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ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII
podlasie | 6

Czy można mieć przy lub na swoim domu instalację, produ-
kującą energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżki 
sprzedawać fi rmie energetycznej? Jeszcze nie, a to wskutek 
urzędniczej opieszałości. Choć regulujące te kwestie prze-
pisy miały wejść w życie do grudnia 2010, prace nad nimi 
wciąż trwają.

10 KWIETNIA 
NA PODLASIU
podlasie | 2

Uroczystości IV rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędą się 
w Białej Podlaskiej i Parczewie w niedzielę 6 kwietnia. Rocz-
nicowe msze w Międzyrzecu i Radzyniu Podlaskim celebro-
wane będą 10 kwietnia br. Tego też dnia z Radzynia i Białej 
wyruszą autokary na warszawskie uroczystości rocznicowe 

KSIĄŻĘ NIEZNANY
podlasie | 7

Po rodzie Czetwertyńskich pozostało na Podlasiu niewiele. 
Dwie szkoły: w Suchowoli, ufundowana przez nich, oraz 
w Milanowie, mieszcząca się w ich byłym pałacu, którego 
zwrotu spadkobiercy nie będą domagać się, dopóki mie-
ścić się będzie w nim placówka oświatowa. Przypominamy 
postać Seweryna. O autorytecie jakim cieszył się najlepiej 
świadczy fakt, że na spotkania z nim przychodziły tłumy. 

NIEBEZPIECZNY PLAN 
CZAPSKIEGO

Włodarz Białej Podlaskiej Andrzej Czapski ma 

kolejny karkołomny pomysł na to, jak „rozwijać” 

miasto. Prezydent zaproponował, by planowaną 

budowę ul. Armii Krajowej sfi nansować poprzez 

tzw. partnerstwo publiczno-prywatne. Prywatny 

inwestor zbuduje drogę, a miasto – z pieniędzy 

podatników – będzie mu płacić za jej używanie. 

Podczas sesji rady miasta rajcy wykazali, że 

plan Czapskiego może być zabójstwem dla i tak 

kruchego budżetu. – Dodatkowa spłata 30 mln 

zł za przedsięwzięcie wykonane w systemie 

zaproponowanym przez prezydenta zablokuje 

inwestycje na wiele lat – alarmował lider 

opozycyjnego klubu PiS Dariusz Stefaniuk. 

Szarża Andrzeja Czapskiego zakończyła się 

spektakularną porażką. Radni nie przegłosowali 

uchwały. Wróciła ona do komisji. 

Metr od świętości 
– reżyser o swoim fi lmie
Już za tydzień na zaproszenie senatora Grzegorza 

Biereckiego gościć będzie na Podlasiu Arturo Mari, 

osobisty fotograf Jana Pawła II, a zarazem narrator 

serialu „Metr od świętości”, poświęconego osobie 

Papieża Polaka, który od 28 marca emitowany 

jest codziennie w programie I TVP. Arturo Mari 

w towarzystwie Przemysława Häusera, reżysera 

serialu, spotka się 12-13 kwietnia z mieszkańcami 

Białej Podlaskiej, Międzyrzeca, Radzynia, Parczewa 

oraz Kodnia.

ŻYCIE W JEDNOŚCI
biała podlaska | 3

Obowiązki na nas nałożone traktujemy zazwyczaj jako zło 
konieczne, dodatkowe obciążenia. Natomiast zobowiąza-
nia które człowiek sam podejmuje – sprawiają prawdziwą 
radość – twierdzą Joanna oraz Zygmunt Szypulscy, uczest-
nicy wspólnoty Domowy Kościół, działającej przy parafi i Bł. 
Honorata.

ZSP w Milanowie
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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

prośba tygodnia

DYŻUR DZIENNIKARSKI: poniedziałek – piątek 8.00-16.00 tel. 83 411 50 12, 83 411 50 13

R
EK

LA
M

A/
19

64

SPOSÓB NA WZROST PKB
podlasie

Akademia Nowego Samorządu to cykl 
bezpłatnych zajęć edukacyjnych, adreso-
wany do osób chcących działac publicz-
nie, zorganizowany przez Fundację Grze-
gorza Biereckiego ”Kocham Podlasie”. 
Czwarta edycja zajęć poświęcona była 
kondycji ekonomicznej samorządów w 
kotekście budżetu krajowego i środków 
unijnych.
– Jeśli program jest dobrze przygotowany 
i walczy się o swoje prawa, tak, jak sku-
tecznie robimy to w Kraśniku, to żaden 
niechętny nam wojewoda, czy marsza-
łek nie będzie w stanie go zablokować – 
przekonywał Michał Mulawa wykazu-
jąc, że nawet przy niechęci władz woje-
wódzkich Kraśnik pozyskał bardzo duże 
unijne środki na inwestycje, bo projekty 
były przygotowane tak dobrze, że niczego 
nie można było im zarzucić. 
Na inny akcent nacisk położył dr Zbi-
gniew Kużmiuk, który przedstawił rela-
cję dochodów podatkowych w odniesie-
niu do PKB za rządów PO i PSL. 
 – Wykres, który państwu dziś przedsta-
wiam, powinien stać się podstawą aktu 
oskarżenia dla przedstawicieli ekipy rzą-

uczniowie tygodnia

konkurs tygodnia

10 kwietnia na Podlasiu

podlasie

Prawo i Sprawiedliwość organizuje 10 
kwietnia wyjazd autokarem do War-
szawy na uroczystości na Krakowskim 
Przedmieściu. Chętni z powiatu bial-
skiego mogą zgłaszać się w tej sprawie 
do biura posła Adama Abramowicza, w 
powiecie radzyńskim do szefa miejsco-
wych struktur PiS Andrzeja Dzięgi. Prze-
jazd i powrót z Warszawy jest darmowy.
W związku z tym wyjazdem uroczysto-
ści upamiętniające tragedię smoleńską 
w Parczewie i Białej Podlaskiej organi-
zowane są już w niedzielę, 6 kwietnia. 

Parczew
W parczewskiej Bazylice w samo połu-
dnie odprawiona zostanie msza święta 
w intencji ofi ar katastrofy. 

Biała Podlaska, Terespol
W Białej Podlaskiej również o godz. 12 
rozpocznie się uroczysta msza święta 
w Kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny przy ul. Brzeskiej. Po 
eucharystii zebrani przejdą pod tablicę 
upamiętniającą ofi ary katastrofy, która 
znajduje się na dziedzińcu kościoła św. 
Antoniego. Po złożeniu kwiatów i oko-
licznościowych przemówieniach uroczy-
stości zakończy wspólna modlitwa. W 
bialskich obchodach udział weźmie Ewa 
Błasik, wdowa po gen. Andrzeju Błasiku 
oraz rodzina Barbary Maciejczyk, stewar-
dessy, która zginęła na pokładzie Tupo-

lewa. Obecny ma być także wiceprezes 
PiS poseł Adam Lipiński, który tego dnia 
spotka się z mieszkańcami Białej Podla-
skiej (godz. 14.15, sala Bialskich Wodocią-
gów przy ul. Narutowicza 35A) oraz Te-
respola (godz. 16.30, sala konferencyjna 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. 
Wojska Polskiego 132).

Radzyń Podlaski
Prawo i Sprawiedliwość w Radzyniu Pod-
laskim zaprasza 10 kwietnia do kościoła 
św. Anny, gdzie o godz. 18 odprawiona 
zostanie uroczysta msza święta w inten-
cji ofi ar katastrofy.

Międzyrzec Podlaski
W Międzyrzecu Podlaskim rocznicowe 
obchody organizuje 10 kwietnia Ruch 
Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. O godz. 8.41 w całym mieście za-
wyją syreny, a przed tablicą upamięt-
niającą tragiczne wydarzenia na placu 
przy kościele św. Józefa złożone zostaną 
kwiaty i zapalone znicze. Po tym krótkim 
spotkaniu w pobliskim biurze PiS przy 
ulicy Warszawskiej otwarta zostanie wy-
stawa „Międzyrzec Pamięta”. O godz. 16 
na ulicy Lecha Kaczyńskiego odbędzie 
się Bieg Pamięci. O godz. 18 w kościele 
św. Józefa odprawiona zostanie msza 
święta, a po niej odbędzie się apel pole-
głych. Uroczystości zakończy projekcja 
fi lmu Joanny Lichockiej i Jarosława Ry-
bickiego „Prezydent”.

mw

Zbliża się IV rocznica katastrofy smoleńskiej. 
Na Podlasiu zaplanowano wiele uroczystości 
związanych z tym wydarzeniem.

dzacej – podkreślał Zbigniew Kuźmiuk 
wskazujac na wykres ukazujacy drama-
tyczny spadek dochodów i to pomimo 
faktu, że w międzyczasie podatki wzrosły. 
Wątek ten w tonie quasi dramatyczno – 
humorystycznym kontynuował Janusz 

Szewczak. 
 – Niewielu Polaków wie, że PKB nieba-
wem nam wzrośnie, ponieważ od 1 wrze-
śnia będziemy tu zaliczać także dochody z 
narkomanii, przemytu i prostytucji. 

Wojciech Sumliński

Wszystko 
o Biblii
podlasie

Ile przysłów ułożył Salomon? Przeciw któ-
remu z królów wystąpił prorok Eliasz? Dla-
czego św. Marek przytacza w swojej Ewan-
gelii scenę opisującą spotkanie Jezusa z Sy-
rofenicjanką? To tylko 3 z 45 pytań, na 
które odpowiedzieć musieli uczestnicy 
szkolnego etapu XVIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej, obejmującego 
w tym roku Księgi Królewskie (1 i 2) oraz 
Ewangelię wg św. Marka. 
W konkursie udział wzięło blisko 30 tys. 
uczniów z 1400 szkół ponadgimnazjal-
nych. 9 kwietnia w całym kraju odbędą 
się eliminacje diecezjalne, składające 
się z dwóch części: pisemnej oraz ust-
nej. Przystąpi do nich ponad 4 000 osób, 
które w teście szkolnym uzyskały najwięk-
szą ilość punktów. – 9 kwietnia do Siedlec 
przyjedzie ponad 120 osób. Po części pi-
semnej uczniowie będą mogli uczestni-
czyć w Eucharystii, zwiedzić Muzeum Die-
cezjalne i Katolickie Radio Podlasie – mówi 
Kamil Sulej, koordynator diecezjalny kon-
kursu. Jedynie 7 osób, które zgromadziły 
największą liczbę punktów, przystąpi do 
części ustnej. Przed komisją konkursową 
odpowiadać będą one na ten sam zestaw 
pytań. Troje najlepszych zakwalifi kuje się 
do fi nału Konkursu, który odbędzie się 2-3 
czerwca br. w Niepokalanowie.

Woj.

Upamiętnienie Prezydenta
podlasie

Instytut im. Lecha Kaczyńskiego prosi o po-
moc w gromadzeniu zbiorów związanych 
z osobą śp. Prezydenta. Szczególnie istotna 
jest amatorska i profesjonalna twórczość 
o Nim (literatura, wspomnienia, relacje, 
rzeźba, malarstwo, fi lm, audycje radiowe). 

