wod-kan, oczyszczalnie przy-
domowe, odwodnienie terenu i budynków (drenaż), 
szambo, przewiert pod drogami, przepusty. Radzyń, 
Tel. 505 114 060

WIANKI komunijne, ręcznie wykonane, Tel. 798 
020 372

STROIKI ślubne, ręcznie wykonane, Tel. 798 020 372

MUROWANIE domów, budynków gospodarczych, tyn-
ki, ogrodzenia: klinkierowe, bloczek, siatka, podbitki: 
pcv, drewniane, malowanie, Tel. 505 343 483

P.W. „WEL” S.C.
Wkręty, śruby, nakrętki, gwoździe, kołki, kłódki,

artykuły metalowe, narzędzia, zamki, klamki i okucia

Usługi remontowo-budowlane 

oraz okna, drzwi (drewno, PCV), kom. 606 318 709

SKLEPY:
 1. Biała Podlaska, ul. Widok 2 (wejście od ul. Sidorskiej) tel. 83 342 64 43

 2. Biała Podlaska, ul. Cicha 14 (obok więzienia) tel. 83 343 65 66
e-mail: welsc@wp.pl kom. 515 108 341; 519 189 778

GWOŹDZIE
BUDOWLANE
od 4,80 zł/kg

RABAT

4%

zdrowie
MEDYCYNA estetyczna i anty-aging lek. med. Małgo-
rzata Konon-Kisiel botox, kw. hialuronowy, peelingi 
medyczne, leczenie łysienia i nadmiernej potliwości, 
Tel. 501 620 981

PROFESOR Medycyny Tybetanskiej z W-wy, lek. 
med. skuteczne leczenie, irydolog, rewelacyjne zioła z 
Tybetu. Rejestracja Tel. 507 822 928

HEMOROIDY bez bolu, bezoperacyjnie lek. med. I. 
Wysocka www.med-kom.eu Tel. 507 822 928

BADANIA komputerowe całego organizmu, testy 
alergiczne dzieciom i dorosłym www.med-kom.eu 
rejestracja Tel. 507 822 928

zwierzęta
ZNALEZIONY szczeniak, czarny, z brązowymi lapami, 
w dobre ręce, Tel. 514 321 533
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Piotr Frankowski okazał się najlepszym brydżystą Białej Podlaskiej w roku 2013
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atchnięty obserwowaną 
manifestacją głębiej zasta-
nowiłem się nad tym jej 
fenomenem. Publiczne okazy-

wanie uczuć, postawy wobec czegoś 
lub kogoś to również moja codzienność. 

Manifestujmy
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

W felietonach daję upust swoim emo-
cjom wobec wydarzeń sportowych. Nie 
tylko dzisiaj chcę zachęcić wszystkich 
do manifestowania swojej apro-
baty dla sportowego trybu życiu, dla 
poparcia działań polityczno-ekono-
micznych, które mają służyć rozwojowi 
sportu na Podlasiu. Manifestujmy 
swój podziw dla ludzi, którzy działają 
nie ze względu na duże profity, ale na 

okiem dziennikarza

wartości jakie niesie kultura fizyczna. 
Manifestujmy także swoje oburze-
nie i niezadowolenie, jeśli ktoś swoimi 
działaniami niszczy to, co inni z wiel-
kim trudem budowali przez całe lata. 
W jakim celu trzeba to robić? Odpo-
wiedź jest banalnie prosta. Jeśli nie 
wyraża się publicznego sprzeciwu 
wobec zła czy choćby nonsensów – 
godzimy się z takim stanem rzeczy.

Baraż już pewny

1. AZS AWF B. P. 18 34 576-409

2. Warszawianka 18 31 577-415

3. Pabiks18 23 518-477

4. Łódź 1823 508-443

5. Mazur1823 500-444

6. Wieluń 1821 487-474

7. Orlen Wisła II 18 19 470-427

8. Włókniarz17 14 386-412

9. Prus1810 494-571

10. Trójka18 10420-539

11. AZS AWF W. 17 4 406-549

12. Szczypiorniak18 1 384-543

ii liga 

piłka ręczna

Po zwycięstwie 24:19 w Pabianicach 
szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska 

AZS AWF Warszawa to kolejny rywal bialskiego AZS

Pabiks Pabianice – AZS AWF Biała Podlaska 

19:24 (6:12)
AZS: Adamiuk, Kozak – Krawczyk, Warmijak 2, Wasiłek 2, Jasionek, Kieruczenko 3, 

Stefaniec 3, Jaszczuk, Pezda 9, Staropiętka, Antolak 1, Kubajka 3, Wędrak 1

ka 

enko3

Pa

AZS Ad

zapewnili sobie prawo gry w dwustop-
niowych barażach o I ligę. Wiadomo jed-
nak, że celem numer jeden jest wygranie 
ligi i awans bezpośredni. Kolejny mecz 

22 marca w Białej Podlaskiej – derby 
akademickie z AZS AWF Warszawa. 