Ważne są jednak i drobniejsze pamiątki: 
monety, medale, znaczki oraz monitoro-
wanie nazewnictwa lokalnego poświę-
conego Prezydentowi, parze prezydenc-
kiej oraz śp. Jadwidze Kaczyńskie (mosty, 
parki, ulice, place, izby pamięci). Wszelkie 
materiały można przesyłać w formie elek-
tronicznej na adres: gwilk2010@wp.pl

Szkolny Dzień Poligloty
łomazy

Już po raz kolejny w Zespole Szkół w Ło-
mazach świętowanie nadejścia wiosny po-
łączono z obchodami Szkolnego Dnia Po-
ligloty. Głównym celem, jaki przyświecał 
organizatorom była promocja nauki języ-
ków obcych. Klasy V-te i VB przygotowały 
inscenizacje popularnej bajki pt. „Rzepka” 

w języku angielskim i rosyjskim. Ucznio-
wie klas III gimnazjum wystawiły własną 
interpretację znanej bajki „Snow White”. 
Uczniowie klas pierwszych gimnazjum 
rozbawiali publiczność opowiadając dow-
cipy w języku rosyjskim. Najmłodsi ucznio-
wie zaprezentowali lekcję wychowania fi -
zycznego po angielsku oraz przeprowadzili 
rozmówki na temat pogody i kolorów.

Od lewej: Janusz Szewczak, Zbigniew Kuźmiuk i Michał Mulawa

Fo
t. 

W
oj

.

Fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 w

ła
sn

e



Już niebawem Jan Paweł 
II, syn polskiej ziemi, zo-
stanie oficjalnie ogło-
szony Świętym. W tym 
jakże radosnym czasie 
oczekiwania na uroczy-

stość kanonizacji Papieża Polaka warto 
wrócić wspomnieniami do pięknych, 
wzniosłych chwil, które przeżywaliśmy, 
towarzysząc Janowi Pawłowi II w Jego 
ziemskiej pielgrzymce. Wielu z nas pa-
mięta doskonale wielką radość z wyboru 
kardynała Karola Wojtyły na tron Pio-
trowy. Wszyscy wiemy, jak wiele znaczył 
dla narodu nasz Papież w mrocznych 
czasach komunizmu. Wciąż powinniśmy 
powtarzać sobie wezwania do solidarno-
ści, sprawiedliwości i pokoju, wybrzmie-
wające podczas kolejnych pielgrzymek 
Ojca Świętego do Ojczyzny. 
Jan Paweł II posiadł klucze do serc ludzi 
na całym świecie, porywał swym cha-
ryzmatem, imponował głęboką wiedzą 
teologiczną i doskonałym rozumieniem 
procesów społecznych. Był przy tym czło-
wiekiem niezwykle skromnym, ciepłym, 
pełnym wewnętrznego światła. Mało kto 
przekonał się o tym lepiej, niż Arturo 
Mari – papieski fotograf, który towarzy-
szył Papieżowi przez wszystkie lata pon-
tyfi katu. Widział on Jana Pawła II pod-
czas najważniejszych wydarzeń, ale był 
przy nim także na co dzień; w chwilach 
radosnych, ale też tych trudnych. Popro-
siłem Arturo Mariego, by odwiedził po-
łudniowe Podlasie. Bez chwili wahania 
przyjął moje zaproszenie. Dzięki temu 
będziemy mieli okazję, by w Parczewie, 
Radzyniu Podlaskim, Międzyrzecu Pod-
laskim, Białej Podlaskiej i Kodniu wysłu-
chać wspomnień człowieka, który spę-
dził swe życie dosłownie o krok od Świę-
tego. Zapraszam wszystkich Podlasian 
na spotkania z Arturo Marim. Bądźmy 
tam razem. Wsłuchajmy się w bicie na-
szych serc, przepełnionych radością 
i dumą z kanonizacji Jana Pawła II. 

Senator RP Grzegorz Bierecki

Tygodnik Podlaski
4 kwietnia 2014 3nasz temat

Przemysław Häuser – członek rady nadzorczej „TBA Komunikacja Marketingowa”. Ambasador Zakonu Kawale-
rów Maltańskich na Kubie, ambasador Zakonu Kawalerów Maltańskich w Antigui i Barbudzie, ambasador Zakonu 
w misji specjalnej w Afryce Południowej. Wydawca książki „Świadectwo” – biografi i Jana Pawła II napisanej na 
podstawie wspomnień kardynała Stanisława Dziwisza, producent fi lmowy – jest producentem i reżyserem serialu 
„Metr od świętości”, którego mecenasami są Kasa Stefczyka oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. 

PROGRAM WIZYTY ARTURO MARIEGO NA PODLASIU

Parczew
12 IV Bazylika Matki Bożej 

Królowej Rodzin, 
ul. Kościelna 77

sobota
godz. 10.00

Radzyń Podlaski
12 IV Parafia Trójcy 

Świętej, 
ul. Jana Pawła II 15

sobota
godz. 14.00

Międzyrzec Podlaski
12 IV Parafia świętego Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny, 
ul. Staromiejska 11

sobota
godz. 18.30

Biała Podlaska 
13 IV Parafia Narodzenia  

Najświętszej Maryi Panny, 
ul. Brzeska 33a

niedziela
godz. 11.00

Kodeń 
13 IV Sanktuarium Matki Bożej 

Kodeńskiej Królowej Podlasia, 
ul. Rynek 1

niedziela
godz. 18.00
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Co łączy Bronisława Komorowskiego, tajemniczą fundację Pro Civili i Wojskowe Służby Informacyjne?
Dlaczego tak mało o tym wiemy i komu zależy, aby tak pozostało?

NIE CZYTAJ, JEŚLI BOISZ SIĘ PRAWDY

„Z mocy nadziei”, thriller, który pisze życie 
– już w Empiku w Białej Podlaskiej

Spotkania i dystrybucja książek w woj. lubelskim – Łukasz Hetman, tel. 509 271 023, 
mail: lukasz.hetman89@gmail.com, zmocynadziei@gmail.com

R
EK

LA
M

A/
19

62

Życie w jedności
biała podlaska

Poszukiwanie tej właściwej drogi 
w życiu to najważniejsze i najtrud-
niejsze zadanie, jakie stoi przed każ-
dym z nas. Joanna i Zygmunt Szypul-
scy znaleźli tę drogę.
Są małżeństwem od 24 lat. Mają 
córkę, która w tym roku przygoto-
wuje się do matury. Od samego po-
czątku stanowili zgrany duet, nie 
znali jednak recepty, która byłaby 
gwarancją na udane małżeństwo. 
 – Pewnego razu nasi znajomi dzia-
łający we wspólnocie Domowego 
Kościoła przy parafi i Bł. Honorata 

zaproponowali nam uczestnictwo 
w ruchu parafi alnym. Postanowili-
śmy spróbować – mówi Zygmunt. 
Na początku odczuwali nadmiar obo-
wiązków: codzienna wspólna mo-
dlitwa, rozważanie Pisma Świętego, 
udział w rekolekcjach, spotkaniach, 
praca nad własnymi słabościami… 
 – Gdy kilka osób opuściło Domowy 
Kościół, też mieliśmy chwile zwąt-
pienia. Jednak pozostaliśmy, dzięki 
Bogu, pozostaliśmy – cieszy się Jo-
anna. Dopiero po pewnym czasie zro-
zumieli, że w tej wspólnocie jest się 
dla Jezusa i ludzi. Żeby zaś być bliżej 
Boga i drugiego człowieka, trzeba po-

stawić sobie wymagania. 
Teraz, po latach są przekonani, że po-
trzebowali duchowego wsparcia, to 
ono wzmocniło ich związek. 
 – Teraz wiemy, że idziemy tą samą 
droga, w tym samym kierunku – 
stwierdza Joanna.
Gdy zaangażowali się w działalność 
wspólnoty parafi alnej ich życie stało 
się jaśniejsze i radosne. Pomagają in-
nym, ofi arując im wsparcie w różnej 
postaci: od rozmowy, poprzez dziele-
nie się doświadczeniami, na udziale 
w akcjach charytatywnych skoń-
czywszy. Parafi a przed Świętami Bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy orga-
nizuje zbiórkę darów i pieniędzy dla 
rodzin ubogich, wielodzietnych i po-
trzebujących. 

 – Ludzie są hojni. Dzielą się z innymi 
tym, co mają. Rozumieją trudne poło-
żenie i potrzeby drugiego człowieka 
– podziwia Zygmunt. 
Członkowie Domowego Kościoła 
czuwają nad tym, aby te dary serca 
dotarły pod właściwy adres. Najpierw 
jednak trzeba zebrane produkty i rze-
czy rozdzielić, popakować i zawieść 
własnym samochodem dla tych, któ-
rzy na nie oczekują. 
 – Obowiązki na nas nałożone trak-
tujemy jak zło konieczne, dodatkowe 
obciążenia. Natomiast zobowiązania 
które człowiek sam podejmuje – spra-
wiają prawdziwą radość. Cieszymy 
się, że możemy pomagać innym – 
mówi Joanna.

A. Lubaszewska

podlasie

Już za tydzień na zaproszenie senatora Grzegorza Bie-
reckiego na Podlasiu będzie gościł przyjaciel i osobisty 
fotograf Papieża Jana Pawła II Arturo Mari. W niezwy-
kłych spotkaniach z mieszkańcami regionu uczestni-
czył będzie także Przemysław Häuser, reżyser serialu 
„Metr od świętości”, który można oglądać codziennie 
w TVP 1. – Przyznam, że mam poczucie, iż Jan Paweł 
II z góry czuwał na tą produkcją, bo udawały nam się 
rzeczy, o których momentami nie marzyliśmy – mówi 
Przemysław Przemysław Häuser. Emitowany przed Te-
leexpresem, składający się z krótkich, kilkuminutowych 
odcinków serial przyciąga przed ekrany wielką publicz-
ność. Fabularyzowany dokument opowiada o przyjaźni 
Jana Pawła II ze swoim fotografem, Arturo Marim. Serial 
ukazuje z nietypowej perspektywy epokowe wydarze-
nia pontyfi katu, jednocześnie ujawniając wiele mało do 
tej pory znanych epizodów z życia Ojca Świętego. Prze-
mysław Häuser jest reżyserem i producentem dzieła. 
Będzie on towarzyszył Arturo Mariemu podczas wi-
zyty na Podlasiu. Przypomnijmy, że rozpocznie się ona 
12 kwietnia od spotkań w Parczewie, Radzyniu Podla-
skim i Międzyrzecu Podlaskim. 13 kwietnia Arturo Mari 
zawita do Białej Podlaskiej oraz Kodnia. Podczas otwar-
tych dla wszystkich prelekcji papieski fotograf opowie 
o niezwykłych relacjach łączących go przez 27 lat z Ja-
nem Pawłem II. Z kolei Przemysław Häuser przybliży 
kulisy powstania serialu traktującego o tej przyjaźni. 
– Wiele razy podczas naszych spotkań byłem świad-

kiem, gdy rozmowa schodziła na temat Jana Pawła II, 
jak Arturo Mari sięgał do zakamarków pamięci i wycią-
gał takie historie, o których nie słyszałem. Potrafi  on opo-
wiadać o papieżu z ogromną pasją, bardzo malowniczo. 
To autentyczne świadectwo człowieka, który przez 27 lat 
był dosłownie metr od świętego, od Jana Pawła II. Słyszał 

więc i widział wszystko. To najbardziej wiarygodny świa-
dek – mówi Przemysław Häuser. – Zamysł serialu był 
prosty: pokazać ludziom inne oblicze Jana Pawła II – ta-
jemnicze, prywatne, ale autentyczne, prawdziwe, oparte 
na relacji świadka. Reżyser podkreśla, że praca nad „Me-
trem od świętości” była dla niego niezwykłym doświad-
czeniem, nie tylko zawodowym, ale także duchowym. 
Wspomina on na przykład moment, kiedy wraz z Ar-
turo Marim weszli do prywatnej kaplicy Ojca Świętego. 
 – Znałem tę kaplicę, bo miałem zaszczyt dwa razy być na 
mszy porannej u Jana Pawła II – wspomina Przemysław 
Häuser. – Kiedy Arturo Mari wszedł z nami do kaplicy, 
po prostu usiadł i zaczął płakać – był tak wzruszony…

METR OD ŚWIĘTOŚCI
– R EŻYSER O SWOIM FILMIE

Joanna oraz Zygmunt Szypulscy
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biała podlaska

Trzech ledwie 13-latków, a już dobrze 
znanych policji, dokonało włamania 
do jednego z  bialskich przedszkoli. 
Intruzi zniszczyli drzwi wejściowe 
i wewnętrzne, zdemolowali kilku po-
mieszczeń, potłukli obrazy wiszące 
na ścianach, pozrzucali kwiaty z para-
petów, a także zerwali ze ściany 2 ga-
śnice, a następnie rozpylili w pomiesz-
czeniach proszek gaśniczy. Zniszczyli 
także jeden laptop, a drugi ukradli. Po-
licjanci zatrzymali ich jeszcze tego sa-
mego wieczoru. Wszyscy trzej byli już 
wielokrotnie notowani za czyny ka-
ralne przeciwko mieniu. Po zatrzyma-
niu nieletni przyznali się, gdzie porzu-
cili skradziony laptop.

Wandale 
w przedszkolu

kąkolewnica

Radzyńska policja zaprasza na otwartą 
debatę społeczną na temat „Poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu radzyńskiego”. Odbędzie się ona 
14 kwietnia o godz. 17 w Zespole Szkół 
w Kąkolewnicy. Podczas dyskusji po-
ruszone zostaną m.in. tematy zagro-
żenia przestępczością, zapobiegania 
przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania i miejscach pu-
blicznych.

Debata 
o bezpieczeństwie

na krótkona krótko

biała podlaska

W  sobotni wieczór (29 marca) do 
sklepu przy ul. Glinki wszedł męż-
czyzna, na głowie miał kaptur a twarz 
owiniętą szalikiem. Poprosił o podanie 
piwa, a następnie wyciągając przedmiot 
przypominającego broń palną i zażądał 
od sprzedawczyni wydania pieniędzy 
z kasy sklepowej. Po zrabowaniu około 
tysiąca złotych sprawca zbiegł. – Poli-
cja prowadzi intensywne śledztwo w tej 
sprawie – informuje podkomisarz Jaro-
sław Janicki, ofi cer prasowy bialskiej 
policji. Organy ścigania z całą surowo-
ścią zwalczają tego typu przestępczość. 
Na terenie powiatu bialskiego w 2011 
r. policyjne statystyki odnotowały aż 
70 tego typu przestępstw. Rok później 
było ich 43, natomiast w 2013 r. doszło 
do 43 rozbojów. – Obserwujemy spa-
dek przestępstw o tym charakterze, 
ale one ciągle się zdarzają. Niektóre 
z nich kwalifi kują się jako zbrodnie, 
gdyż są dokonywane przy użyciu nie-
bezpiecznego narzędzia – noża, broni. 
Takim rozbojem był ostatnie zdarze-
nie w bialskim sklepie przy ul. Ginki. 
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokura-
tura Rejonowa w Białej Podlaskiej i po-
licja – stwierdza Jarosław Janicki. 

Poszukiwani 
za rozbój

Ośrodek Doradztwa Finansowego 
i Konsumenckiego
Biała Podlaska, ul. Francuska 136, tel. (83) 411 10 47
e-mail: odfi k-bialapodlaska@skef.pl
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8 – 14, 
środy w godz. 11 – 17

SKOMENTUJ NA:
tygodnikpodlaski.pl

BEZPŁATNA POMOC
W GARDŁOWYCH SPRAWACH
Nieznajomość prawa rodzi często przykre konsekwencje, choćby dlatego, że nie każdy nakaz 
zapłaty jest uprawniony. Od trzech lat pomagamy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
– mówi Monika Marchalewska, specjalista bialskiego ODFiK.
podlasie

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej roz-
poczęło trzecią już na Podlasiu a piątą w kraju edycję 
projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Celem pro-
jektu jest edukacja rodzin o niskich dochodach. 
Szkolenie organizowane jest przy wsparciu Spółdziel-
czej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Fran-
ciszka Stefczyka, Fundacji im. Franciszka Stefczyka 
oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Pod-
lasie”. 

Porady dla wszystkich
Takie Ośrodki jak bialski, działają również w Warsza-
wie, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni. Każdy, kto się do 
nich zgłasza, otrzymuje bezpłatną oraz poufną po-
moc w trudnych, życiowych sprawach. 
 – Nie trzeba osobiście sygnalizować swoich proble-
mów, choć tak jest oczywiście najlepiej. Dla wielu 
osób krępującą jest sytuacja, w jakiej się znalazły – 
mówi Monika Marchalewska. – Dlatego mogą one 
kontaktować się z nami telefonicznie, listownie lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Najczęściej zgłaszają się ludzie nadmiernie zadłużeni, 
którzy mają trudności z regulowaniem swoich zobo-
wiązań. Ale nie tylko tacy…

Przypadek pani Krystyny
Pani Krystyna zgłosiła się z nakazem zapłaty ra-
chunku za telefon na kwotę ponad 1000 zł. Tyle „wy-
dzwonił” jej były mąż w trakcie opieki nad córką, gdy 
ona pojechała do sanatorium. Prosił o przesłanie ra-
chunku do miasta, w którym obecnie mieszka. Obie-
cał uregulować zobowiązanie. Jednak tego nie zrobił. 
Pani Krystyna dowiedziała się o tym po 4 latach, gdy 
dostała z sądu nakaz zapłaty prawie 5 tys. zł. 
Ze swoim problem zgłosiła się do Ośrodka Doradztwa 
Finansowego i Konsumenckiego, gdzie wyjaśniono 
jej że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego rosz-
czenia operatora (z racji nie zapłaconego rachunku) 
i każdego dalszego wierzyciela (także fi rmy windy-
kacyjnej) przedawniają się z upływem 3 lat od chwili, 
gdy roszczenie stało się wymagalne. 
3-letni termin wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego, 
zgodnie z którym po takim terminie przedawniają 
się roszczenia związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej (a roszczenie o zapłatę rachunku za 
telefon jest związane z prowadzenie działalności go-
spodarczej przez operatora). 
Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy uchwałą 
z 7 maja 2009 r. o sygn. III CZP 20/09.
Pani Krystynie udzielono pomocy w napisaniu sprze-

ciwu do sądu od nakazu zapłaty, w którym podnie-
siono zarzut przedawnienia. 
Sprawa zakończona pomyślnie – sąd oddalił nakaz 
zapłaty. 

Woj.

PSL uległ Platformie
Ciąg dalszy porachunków w Platformie 
Obywatelskiej. Rada powiatu radzyńskiego 
odwołała Mariusza Skoczylasa ze stanowiska 
wicestarosty.

radzyń podlaski

Skoczylas to człowiek posła Stanisława 
Żmijana. Czarne chmury zaczęły się 
nad nim zbierać kilka miesięcy temu, 
gdy przegrał z Włodzimierzem Gra-
bowskim wybory na przewodniczą-
cego PO w  powiecie radzyńskim. 
W wyborach do władz powiatowych 
przepadła większość stronników po-
sła Żmijana. Już wtedy mówiono, że 
możliwe jest wycofanie rekomendacji 
na urząd wicestarosty dla Skoczylasa.
Pod koniec minionego roku doszło do 
zmiany przywództwa we władzach wo-
jewódzkich PO. W atmosferze kłótni 
Stanisława Żmijana zastąpił Włodzi-
mierz Karpiński, poseł z Puław i mi-
nister skarbu państwa. Ludzi Żmijana 
wycięto w wyborach do rady i zarządu 
wojewódzkiego PO. Te wydarzenia za-

chęciły do porachunków w lokalnych 
strukturach partii.
Już w styczniu nowy zarząd powiatowy 
PO zwrócił się do starosty Lucjana Ko-
twicy o odwołanie Skoczylasa. PSL ma-
jący większość w radzie zwlekał jednak 
z tą decyzją. Dopiero na sesji 31 marca 
Kotwica zgłosił do programu obrad 
punkt dotyczący odwołania wicestaro-
sty. Uzasadniając wniosek przeczytał 
pismo od Włodzimierza Grabowskiego, 
w którym znalazła się sugestia, aby 
Skoczylasowi już po odwołaniu zna-
leźć jakąś pracę w starostwie. Opozy-
cję ten fragment zbulwersował.
W głosowaniu sensacji nie było: 11 rad-
nych było za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu, 4 oddało głosy nieważne. Tuż 
po ogłoszeniu wyników Skoczylas de-
monstracyjnie usiadł po stronie zajmo-
wanej przez opozycję.

Na stanowisko wicestarosty na razie 
jest wakat, wcześniej jednak Platforma 
sygnalizowała, że chce aby Mariusza 
Skoczylasa zastąpiła Anna Bogutyn.

Marek Wasiluk

SKEF pomaga w trudnych sprawach

Mariusz Skoczylas, były juz wicestarosta radzyński
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 partnerem rubryki „podlasie z kulturą” są skok ubezpieczenia

na krótkona krótko

biała podlaska

Bialska galeria oraz Klub miłośników 
sztuki zapraszają zainteresowanych na 
prelekcję dr Szczepana Kalinowskiego 
„Sztuka Watykanu”. Spotkanie odbędzie 
się w niedzielę 6 kwietnia, o godz.12 w sie-
dzibie galerii przy ul. Warszawskiej 12.

Sztuka Watykanu

międzyrzec podlaski

Galeria ES w Międzyrzecu Podlaskim za-
prasza na wystawę prac młodzieży z pra-
cowni fotografi cznej MOK. Otwarcie wy-
stawy – w piątek, 4 kwietnia o godz. 17.

W obiektywie

manie

Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu 
Podlaskim organizuje Kiermasz Wielka-
nocny, na którym swoje prace prezento-
wać będą zespoły ludowe, dzieci i mło-
dzież ze świetlicy „Promyk” w Halasach 
oraz osoby prywatne. Kiermasz odbędzie 
się 6 kwietnia w budynku byłej szkoły 
w Maniach. Rozpocznie się o godz. 10. Bę-
dzie można nabyć ręcznie robione ozdoby 
wielkanocne. W programie przewidziano 
także degustację wielkanocnych potraw.