18. kolejka
Trójka – Szczypiorniak 32:23
Warszawianka – Wieluń 38:30
Łódź – Prus 41:35
Orlen Wisła II – Włókniarz 27:19
AZS AWF W. – Mazur 23:31
Pabiks – AZS AWF B.P. 19:24

Bialska liga szachowa ruszyła

Zwyciężyli Janowianie

Wiszniczanki najlepsze

„6-ka” przed „9-tką”

szachy

Rozpoczęła się IV edycja Bialskiej Ligi 
Szachowej. Tak, jak w latach poprzed-
nich głównym organizatorem rozgrywek 
jest Marek Uściński, prezes Uczniow-
skiego Ludowego Klubu Sportowego 
„Niwka” w Łomazach. Tegoroczne roz-
grywki wsparli starosta bialski i pre-
zydent Białej Podlaskiej, fundując na-
grody rzeczowe dla zwycięzców każdego 
z czterech zaplanowanych turniejów. 
W pierwszym turnieju zorganizowa-
nym w Białej Podlaskiej wzięło udział 71 
młodych szachistów z Białej Podlaskiej, 
Międzyrzeca, Radzynia, Terespola, Kon-
stantynowa, Worońca, Cicibora Dużego, 
Grabanowa i Łomaz. Rywalizowano 
w kategoriach szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, z podziałem na chłopców i dziew-
częta. W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: – dziewczęta szkoły pod-

stawowe: 1. Patrycja Majczyna, 2. Alek-
sandra Szyszko, 3. Aleksandra Kuźmicz; 
– chłopcy szkoły podstawowe: 1. Grze-
gorz Olichwirowicz, 2. Jerzy Rzeńca, 3. 
Paweł Kołodziej; – dziewczęta szkoły 
gimnazjalne: 1. Weronika Zawistowska, 
2. Andżelika Petruczenko, 3. Malwina 

Lewandowska; – chłopcy szkoły gimna-
zjalne: 1. Marcin Wawszczak, 2. Mateusz 
Prokopiuk, 3. Michał Lipka; – dziewczęta 
szkoły ponadgimnazjalne: 1. Klaudia Za-
wistowska; – chłopcy szkoły ponadgim-
nazjalne: 1. Michał Paszkowski, 2. Rafał 
Cep, 3. Jakub Rak.

W bialskim turnieju zagrało 71 młodych szachistów

sport szkolny

W ramach Licealiady odbył się fi nał po-
wiatu bialskiego w piłce ręcznej dziew-
cząt. Najlepszymi okazały się uczennice 
LO Wisznice, występujące w składzie: 

Natalia Korszeń, Paula Prudaczuk, Ka-
mila Kalinowska, Agata Chilczuk, Karo-
lina Karpiuk, Iwona Łobińska, Donata 
Grzywna, Małgorzata Makarewicz, Mał-
gorzata Polubiec. Kolejne miejsca zajęły: 
LO Międzyrzec Podl. i ZS Małaszewicze.

Zwycięskie dziewczęta z LO Wisznice

sport szkolny

W ramach Licealiady odbył się fi nał po-
wiatu bialskiego w piłce ręcznej chłop-
ców. Wygrali uczniowie ZS z Janowa Podl. 
w składzie: Łukasz Bilicz, Jakub Klimiuk, 

Michał Lenard, Bartosz Bańkowski, Paweł 
Jaskólski, Dawid Kaliniuk, Michał Sokól-
ski, Rafał Totyżewski, Damian Szewczuk, 
Łukasz Bobryk, Hubert Trochonowicz, 
Albert Pióro, Konrad Cizio. Kolejna miej-
sce zajęło LO i ZSP z Międzyrzeca Podl.

Zwycięski zespół ZS z Janowa Podlaskiego

sport szkolny

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
zakończył się fi nał Białej Podlaskiej w 

mini siatkówce dziewcząt „trójek” oraz 
„czwórek”. W obu konkurencjach naj-
lepsze były uczennice SP nr 6, które 
wyprzedziły SP nr 9.

Najlepiej radziły sobie uczennice SP nr 6
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Transferowa karuzela
piłka nożna

PODLASIE 
BIAŁA PODLASKA

Odchodzą: Adrian Jesionek, (szuka 
klubu?), Damian Leśniak (przerwał 
treningi), Łukasz Biegajło (Lutnia Pisz-
czac?), Adam Wasiluk (Orlęta Radzyń 
Podlaski), Tomasz Gawroński (rozwią-
zał umowę z klubem), Marcin Szpański 
(Lublinianka?)

LUTNIA 
PISZCZAC

Odchodzą: Michał Krukowski (Podla-
sie?)
Przychodzą: Łukasz Biegajło (Podla-
sie?), Łukasz Gabryszak (Fortuna Wy-
gryny-Ruciane-Nida), Damian Tyrka 
(Igros Krasnybród?), Łukasz Litwiniuk 
(LZS Dobryń?), Sebastian Węgorski 
(Stal Poniatowa?), Paweł Sobótka (Roz-
tocze Batosz?)

ORLĘTA 
RADZYŃ PODLASKI

na boisku  partnerem rubryki są kasy stefczyka

Sparingi
piłka nożna

AZS PSW Biała Podlaska: Górnik 
Łęczna – AZS PSW 3:0, 23.03 Praga 
Warszawa, 02.04 Górnik Łęczna
Orlęta Radzyń Podlaski: Pogoń Siedlce 
– Orlęta 1:0, Pogoń Siedlce – Orlęta 0:1, 

Wisła Puławy – Orlęta 2:2, Radomiak 
Radom – Orlęta 1:2, Broń Radom – Or-
lęta 3:3, Lutnia Piszczac – Orlęta 0:2, 
Górnik II Łęczna – Orlęta 1:1, 15.03 Po-
lesie Kock – Orlęta
Podlasie Biała Podlaska: Górnik II 
Łęczna – Podlasie 0:2, Wisła Puławy – 
Podlasie 2:0, Unia Krzywda – Podlasie 
0:8, Pogoń Siedlce – Podlasie 3:1, Lubli-
nianka – Podlasie 2:0, Fenix Siennica 
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Podlasie Biała Podlaska pokonało rezerwy Pogoni Siedlce

Górnik II Łęczna – Orlęta Radzyń Podlaski 

1:1 (1:0)
Bramki: Zuber 35 – Tomasz Tymosiak 67

Orlęta: Wasiluk (46 Ciok) – Leszkiewicz, Ka-
zubski, Zarzecki, Samociuk (70 Nowacki), Pta-
szyński (60 Łakomy), Borysiuk (65 Pliszka), Ty-

mosiak (65 Kot), Zmorzyński, Struk, Oziem-
czuk (65 Hołoweńko)

ki 

Pogoń II Siedlce – Podlasie Biała Podlaska

3:5 (1:4)
Bramki: Wiraszka 2, Piotrowicz 2, Kocoł

Podlasie: Baczewski – Skrodziuk, Mirończuk, 
Konaszewski, Kacik, Jarzynka, Litwiniuk, Ko-

coł, Magier, Piotrowicz, Wiraszka oraz Chojak, 
Łukasiewicz

k Ch j k
– Podlasie 0:2, Powiślak Końskowola – 
Podlasie 0:2, Pogoń II Siedlce – Podla-
sie 3:5, 12.03 Motor Lublin – Podlasie, 
15.03 Podlasie – Lutnia Piszczac.
Lutnia Piszczac: Lutnia – Grom Ką-
kolewnica 3:2, Lutnia – Orlęta Radzyń 
Podlaski 0:2, Lutnia – Orlęta Łuków 3:1, 
Lutnia – Huragan Międzyrzec Podlaski 
2:2, 15.03 Podlasie Biała Podlaska – Lut-
nia

piłka nożna

Swój pierwszy mecz sparingowy roze-
grały panie z AZS PSW Biała Podlaska. 
Uległy zawodniczkom Górnika Łęczna 
0:3. W ekipie pojawiały się dwie nowe 
twarze: Agnieszka Mućka (Pogoń Sie-
dlce) oraz Ukrainka, której persona-
liów na razie klub nie chciał podać. 
Do ekipy wraca również Anna Rukarz 
(Górnik Łęczna). – Jestem bardzo za-
dowolona z pierwszego naszego spa-
ringu. To – w sumie – pierwsze nasze 