Wielkanocny kiermasz

radzyń podlaski

Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza 
w niedzielę, 6 kwietnia, na koncert Ze-
społu Wokalnego „Wrzos”, któremu to-
warzyszyć będzie Sylwia Drabik. Impreza 
rozpocznie się o godz. 16 w sali widowi-
skowej ROK. Repertuar wykonawców bę-
dzie się składał z pieśni patriotycznych.

Koncert patriotyczny

biała podlaska

Bialskie Centrum Kultury zaprasza na 
Misterium Paschalne i spotkanie z ks. 
Szczepanem Litwiniukiem. Misterium 
Paschalne odbędzie się 10 kwietnia, 
godz. 16 w Klubie Kultury Piast przy ul. 
Spółdzielczej  4. Wstęp wolny.

Misterium Paschalne

międzyrzec podlaski

Szkoła Muzyczna im. K. Kurpińskiego za-
prasza na IV Międzyrzecki Festiwal Akor-
deonowy. Impreza odbędzie się 12 kwiet-
nia w sali widowiskowej MOK. Od godz. 
10 będzie można posłuchać konkurso-
wych występów uczniów szkół muzycz-
nych. O godz. 14.30 zaplanowano występy 
laureatów festiwalu. Wstęp wolny.

Festiwal akordeonowy

NIEBEZPIECZNY PLAN CZAPSKIEGO
Porażka prezydenta Białej Podlaskiej Andrzeja Czapskiego! Nie udało mu się przeforsować uchwały 
przewidującej budowę i utrzymanie ul. Armii Krajowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Poeta romantyczny 

biała podlaska

Na pierwszy rzut oka propozycja prezy-
denta Andrzeja Czapskiego rysuje się ba-
jecznie. Koncepcja włodarza Białej Pod-
laskiej zakłada budowę ul. Armii Krajo-
wej, a więc 2,5 kilometrowej arterii, która 
w przyszłości miałaby połączyć ul. Janow-
ską z ul. Celników Polskich. Trasa ma być 
nowoczesna i  funkcjonalna: dwupa-
smowe jezdnie, ścieżka rowerowa, chod-
niki… Sęk w tym, że zadłużone przez 
obecne władze po uszy miasto po prostu 
nie ma pieniędzy na tę ważną dla miesz-
kańców inwestycję. Ekipa Andrzeja Czap-
skiego wpadła więc na pomysł, by przed-
sięwzięcie sfi nansować w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Partner prywatny – partner publiczny
Czym jest owo partnerstwo? Aby rozjaśnić 
umysły radnych prezydent zaprosił ze sto-
licy eksperta – radcę prawnego, który usi-
łował wyłożyć tajniki skomplikowanego 
rozwiązania. Według niego sprawa wy-
gląda następująco: po podpisaniu umowy 
z miastem partner prywatny zajmuje się 
m.in. ogłoszeniem przetargu, wykona-
niem dokumentacji, zaciągnięciem kre-
dytu, wykonaniem inwestycji i utrzyma-
niem drogi. Władze miasta, czyli part-
ner publiczny, nie muszą robić nic, poza 
płaceniem na rzecz partnera prywatnego 
przez następne 15 – 20 lat dokładnie takiej 
kwoty, jaka zostanie naliczona miastu. Na 
dodatek zobowiązanie to nie będzie w ka-
sie miejskiej widniało jako kredyt. Same 
plusy! – zachęcał ekspert. 

Miasto nie będzie poligonem 
doświadczalnym
Pomysł prezydenta już kilka tygodni temu 

krytykował – m.in. w felietonie na łamach 
Tygodnika Podlaskiego – wiceprzewod-
niczący rady miasta i lider opozycji Da-
riusz Stefaniuk. Przestrzegał on, że zapis 
w uchwale zakładający tzw. opłatę za do-
stępność oznacza w praktyce „prywaty-
zację” ulicy. Prywatny inwestor wybuduje 
drogę, a potem będzie na niej zarabiał po-
bierając od miasta – a więc płacących po-
datki mieszkańców – stosowną opłatę. 
Stefaniuk nazwał projekt „kuriozalnym”, 
wskazując, że to zwyczajna przedwybor-
cza zagrywka rządzącej ekipy, która fak-
tycznie nie jest w stanie przeprowadzić 
teraz żadnej poważnej inwestycji. Kasa 
miasta jest rekordowo zadłużona, a na 
inwestycje można rocznie wydać zaled-
wie 6 milionów złotych. 
 – Dodatkowa spłata 30 mln zł za przed-
sięwzięcie wykonane w systemie part-
nerstwa publiczno-prywatnego zablo-
kuje inwestycje na wiele lat! – alarmo-
wał podczas sesji Dariusz Stefaniuk. 
Wiceprzewodniczący rady miasta zapy-
tał ekspertów ściągniętych przez Czap-
skiego, czy inne polskie miasta o po-
dobnej liczbie mieszkańców korzystają 
z takich rozwiązań przy tak drogich pro-
jektach. Ci przyznali, że Biała Podlaska 
ma być pierwszym miastem w kraju, 
która się na to zdecyduje. – Nie musimy 
być królikami doświadczalnymi! – skwi-
tował Stefaniuk. 

Tonący brzytwy się chwyta
Lider klubu PiS zadał serię niewygodnych 
dla władzy pytań. 
– Ile zapłaci miasto za przygotowanie 
umów i przeprowadzenie procesu wy-
łonienia partnera prywatnego? – pytał 
eksperta wiceprzewodniczący Stefaniuk. 
Prawnik wyjawił, że ta operacja wynosi 

14 tysięcy euro. Ale to nie wszystko: do 
wstępnie szacowanej kwoty 30 mln zł 
za wybudowanie drogi należy doliczyć: 
koszty kredytu zaciągniętego na tę inwe-
stycję oraz koszt całego przedsięwzięcia 
– pieniądze, które zamierza zarobić fi rma 
prywatna podejmująca się kompleksowej 
obsługi inwestycji. Jaki naliczy sobie zysk 
z tego tytułu? Nikt, nawet ekspert, nie zna 
odpowiedzi na to pytanie…

Odpowiedzialna decyzja
Wątpliwości lidera opozycji podzielili 
radni z innych ugrupowań. – Ta inwesty-
cja wiąże się ze zobowiązaniami na przy-
szłość. Nie wiadomo, kto z obecnych rad-
nych zostanie wybrany na nową kadencję. 
Nie wiadomo również, kto zostanie prezy-
dentem miasta – zauważył słusznie Grze-
gorz Głowiński (SLD). – Czy powinniśmy 
nadal zadłużać miejską kasę? – pytał reto-
rycznie Wojciech Sosnowski (PO). Z kolei 
przewodniczący rady miasta Adam Wi-
czewski (PO) przyznał, że obsługa kosz-
tów zobowiązań realizacji tej inwestycji 

byłaby zabójcza dla przyszłych fi nansów 
miasta. Jedynym głosem popierającym ini-
cjatywę prezydenta była wypowiedź rad-
nego Anatola Kierdaszuka z prezydenckiej 
Akcji Samorządowej. 

Porażka prezydenta
Mimo miażdżącej krytyki ze strony raj-
ców i sugestii, że włodarz chce, nie zwa-
żając na konsekwencje, pozyskać sympa-
tię mieszkańców przed wyborami, prezy-
dent Andrzej Czapski parł do głosowania 
nad uchwałą. Poniósł jednak porażkę. 
Uchwała – zgodnie z propozycją radnych 
– wróciła do konsultacji w komisjach. 
Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 12 
rajców, 9 było przeciwnych, 1 zaś wstrzy-
mał się od głosu.

Agnieszka Lubaszewska 

Grzegorz Szupiluk to osobowość wyrazi-
sta, uduchowiona, nietuzinkowa i enig-
matyczna. Kim jest? – poetą, romanty-
kiem, lingwistą, poliglotą, tłumaczem, 
wykładowcą języków obcych… 
Pisze wiersze od 1993 roku. Ta data 
utkwiło w jego pamięci nie dlatego, że jako 
uczeń IV klasy bialskiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. E. Plater przygotowywał 
się do egzaminu dojrzałości, wówczas po 
prostu zakochał się i to uczycie przelał 
w strofy wiersza. – W duszy pojawiło się 
coś nowego – wspomina Grzegorz. Pierw-
sza miłość i pierwszy utwór poetycki, dały 
początek procesowi tworzenia. 
Lata edukacji to fascynacja ojczystą litera-
turą, a szczególności poezją. 
 – Ulubionymi moimi poetami są: Poświa-
towska, Herbert, Miłosz i Norwid – wy-
znaje Grzegorz. 
Miłość do literatury to miłość do języka. 
W przypadku Grzegorza poznanie tylko 

języka polskiego nie zaspakajało jego po-
trzeb. Ukończył lingwistykę na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Zna biegle angielski, 
hiszpański, francuski i włoski. 
 – Jestem poliglotą – zwięźle podsumo-
wuje. 
Ceni sobie znajomość języków obcych 
nie tylko z powodu zasobnego słownika, 
przydatnego w twórczości literackiej. Te 
umiejętności dają mu możliwość swobod-
nego podróżowania oraz dogłębnego po-
znawania ludzi i ich kultury. W swojej 
twórczości pozostaje wierny trzem mo-
tywom. Pierwszy z nich to miłość i ko-
bieta. Kobietę w swoich wierszach widzi 
jako „boską tajemnicę”, a z tą nieodgad-
nioną tajemnicą wiąże się zazwyczaj silne 
uczucie. Miłość jest w ocenie poety esen-
cją życia. – Miłość to wiara w świat i w lu-
dzi. Jeżeli odrzucamy miłość – stajemy się 
pesymistami – stwierdza Grzegorz. 
Drugim tematem obecnym w jego twór-

czości są dylematy egzystencjalne: dąże-
nie do prawdy, poszukiwanie wartości, 
próby odpowiedzi na pytania mędrców 
i fi lozofów.
Trzecim, lecz nie mniej ważnym elemen-

tem poezji Grzegorza, jest religia. Z nie-
zwykłym wyczuciem przedstawia skom-
plikowaną duchowość człowieka. – Patrzę 
na świat przez pryzmat religii. To bardzo 
ważny aspekt mojego życia – zaznacza. 
Twórczość poetycką Grzegorza przenika 
uczuciowość i nastrojowość. „Jestem mi-
stykiem marzeń” – pisze o sobie w jed-
nym z wierszy. Zarabianie na chleb przy 
pomocy pióra udaje się jedynie najwybit-
niejszym literatom. Grzegorz dochody 
czerpie z biegłej znajomości języków ob-
cych, uczy młodzież oraz pracuje jako tłu-
macz. W wolnych chwilach pisze wiersze. 
 – Twórczość literacka posiada terapeu-
tyczną moc, pisanie daje mi spokój ducha. 
Wydałem już dziewięć tomików wierszy, 
teraz pracuję nad kolejnym – wyznaje.
Co czytelnicy znajdą w utworach, które 
obecnie powstają? Na to pytanie nie po-
trafi  odpowiedzieć: nigdy nie wiadomo 
co może porwać lub przynieść nurt rzeki. 