Dwie nasze drużyny na podium

Lutnia Piszczac – Huragan Międzyrzec Podlaski 

2:2 (0:2)
Bramki: Artymiuk 73, 87 – Pachulec 10, Bogucki 41

Lutnia: Gabryszak (46 Kijora) – Jaszczyński 
(80 Rudnicki), Korneluk, Litwiniuk (55 Uła-
nowski), Kurowski, D. Mielnik (46 Czebreszuk), 

Korzeniewski (65 Cydejko), Gromysz (46 Wę-
gorowski), Artymiuk, Biegajło (75 Tyrka), Tro-
chimiuk (46 J. Mielnik)

aski tnLutLut

Górnik Łęczna – AZS PSW Biała Podlaska

3:0 (2:0)
AZS PSW: Świętochowska – Anna Sosnowska, 
Puk, Aleksandra Sosnowska, M. Bujalska, 
Orzepowska, Edel, Bolko, Skonieczna, Szu-

miło, Biatrzyk oraz Kusiak, J. Bujalska, Ru-
karz, Mućka, zawodniczka testowana
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wyjście na duże boisko. Do tej pory 
trenowałyśmy na „Orlikach” – powie-
działa trener AZS PSW, Magdalena Se-
kuła. 
Orlęta Radzyń Podlaski grały w mi-
niony weekend z Górnikiem II Łęczna. 
W drużynie z Radzynia nie wystąpili 

kontuzjowany Konrad Król, a także 
narzekający na lekkie urazy Jewgienij 
Chorolski i Mateusz Puła. Spotkanie 
zakończyło się remisem. 
Podlasie grało z rezerwami Pogoni 
Siedlce i wygrało pewnie 5:3. – Po-
stawa ekipy to powód do zadowole-
nia. Szkoda tylko rozluźnienia w koń-
cówce meczu przy stanie 5:1 dla nas, 
które kosztowało nas utratę dwóch bra-
mek – powiedział trener Podlasia Ro-
bert Różański. 
Lutnia Piszczac grała z Huraganem 
Międzyrzec Podlaski i zremisowała 
2:2, przegrywając do przerwy 0:2. – 
W pierwszej połowie eksperymento-
waliśmy trochę z ustawieniem, a rywal 
zagrał bardzo ambitnie i skutecznie, 
stąd taki wynik do przerwy – skomen-
tował mecz Sławomir Stańczuk, trener 
Lutni. 

G

piłka nożna

W Łukowie rozegrano halowe mi-
strzostwa BOZPN w kategorii Orlik 
Młodszy. Najlepsi okazali się zawod-
nicy AMPLUS II Łuków. Miejsce dru-
gie zajęli zawodnicy Huraganu I Mię-

dzyrzec Podlaski. Ostatni na pudle 
uplasowali się piłkarze Orląt I Radzyń 
Podlaski. Najlepszy bramkarz uznano: 
Mateusza Łukasika (Huragan), najlep-
szy zawodnikiem: Dawida Czerniewi-
cza (AMPLUS I), królem strzelców zo-
stał: Mateusz Kapitan (Orlęta I Radzyń 

Podlaski). W imprezie udział wzięły 
również drużyny: Akademia Piłkarska 
TOP-54 I Biała Podlaska, DAF I Luków, 
AMPLUS I, Jagiellończyk I Biała Podla-
ska, Jagiellończyk II, Orlęta II Radzyń 
Podlaski, Akademia Piłkarska TOP-54 
II, Huragan II, DAF II.

Odchodzą: Krzysztof Stężała (koniec 
kariery), Przemysław Grajek (Podla-
sie?), Paweł Komar (Wisła Puławy), Da-
niel Wróblewski (Targówek Warszawa), 

AZS PSW 
BIAŁA PODLASKA

Odchodzą: 
Przychodzą: Agnieszka Mućka (Pogoń 
Siedlce), Anna Rukarz (Górnik Łęczna)

A
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Damian Rusiecki (Chełmianka), Mate-
usz Puła (Podlasie?)
Przychodzą: Kamil Oziemczuk (Gór-
nik Łęczna), Adam Wasiluk (Podla-
sie), Jewgieni Chorolski (BSV Hurtur-
kel Berlin)

Przychodzą: Przemysław Grajek (Or-
lęta Radzyń Podlaski?), Marek Piotro-
wicz (Czarni Dęblin?), Jakub Magier 
(TOP-54 Biała Podlaska?), Łukasz Cho-
jak (MKS Mielnik?), Patryk Romaniuk 
(Mszczonowianka?), Michał Krukow-
ski (Lutnia?)
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