Agnieszka Lubaszewska 

SKOMENTUJ NA:
tygodnikpodlaski.pl

Grzegorz Szupiluk

Prezydencka uchwała wróciła do konsultacji w komisjach
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„Polski” rynek bankowy
zielona wyspa czy ruchome piaski

to wzrost rok do roku, o ponad 17 proc. 
Tych we franku szwajcarskim jest już na 
blisko 4 mld zł, to błyskawiczny wzrost 
i to o 25 proc. Jak mawiają fachowcy 
portfele dłużne – „dojrzewają” i już nie-
długo zaczną spadać jak przejrzałe 
gruszki, zwłaszcza te z okresu boomu 
na kredyty mieszkaniowe we frankach 
szwajcarskich z lat 2006-2008. Wtedy to 
dopiero narobi się zamieszania i paniki 
na tym rzekomo „stabilnym” i w rze-
komo „polskim” rynku bankowym. 
Żeby było jeszcze bardziej dramatycz-
nie trzeba przypomnieć, że właściciel 
działającego w Polsce dużego banku 
Pekao SA, włoski Unicredit poniósł za 
zeszły 2013 r. astronomiczne straty — 
ok. 15 mld euro i może również w tym 
roku ponieść znaczące straty na tere-
nie Rosji i Ukrainy. Niewątpliwie więc 

Janusz Szewczak
Główny ekonomista SKOK

d lat słyszymy chóralne pia-
nie rządzących o fantastycznym 
funkcjonowaniu, świetnym 
dokapitalizowaniu, rewelacyj-

nych wynikach, rzekomo „polskiego” 
sektora finansowego . Tak jakbyśmy 
nie mieli wyprzedane na rzecz kapitału 
zagranicznego ponad 6 0 proc. sektora 
bankowego w Polsce; banków które na 
dodatek mają blisko 200 mld zł zadłu-
żenia, głównie u swych zagranicznych 
właścicieli, banków – matek.Media 
alarmują, że Polacy przestają spłacać 
kredyty mieszkaniowe. Okazuje się, że 
portfel kredytów hipotecznych złych 
i zagrożonych to już blisko 11 mld zł. Jest 

wydrenuje z dywidendy swą spółkę — 
córkę bank Pekao SA. Amerykański 
nadzór finansowy i bankowy dopiero 
co ogłosił, że aż 5 dużych banków na 
świecie wymaga dokapitalizowania, 
a wśród nich jest Santander Bank, wła-
ściciel działającego w Polsce BZ-WBK. 
Podobnie EBC przygotowuje się do tzw. 
stress testów w obawie o stan kapita-
łów 120 europejskich banków. Sprawy 
wyglądają tym bardziej dwuznacznie, że 
polski nadzór finansowy — KNF, który 
tak chętnie informuje media o sytuacji 
polskich SKOK-ów, które przecież sta-
nowią zaledwie 1 proc. polskiego rynku 
finansowego, jakoś nie chce poinfor-
mować Polaków, które to banki mają 
aktualnie problemy ze współczynni-
kami wypłacalności, choć pisze do nich 
listy motywacyjne. KNF troszczy się 

ponad wszystko o działające w Polsce 
banki, wylewa krokodyle łzy nad sekto-
rem bankowym, który według MF, jak 
i szefów KNF mógłby podobno stracić 
nawet 42 mld zł w przypadku przewa-
lutowania kredytów frankowych. Wśród 
fachowców na rynku bankowym krąży 
opinia, że o żadnych stratach banków 
mowy być nie może, albowiem banki 
sprowadziły swoje ryzyko kursowe w tej 
materii praktycznie do zera, zabezpie-
czając się tzw. swapami walutowymi. 
Czyli tak na prawdę banki komercyjne 
udzielające kredytów mieszkaniowych 
w walutach obcych przerzuciły ogromne 
i wyłączne ryzyko kursowe na polskich 
kredytobiorców — swych klientów. Tą 
opinię może potwierdzać dodatkowo 
fakt, że większość banków działają-
cych w Polsce czuła się na tyle pewnie 
i komfortowo, że nie tworzyły one żad-
nych rezerw, ani odpisów z tytułu owego 
ryzyka w ramach swych bilansów. 

I jest to wyraźnie widoczne w bilansach 
niektórych banków zagranicznych dzia-
łających w Polsce i to pomimo, że KNF 
już od 2007 r. nakładał na nie obowiązek 
tworzenia tego typu rezerw w wysokości 
50 proc. wartości udzielonych kredytów 
walutowych. KNF powinien jak najszyb-
ciej podać do publicznej wiadomości, czy 
owe swapy walutowe, jako forma peł-
nego zabezpieczenia interesów banków 
była w Polsce stosowana. Bo jeśli tak to 
opowieści przedstawicieli KNF o rzeko-
mych gigantycznych stratach banków 
z tytułu przewalutowania kredytów 
walutowych rzędu 42 mld zł są funta 
kłaków niewarte, co może mieć również 
istotny wpływ na sytuację prawną i pro-
cesową polskich kredytobiorców, którzy 
zaciągnęli kredyty walutowe we franku 
szwajcarskim, a którzy dziś wystę-
pują na drogę sądową. Polacy chcieliby 
w końcu wiedzieć, kto kogo kontroluje; 
KNF banki czy banki KNF?

ROLNICZA SZANSA NA ZAROBEK

Projekt „Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy” realizują gminy: 
Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka oraz Wisznice. 
W ramach projektu do końca listopada br. zostanie zamontowanych 
w tych gminach 847 kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej, a także zmodernizowanych zostanie 7 instalacji 
centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej, opartych 
na kotłach na biomasę.

polska

Drobni rolnicy mogliby zająć się pro-
dukcją energii na własne potrzeby, 
a także oddawać energię do sieci, a tym 
samym gospodarstwa rolne mogłyby 
uzyskiwać stabilne dochody. Na ile, 
według pana, zaproponowane prze-
pisy ustawy o OZE ułatwią tworzenie 
takich gospodarstw? – pytał senator 
Grzegorz Bierecki przedstawiciela Mi-
nisterstwa Gospodarki podczas senac-
kiej debaty poświęconej odnawialnym 
źródłom energii.
Urzędnicy opóźniają się z przygotowa-
niem przepisów dotyczących całego 
sektora Odnawialnych Źródeł Energii 
(OZE), w tym zasad które regulowałby 
fi nansowanie przydomowych instala-
cji, zasady odbioru energii przez fi rmy 
i standardy jakie musiałby one speł-

niać. Miały wejść one w życie do grud-
nia 2010 r.

To możliwe: rachunek za prąd 
– do kosza
Przydomowa instalacja produkująca 
energię elektryczną na potrzeby go-
spodarstwa domowego, a nadwyżki 
sprzedawane fi rmie energetycznej to 
marzenie wielu właścicieli domu. Za-
miast otrzymywać rachunki z informa-

cją ile trzeba zapłacić za prąd, samemu 
wystawiałoby się rachunki za wypro-
dukowaną energię czyli – zarabiało. Na 
dodatek idea ta jest zgodna z proekolo-
gicznymi rozwiązaniami wdrażanymi 
przez Unię Europejską. Niestety, w Pol-
sce ciągle brakuje ustawy, która regulo-
wałaby tzw. energetykę prosumencką, 
czyli taką, gdy korzystający z energii 
elektrycznej jest jednocześnie jej pro-
ducentem. Dlatego na niewielu polskich 
domach mieszkalnych ujrzeć możemy 
baterie słoneczne, częściej w niektó-
rych miastach i gminach, gdzie zamon-
towane są one na ulicznych lampach, 
zwłaszcza przy przejściach dla pieszych.

Zalety energetyki prosumenckiej
Zwą ją również energetyką rozproszoną. 
Jest rzadkim przykładem gdy pomysły 
europejskich urzędników nie oznaczają 

dla naszych kieszeni wzrostu wydatków, 
a umożliwiają ich obniżenie. To również 
ciekawa alternatywa dla profesjonalnej 
energetyki, która w każdym ze swoich 
przejawów budzi jakieś kontrowersje: 
węglowa zatruwa środowisko, jądrowa 
wiąże się z bardzo wysokimi kosztami 
w razie ewentualnej awarii, wiatrowa 
i słoneczna na dużą skalę okazują się za-
grożeniem dla zwierząt, a wodna nisz-
czy naturalny ekosystem rzek. 

Dlatego małe przydomowe instalacje 
produkujące energię, mające znikomy 
wpływ na środowisko, stają się coraz po-
pularniejsze .
Teoretycznie mogłyby się rozwijać także 
w Polsce, bo zainteresowanie jest duże – 
zarówno wśród konsumentów jak i pro-
ducentów oraz instytucji fi nansowych, 
ale urzędnicy opóźniają się z przygoto-
waniem przepisów dotyczących całego 
sektora Odnawialnych Źródeł Energii 
(OZE), w tym zasad, które regulowałby 
fi nansowanie przydomowych instalacji 
i odbioru energii przez fi rmy. 

Groźba kar
Z powodu tych opóźnień Komisja Eu-
ropejska może nałożyć na Polskę karę 
w wysokości 133 tys. euro za każdy 
dzień spóźnienia. Na aspekt ten zwró-
cił uwagę w trakcie debaty senackiej 

w swoich pytaniach do Jerzego Pietre-
wicza senator Grzegorz Bierecki. 
– Komisja Europejska zaproponowała, 
aby Polska płaciła kary w wysokości 133 
tysięcy euro dziennie. Mieliśmy wdro-
żyć tę dyrektywę do grudnia 2010 r. 
Jak pan minister szacuje ryzyko tych 
kar? – pytał senator. – Kto ponosi od-
powiedzialność za opóźnienia i za po-
tencjalne kary? To jest pierwsza kwe-
stia, związana z pozwem do Trybu-

nału Sprawiedliwości, który od niemal 
roku wisi nad naszymi głowami. Druga 
kwestia dotyczy pomocy publicznej dla 
polskiej energetyki. Komisja Europejska 
sprawdza, czy polskie koncerny energe-
tyczne, w tym giełdowe, PGE, Tauron, 
Enea, Energa i PAK, nie otrzymują nie-
dozwolonej pomocy publicznej. W grę 
wchodzi kilkanaście miliardów złotych, 
a sprawa dotyczy tak zwanego współ-
spalania biomasy z węglem. Na ile pan 
szacuje ryzyko porażki w tej sprawie i ja-
kie działania podjął rząd, aby w przy-
szłości uniknąć tego typu problemów? 
Trzecie pytanie dotyczy prosumentów. 
Jest to bardzo ważny problem, szczegól-
nie dla gospodarstw rolnych. Drobni rol-
nicy mogliby zająć się produkcją ener-
gii na własne potrzeby, a także oddawać 
energię do sieci, a tym samym gospo-
darstwa rolne mogłyby uzyskiwać sta-
bilne dochody. Na ile, według pana, za-
proponowane przepisy ustawy o OZE 
ułatwią tworzenie takich gospodarstw? 
Przedstawiciel ministerstwa nie poruszył 
kwestii odpowiedzialnych za opóźnienie, 
a jedynie wyraził nadzieję, że kara stanie 

się nieaktualna, gdy tylko uda się wspo-
mnianą ustawę wdrożyć. Takiej pewno-
ści nie miał odnośnie pomocy publicznej 
dla zakładów energetycznych. 

Ułatwienia i zapory 
Odpowiadając na ostatnie pytanie do-
tyczące ułatwień dla gospodarstw za-
interesowanych tworzeniem własnych 
instalacji wytwarzających energię Jerzy 
Pietrewicz poruszył kwestię ceny. Pro-
sumenci mają otrzymywać od zakładów 
energetycznych niższą cenę za dostar-
czaną do ogólnej sieci energię niż pro-
ducenci profesjonalni, a to sprawia, że 
zwrot z takiej inwestycji jest szacowany 
na około 27 lat. Może się więc okazać, że 
instalacje takie będą budować jedynie 
pasjonaci energetyki lub ortodoksyjni 
ekolodzy. Przedstawiciel ministerstwa 
przekonywał jednak, że osoby chcące 
budować instalacje energetyczne będą 
objęte programem wsparcia fi nanso-
wego przez narodowy fundusz i woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska, 
a także przez środki unijne.

na podstawie: www.wgospodarce.pl

Kiedy takie prace zaobserwujemy na podlaskich dachach?
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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 4 kwietnia

5:05 We dwoje (1/17) program rozrywkowy
6:25 Męski typ: (2/4) talk-show
6:55 Ostry dyżur 14 (17/19) serial obyczajowy
7:55 Sąd rodzinny: Superbohater (76) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (550) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Kobra: Oddział specjalny 16 

(1/15) serial sensacyjny
10:55 Na Wspólnej (1895) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Więzy krwi (77) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Speed Dating (551) serial 
fabularno-dokumentalny

15:00 Szpital (4) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (7/13) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(6/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(2/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor (8/13) serial obycz.
20:00 Pluto Nash komedia SF, USA 2002
22:05 Premiera: Zabójczy miesiąc 

miodowy thriller, USA 2010
23:55 The Following (7/15) serial kryminalny
0:55 Gorączka sobotniej nocy fi lm 

muzyczny, USA 1977
3:25 Arkana magii program rozrywkowy
5:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 
8:15 Świat według Kiepskich (173) serial kom.
8:55 Malanowski i partnerzy (219) 

serial fabularno-dokumentalny
9:25 Malanowski i partnerzy (220) 

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

(24) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (270) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (5) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (416) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1873) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie (25)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (632) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (522) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1874) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (138) serial kom.
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami (5) program rozrywkowy
22:05 Zmierzch horror, USA 2008
0:35 Londyńczyk dramat kryminalny, 

Wielka Brytania 2007
2:45 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
7:45 ZUS dla ciebie program poradnikowy
8:00 Wiadomości
8:09 Polityka przy kawie
8:25 Słodkie życie: Sąsiedzi (5) serial kom.
8:50 Okrasa łamie przepisy
9:30 Natura w Jedynce: Sekrety lamparta 

fi lm przyrodniczy, Wielka Brytania 2010
10:25 Galeria (154) serial obyczajowy
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: Kukułka fi lm 

przyrodniczy, Wielka Brytania 2008
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5958) telenowela
15:00 Wiadomości
15:20 Klan (2567) telenowela
15:50 Sprawa dla reportera magazyn interw.
16:45 Metr od świętości: Góry i 

encykliki cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Galeria (155) serial obyczajowy
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Rajd Portugalii
20:30 Ben Hur (4-ost.) serial kostiumowy
21:30 Jumper thriller, USA 2008
23:05 Żywe trupy (5/6) serial grozy
23:55 Metr od świętości: Góry i 

encykliki cykl dokumentalny
0:05 Białe kołnierzyki (11/15) serial obycz.
0:50 Weekendowy magazyn fi lmowy
1:20 Świat się kręci talk-show
2:10 Galeria (155) serial obyczajowy
2:40 Piła 6 horror, Kanada/Australia/

Wielka Brytania/USA 2009

6:00 Codzienna 2 m. 3 (45) serial komediowy
6:30 Lokatorzy: (70) serial komediowy
7:05 M jak miłość (479) 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
11:10 Barwy szczęścia (1099) serial obycz.
11:45 Na dobre i na złe: Gorączkowa 

noc (259) serial obyczajowy
12:45 Banda pawianów: Co za śmietnik! 

(4/8) serial dokumentalny
13:20 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Wioska Himba reportaż
13:50 Tylko Ty! (10) teleturniej
14:30 Kabaretowa Noc Listopadowa 

Tarnów 2011 (2) widowisko
15:30 Panorama kraj
15:55 Na sygnale (15/26) serial fabularno-dok.
16:15 Na sygnale (16/26) serial fabularno-dok.
16:55 Rodzinka.pl: Nie ma czasu do 

stracenia (46) serial komediowy
17:25 Rodzinka.pl: Halloween (47) serial kom.
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1099) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1100) serial obycz.
20:40 BarON24: Pijane kury (9) serial kom.
21:10 BarON24: Zdrada (10) serial kom.
21:45 Dzięki Bogu już weekend 
23:00 Tylko dla dorosłych 
23:20 Piąty stadion: (85) serial komediowy
23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (9/22) serial kryminalny
0:25 Windykatorzy thriller SF, 

Kanada/USA 2010
2:25 PitBull 2 (16) serial sensacyjny
3:15 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (9/22) serial kryminalny
4:05 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:35 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Zambia: Kabwe fi lm dok. 
8:55 Z wędką nad wodę w Polskę i świat 
9:25 Tu historia żyje – reportaż
9:45 Duc in altum program religijny 

Prowadzi: Ks. prof. Marek Chmielewski
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski: Pos. Antoni Macierewicz
11:35 Po co nam wykopaliska: Panowanie 

cesarza Hadriana (5) fi lm dok.
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Charlie – historia zabawki serial fab.
14:00 Kolumbia – świadectwo dla świata 

fi lm dokumentalny, Polska 2010 
14:55 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15:20 Kościół w potrzebie
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament program edukacyjny 
16:40 Syria: Syryjska mozaika reportaż
17:00 Jazda próbna
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd tygodnika ‹Niedziela›
19:00 Warto zauważyć...
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Ks. prof. 

Paweł Bortkiewicz TChr 
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Święty Franciszek i Klara fi lm dok.
22:30 Tak Go pamiętam: Prof. Zdzisław Jan Ryn
23:00 Krzyż i wieże fi lm dok., USA 2006

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Uwolnię cię (909) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (55) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (309) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (188) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Łowcy dusz 

(12) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Nocny powrót 

(1142) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (310) serial paradok.
18:00 Szpital (189) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Superkino: Kot w butach fi lm 

animowany, USA 2011
21:55 Kod nieśmiertelności thriller 

SF, Francja/USA 2011
23:45 Gracz thriller SF, USA 2009
1:45 Kuba Wojewódzki (20) talk-show
2:50 Uwaga! magazyn reporterów
3:05 Arkana magii program rozrywkowy
4:15 Rozmowy w toku: talk-show
5:10 Zakończenie programu
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
4.04, „Pan Peabody i Sherman” 
3D, anonimowany, komedia, 
(b/o) godz. 16:15; 5-6.04, godz. 
11:30; 7-9.04, godz. 16:15; 10.04 
godz. 13:45
4.04, „Kapitan Ameryka: Zimowy 
żołnierz” 3D (dubbing), USA , 
akcja, sci-fi , (l. 12) godz. 14:00; 
5-6.04, godz. 15:45; 7-9.04, godz. 
14:00; 10.04 godz. 15:30

Aby wziąć udział w konkursie 
i mieć szansę na wygranie dwóch 
pojedynczych wejściówek do No-
veKino Merkury na fi lm „Noe: wy-
brany przez Boga” wystarczy wy-
słać SMS-ową odpowiedź na py-
tanie: Kto jest bohaterem  fi lm pt. 

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
„Noe: wybrany przez Boga”? 

a) Noe b) Mojżesz
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 4 kwietnia do 8 
kwietnia do godz. 15.59. Wygrywa 
ten, kto w najkrótszym czasie od-
powie na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformu-
jemy telefonicznie. Wejściówki 
do zrealizowania 9 kwietnia. 

Noe: wybrany 
przez Boga

Hit w Kinie

MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Zainspirowany biblijną historią o sile ducha, poświęceniu i nadziei, 
Darren Aronofsky („Czarny łabędź”, „Zapaśnik”) przekłada na język 
fi lmu swoją osobistą wizję opowieści o Noem. Russell Crowe (laureat 
Oscara) wciela się w niej w postać człowieka, który został wybrany 
do podjęcia wielkiej misji uratowania rodzaju ludzkiego oraz zwierząt 
przed apokaliptycznym potopem, który ma zniszczyć zepsuty świat.
Film jest jednocześnie oszałamiającą wizualnie przygodą, która podej-
muje towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów tematy dobra i zła, 
zniszczenia i miłosierdzia, nadziei oraz rodziny. Produkcja fi lmu rów-
nież dla pracujących przy niej znakomitych aktorów i ekipy fi lmowców 
okazała się prowadzącą po nieznanym terytorium przygodą, której nie-
odłączną częścią było przebywanie na ogromnej Arce, skonstruowanej 
ręcznie, zgodnie z zawartymi w Biblii wskazówkami. Kolejnym krokiem 
było wyobrażenie powierzchownie tylko znanego życia Noego i jego 
rodziny, co przełożone na język fi lmu daje widzom możliwość pozna-
nia wspaniałego świata naszych biblijnych przodków.

4.04, „Noe: wybrany przez 
Boga” (dubbing), USA , dra-
mat, fantasty, (l. 12) godz. 11:30, 
18:00; 5-6.04, godz. 13:15, 18:00; 
7-9.04, godz. 11:30, 18:00; 10.04 
godz. 11:15

(napisy), USA , dramat, fantasty, 
(l. 12) godz. 20:30; 5-6.04, godz. 
20:30; 7-9.04, godz. 20:30; 10.04 
godz. 17:45
10.04, Spotkanie Filmowe: „Sta-
cja Warszawa”, Polska , dramat, 
obyczajowy, (l. 15), godz. 20.15

Konkurs książkowy Wydawnictwa Św. Wojciecha
rozwiązanie

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

rym poprawna odpowiedź to a) 
Jana Pawła II, laureatami kon-
kursu zostali: Marek Mazuruk, 
Wiesław Chmiel i Alicja Sadecka. 

Laureatkom gratulujemy i zapra-
szamy po odbiór nagrody do na-
szej redakcji, Biała Podlaska, ul. 
Francuska 136.

4.04, „Noe: wybrany przez Boga” 
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5:20 Szymon Majewski Show: (12/14) 
program rozrywkowy

6:30 Mango telezakupy
8:35 Czterej pancerni i pies: Pierścienie 

(18/21) serial wojenny
10:00 Zaklinaczka duchów 4 (6/23) serial
11:00 Bananowy doktor (6/13) serial obycz.
12:00 Przybysz z daleka western, USA 1996
14:05 Szkoła rocka komedia 

muzyczna, Niemcy/USA 2003
16:20 Dennis znów rozrabia 

komedia, USA 1998
17:55 Dowody zbrodni 7 (19/22) serial krym.
18:55 Kobra: Oddział specjalny 18 

(6/16) serial sensacyjny
20:00 Hity na niedzielę: Godziny szczytu 

komedia sensacyjna, USA 1998
22:15 Revolution (8/20) serial SF
23:15 Zaginiony w akcji 2 dramat 

wojenny, USA 1985
1:20 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:25 Druga strona medalu: Aleksander 

Gawronik (3/8) talk-show
3:55 Druga strona medalu: Otylia 

Jędrzejczak (4/8) talk-show
4:25 Druga strona medalu: Jacek 

Olszewski (6/8) talk-show
4:55 Druga strona medalu: Aneta 

Krawczyk (1/7) talk-show

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 
7:45 Jeźdźcy smoków (17) serial animowany
8:15 Kacze opowieści: Poszukiwacze 

zaginionej lampy fi lm anim., USA 1990
10:00 Merida Waleczna fi lm anim., USA 2012
12:00 Lassie fi lm familijny, Francja/

Irlandia/Wielka Brytania/USA 2005
14:15 Top Chef 2 (5) reality show
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo 

(5) program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom (14) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie program publ.
20:00 Tylko muzyka. Must be the music 

7 (6) program rozrywkowy
22:00 Kości 9 (172) serial kryminalny
23:00 Snajper fi lm sensacyjny, 

USA/Peru 1993
1:10 Świat według Bundych 4 

(74) serial komediowy
1:35 Świat według Bundych 4 

(75) serial komediowy
2:05 Świat według Bundych 4 

(76) serial komediowy
2:35 Świat według Bundych 4 

(77) serial komediowy
3:00 Magazyn sportowy

5:35 Bulionerzy: (9/75) serial komediowy
6:05 Bulionerzy: (10/75) serial komediowy
6:30 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:20 Świat się kręci – the best of talk-show
8:45 Ziarno program dla dzieci
9:25 Czterej pancerni i pies: Fort 

Olgierd (12/21) serial wojenny
10:35 Nie ma jak Polska: Kujawsko-pomorskie 

dla małych i dużych magazyn turyst.
11:25 Droga do Brazylii (2) magazyn piłkarski
11:55 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem magazyn
12:55 U Pana Boga w ogródku 

(11/12) serial komediowy
13:50 Metr od świętości cykl dokumentalny
14:00 BBC w Jedynce: Rodzina niedźwiedzi 

polarnych i ja: Wiosna (1/3) serial dok.
15:05 Evan Wszechmogący kom., USA 2007
16:45 Metr od świętości: Modlitwa cykl dok.
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex 5: Mordercza 

zabawka (58) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:55 Słodkie życie: (6) serial komediowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Podnoszenie ciężarów: Mistrzostwa 

Europy w Tel Awiwie kronika
20:08 Rajd Portugalii
20:25 Ranczo 8: (97) serial obyczajowy
21:20 Weselna polka kom., Niemcy/Polska 2010
23:05 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:15 Spokojnie, tatuśku komedia 

obyczajowa, USA 1989
1:30 Downton Abbey 3 (1/10) serial
2:45 Pornografi a fi lm obyczajowy, 

Francja/Polska 2003
4:45 Polski wynalazek 2013 (4) reportaż
5:15 Zakończenie programu

6:10 Słowo na niedzielę
6:25 W krainie lwów (4/6) 

serial dokumentalny
6:50 Milion ton śmieci (7/10) 

serial dokumentalny
7:30 M jak miłość (1053) serial obyczajowy
8:20 Barwy szczęścia (1099) 

serial obyczajowy
8:55 Barwy szczęścia (1100) 

serial obyczajowy
9:30 Kultura, głupcze magazyn 

kulturalno-społeczny
10:10 Rodzinne oglądanie: Czas meduzy 

fi lm dokumentalny, USA 2010
11:05 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Azja reportaż
11:35 Makłowicz w podróży: Podróż 40. 

Malta – Archipelag magazyn kulinarny
12:15 Gwiazdy w południe: Tatuaż 

komedia, Francja/Włochy 1968
14:00 Familiada teleturniej
14:40 The Voice of Poland. Bitwa 

program muzyczny
16:30 Na dobre i na złe: Ostatnia 

szansa (553) serial obyczajowy
17:25 Na sygnale (11/26) serial 

fabularno-dokumentalny
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Dzięki Bogu już weekend 

program rozrywkowy
20:05 The Voice of Poland dla Kasi koncert
21:10 Sherlock 2: Upadek Reichenbacha 

(6/9) serial kryminalny
22:50 Kocham kino magazyn 

fi lmowy Grażyny Torbickiej
23:25 Kocham kino na bis: Peter Sellers: 

Życie i śmierć dramat biografi czny, 
Wielka Brytania/USA 2004

1:40 Cud purymowy fi lm 
obyczajowy, Polska 2000

2:50 Zakończenie programu

8:00 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:05 Polski punkt widzenia 
8:30 Z Parlamentu Europejskiego 
9:00 Spotkanie z Magdą Buczek 
9:15 Przegląd tygodnika rodzin katolickich 

«Źródło»: Prof. inż. Janusz Kawecki
9:20 Przegląd tygodnika «Niedziela»
9:25 Święty na każdy dzień
9:30 Transmisja mszy świętej z kaplicy 

Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze

10:30 Póki nadzieja – św. Maksymilian 
Maria Kolbe – wspomnienia współbraci 
zakonnych fi lm dokumentalny

11:45 Lusaka City of Hope fi lm dokumentalny
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański z Ojcem Świętym 

Franciszkiem transmisja z Watykanu
12:20 Wieś – to też Polska program rolniczy
13:30 By odnowić oblicze ziemi 
14:30 Jan Paweł II. Pielgrzym w Ziemi 

Świętej fi lm dokumentalny
15:25 Prof. Iwo Pogonowski – pogrom kielecki
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Wywiad z JE ks. abp Pierrem 

Marinim – byłym Mistrzem 
Papieskich Celebracji Liturgicznych

17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygoda z Biblią: Próba wiary Abrahama
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton prof. 

Mirosława Piotrowskiego
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Vatican Magazine 
21:50 Jak My to widzimy 
22:20 Wybór Sary dramat obycz., USA 2009
23:50 Lusaka Bauleni fi lm dok., Polska 2010

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Maja w ogrodzie (14) 

magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (14) 

magazyn ogrodniczy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Efekt domina (6/8) serial dokumentalny
11:35 Co za tydzień magazyn informacyjny
12:10 Sama słodycz (5) serial obyczajowy
13:10 Prawo Agaty (5) serial obyczajowy
14:10 X Factor (6/14) program rozrywkowy
15:40 Kung Fu Panda: Sekrety Potężnej 

Piątki fi lm animowany, USA 2008
16:10 Kot w butach fi lm animowany, USA 2011
18:00 Ugotowani (6/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Lekarze (6) serial obyczajowy
21:00 Project Runway (6/13) reality show
22:00 Na językach (6/13) 

program rozrywkowy
23:00 Kod nieśmiertelności thriller 

SF, Francja/USA 2011
0:55 Uwaga! magazyn reporterów
1:10 Arkana magii program rozrywkowy
2:30 Zakończenie programu
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5:45 Szymon Majewski Show: Monika 
Pyrek i Sławomir Świerzyński 
(11/14) program rozrywkowy

6:55 Mango telezakupy
9:00 Dwóch i pół 9 (2/24) serial komediowy
9:30 Dwóch i pół 9 (3/24) serial komediowy
10:00 Zaklinaczka duchów 4 

(5/23) serial fantasy
11:00 Czterej pancerni i pies: Pierścienie 

(18/21) serial wojenny
12:25 Pluto Nash komedia SF, USA 2002
14:25 Usta Usta (2) serial komediowy
15:30 Bananowy doktor (4/13) 

serial obyczajowy
16:30 Bananowy doktor (5/13) 

serial obyczajowy
17:30 Dwóch i pół 9 (2/24) serial komediowy
18:00 Dwóch i pół 9 (3) serial komediowy
18:30 Revolution (7/20) serial SF
19:30 Komediowa sobota: Szkoła rocka 

komedia muzyczna, Niemcy/USA 2003
21:50 Komediowa sobota: Gorączka sobotniej 

nocy fi lm muzyczny, USA 1977
0:20 Godziny szczytu komedia 

sensacyjna, USA 1998
2:35 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:40 Druga strona medalu: Jolanta 

Szczypińska (1/8) talk-show
5:10 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 
7:45 Jeźdźcy smoków (15) serial animowany
8:15 Jeźdźcy smoków (16) serial animowany
8:45 Co nowego u Scooby’ego? (20) serial anim.
9:15 Co nowego u Scooby’ego? (21) serial anim.
9:45 Co nowego u Scooby’ego? (22) serial anim.
10:10 Ewa gotuje (212) magazyn kulinarny
10:45 Kacze opowieści: Poszukiwacze 

zaginionej lampy fi lm anim., USA 1990
12:10 Jaś Fasola (5) serial komediowy
12:40 Jaś Fasola (6) serial komediowy
13:15 Tylko muzyka. Must be the music 

7 (5) program rozrywkowy
15:20 Dancing with the Stars. Taniec z 

gwiazdami (5) program rozrywkowy
17:20 Kabaretowa Ekstraklasa program rozr.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(163) serial komediowy
20:00 Merida Waleczna fi lm 

animowany, USA 2012
22:00 Twoja twarz brzmi znajomo 

(5) program rozrywkowy
0:00 Dark Country dramat 

kryminalny, USA 2009
2:00 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:15 Matki, żony i kochanki (5/22) serial obycz.
6:15 Program religijny
6:40 Pełnosprawni (48) magazyn 

dla niepełnosprawnych
7:00 Las bliżej nas: (51) serial dokumentalny
7:20 Rok w ogrodzie magazyn
7:45 Prawdę mówiąc. Rozmowy Krzysztofa 

Ziemca: Karolina Kaczorowska magazyn
8:10 Naszaarmia.pl magazyn
8:40 Magazyn Ligi Mistrzów 
9:15 Czterej pancerni i pies: Wojenny 

siew (11/21) serial wojenny
10:25 Natura w Jedynce: Kukułka fi lm 

przyrodniczy, Wielka Brytania 2008
11:20 Weekendowy magazyn fi lmowy
11:50 Jak to działa?: magazyn
12:20 Słodkie życie: Sąsiedzi (5) serial kom.
12:55 Okrasa łamie przepisy
13:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:00 Ben Hur (4-ost.) serial kostiumowy
14:55 Święty Piotr (1/2) fi lm 

historyczny, Włochy 2005
16:45 Metr od świętości: Dzień 

Papieża cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz 11: Wyścig z 

czasem (139) serial kryminalny
18:30 Ranczo 8: (96) serial obyczajowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:10 Rajd Portugalii
20:25 Komisarz Alex 5: Mordercza 

zabawka (58) serial kryminalny
21:25 Evan Wszechmogący komedia, USA 2007
23:00 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:15 Piła 6 horror, Kanada/Australia/

Wielka Brytania/USA 2009
0:55 Dylematu 5: Biznes (3-ost.) serial kom.
1:50 Spokojnie, tatuśku komedia 

obyczajowa, USA 1989
4:00 Żywe trupy (5/6) serial grozy
4:55 Zakończenie programu

5:55 Okazja: Safari (7/19) serial komediowy
6:30 Okazja: Noł Spik Englisz 

(8/19) serial komediowy
7:05 M jak miłość (1052) 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
11:15 Droga do Brazylii (1) magazyn piłkarski
11:45 Barwy szczęścia (1096) serial obycz.
12:15 Barwy szczęścia (1097) serial obycz.
12:50 Barwy szczęścia (1098) serial obycz.
13:20 Polacy w Rzymie i Watykanie: 

Anna Gulak – Włosi kochają 
artystów cykl dokumentalny

14:00 Familiada teleturniej
14:40 BarON24: Pijane kury (9) 

serial komediowy
15:10 BarON24: Zdrada (10) serial komediowy
15:40 Słowo na niedzielę
15:50 Stawka większa niż życie: 

Zdrada (12/18) serial wojenny
17:00 Dzięki Bogu już weekend 

program rozrywkowy
17:25 Na sygnale (10/26) serial 

fabularno-dokumentalny
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy „Postaw na milion” felieton
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 The Voice of Poland. Bitwa 

program muzyczny
22:10 Windykatorzy thriller SF, 

Kanada/USA 2010
0:10 John Zorn i Mike Patton w Sali 

Kongresowej (Warsaw Summer 
Jazz Days 2013) koncert

1:10 Pacifi c Heights thriller, USA 1990
3:05 Peter Sellers: Życie i śmierć dramat 

biografi czny, Wielka Brytania/USA 2004
5:15 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Westerplatte młodych 
8:55 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
9:00 Akademia Teologii w praktyce 
10:00 Informacje dnia
10:15 Myśląc Ojczyzna: Ks. prof. 

Paweł Bortkiewicz TChr
10:25 Rozważania Wielkopostne ks. bp. Józefa 

Zawitkowskiego program religijny
10:35 Polski punkt widzenia 
10:55 Święty na każdy dzień
11:00 Kropelka radości program dla dzieci
12:00 Anioł Pański 
12:03 Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć... 
12:50 Jazda próbna
13:15 Hwange fi lm dok., Polska 2010
13:20 Siódmy sakrament program edukacyjny
13:50 Słowo życia – rozważanie Ewangelii dnia
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Święty Franciszek i Klara fi lm 

dokumentalny, Włochy 2013
14:45 Eff etha reportaż
15:30 Powrót do Domu Ojca program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Mocni w wierze: Cud, a prawa natury 
16:40 Sanktuaria polskie: Sanktuarium Matki 

Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy 
17:00 Z Parlamentu Europejskiego 
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański 
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Przegląd Tygodnika ‹Niedziela›
19:30 Spotkanie z Magdą Buczek 
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec 
20:50 Przegląd Tygodnika Rodzin 

Katolickich ‹Źródło›
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Ukamienowanie Sorai M. serial fab.
23:35 Drogą ks. Bosco fi lm dok., Polska 2012

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Efekt domina (5/8) serial dokumentalny
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1892) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1893) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1894) serial obyczajowy
12:10 Na Wspólnej (1895) serial obyczajowy
12:50 Ugotowani (5/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
13:50 Project Runway (5/13) reality show
14:50 Lekarze (5) serial obyczajowy
15:55 Surowi rodzice (5/13) reality show
16:55 Bitwa o dom (5/13) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje: 

Restauracja ‚Zośka’, Zakopane 
(5/14) program rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 X Factor (6/14) program rozrywkowy
21:30 Listy do Julii komedia 

romantyczna, USA 2010
23:40 Wyznawcy zła 

horror, USA 1987
1:55 Uwaga! magazyn reporterów
2:10 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:30 Zakończenie programu
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4:50 We dwoje (3/17) program rozrywkowy
6:10 W-11 – Wydział Śledczy: Kret (1094) 

serial fabularno-dokumentalny
6:55 Ostry dyżur 14 (19-ost.) serial obycz.
7:55 Sąd rodzinny: Vendetta (78) serial 

fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (552) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Kobra: Oddział specjalny 16 

(3/15) serial sensacyjny
10:55 Na Wspólnej (1896) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Zatruta miłość (79) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(553) serial fabularno-dokumentalny
15:00 Szpital (6) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (9/13) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 4 (8/23) serial
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(4/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor (10/13) serial obycz.
20:00 Sensacyjny wtorek: Strażnicy 

fi lm SF, USA 2009
23:10 Pamiętniki wampirów 3 (3/22) serial
0:10 Mad Max 2 fi lm SF, Australia 1981
2:15 Arkana magii program rozrywkowy
4:20 Druga strona medalu: Izabela 

Małysz (2/7) talk-show
4:50 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 
8:20 Świat według Kiepskich (14) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (223) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (224) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie (26) 
11:00 Dlaczego ja? (272) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (7) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (418) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1875) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie (27) 
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (634) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (524) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1876) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (90) serial kom.
20:05 Hell›s Kitchen – Piekielna Kuchnia (1)
21:35 Megahit: Bank dramat sensacyjny, 

Niemcy/Wielka Brytania/USA 2009
0:00 Świat według Bundych (82) serial kom.
0:30 Świat według Bundych (83) serial kom.
1:00 Świat według Bundych (84) serial kom.
1:30 Świat według Bundych (85) serial kom.
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:15 Polityka przy kawie
8:35 Słownik polsko@polski talk-show
9:10 Co czytać? magazyn o książkach
9:30 Natura w Jedynce: Śladami irbisa w 

Afganistanie fi lm przyrodniczy, USA 2012
10:25 Moda na sukces (5958) telenowela
10:50 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Niezwykłe pająki 

fi lm przyrodniczy, Francja 2012
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5959) telenowela
15:00 Wiadomości
15:20 Klan (2568) telenowela
15:45 Drużyna A 4: (6) serial sensacyjny
16:45 Metr od świętości: Mecz cykl dok.
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2569) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Podnoszenie ciężarów: Mistrzostwa 

Europy w Tel Awiwie kronika
20:09 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:25 Chicago Fire (13/24) serial obyczajowy
21:20 Miasto śmierci fi lm sensacyjny, 

Meksyk/USA/Wielka Brytania 2006
23:15 Po prostu program T. Sekielskiego
23:50 Metr od świętości cykl dokumentalny
0:00 Ekstradycja 3 (5/10) serial sensacyjny
1:05 Drużyna A 4: (6) serial sensacyjny
2:05 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje: Karolina Kaczorowska. Mój mąż 

Ryszard Kaczorowski cykl dokumentalny
3:10 Klan (2569) telenowela
3:40 Po prostu program T. Sekielskiego

6:00 Codzienna 2 m. 3 (47) serial komediowy
6:35 Tajemniczy Księgozbiór reportaż
7:05 M jak miłość (481) 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
11:15 Barwy szczęścia (1101) serial obycz.
11:45 Na dobre i na złe: Sprawy 

rodzinne (261) serial obyczajowy
12:50 Makłowicz w podróży: Podróż 28. 

Tunezja – U wrót Sahary magazyn
13:20 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Ludzie buszu reportaż
13:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:35 Kabaretowy Klub Dwójki: Dolce Vita
15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:55 M jak miłość (1054) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Boscy u doktora 

(50) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Golono – strzyżono 

(51) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1101) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1102) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1055) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fi kcji: Sarajewo, moja miłość 

fi lm dokumentalny, Francja 2011
0:00 Współczesna rodzina (17/24) serial kom.
0:25 Współczesna rodzina (18/24) serial kom.
0:55 Czas honoru 6: Przysięga i 

rozkaz (78) serial wojenny
1:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
2:55 Sarajewo, moja miłość fi lm 

dokumentalny, Francja 2011
4:00 Współczesna rodzina (17/24) serial kom.

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Świadkowie cykl reportaży
9:10 Kościół otwarty na chorych i 

niepełnosprawnych fi lm dokumentalny
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak My to widzimy 
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej 
11:05 Mocni w wierze program religijny
11:35 Po co nam wykopaliska: Starożytne 

miasto Paestum (7) serial dokumentalny
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Opowieści z Królestwa Narni 

fi lm animowany, Niemcy 1979
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Świt Nadziei fi lm dokumentalny
14:55 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
15:00 Święty na każdy dzień
15:05 Ja, głuchy fi lm dokumentalny
15:35 Asyż – miasto św. Franciszka reportaż
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych program religijny
16:40 Aktualności akademickie WSKSiM 
16:45 Chcę żyć fi lm dokumentalny
17:00 Aromatyczne inspiracje 
17:20 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Każdy maluch to potrafi  
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

prof. Piotra Jaroszyńskiego
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Bezgranicznie fi lm obycz., USA 2012
23:20 Trzej Bracia fi lm dokumentalny

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Chcę odnaleźć dziecko (911) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (56) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (311) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (190) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: (1) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Krwawa 

randka (1143) serial fabularno-dok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (312) serial paradok.
18:00 Szpital (191) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (57) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1897) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Uprowadzenie 

(1144) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Prawo Agaty (6) serial obyczajowy
22:30 Kuba Wojewódzki (21) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
0:05 Na językach (6/13) program rozrywkowy
1:05 Terminator: Kroniki Sary 

Connor (2) serial SF
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
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5:05 We dwoje (2/17) program rozrywkowy
6:25 Męski typ: (4-ost.) talk-show
6:55 Ostry dyżur 14 (18/19) serial obyczajowy
7:55 Sąd rodzinny: Więzy krwi (77) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (551) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Kobra: Oddział specjalny 16 

(2/15) serial sensacyjny
10:55 Dwóch i pół 9 (3/24) serial komediowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Vendetta (78) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(552) serial fabularno-dokumentalny
15:00 Szpital (5) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (8/13) 

serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(7/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(3/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor (9/13) serial obycz.
20:00 Śmiertelna wyliczanka 

thriller, USA 2002
22:30 Kobra: Oddział specjalny 18 

(7/16) serial sensacyjny
23:35 Strażnicy fi lm SF, USA 2009
2:45 Arkana magii program rozrywkowy
4:49 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News 
8:20 Świat według Kiepskich (10) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (221) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (222) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Dzień, który zmienił moje życie (25) 
11:00 Dlaczego ja? (271) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (6) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (417) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1874) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie (26) 
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (633) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (523) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1875) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:30 Świat według Kiepskich (164) serial kom.
20:05 Geneza planety małp fi lm SF, USA 2011
22:30 Azyl thriller, USA 2002
0:55 Świat według Bundych 4 (78) serial kom.
1:25 Świat według Bundych 4 (79) serial kom.
1:55 Świat według Bundych 4 (80) serial kom.
2:25 Świat według Bundych 4 (81) serial kom.
3:00 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:35 Sąsiad na widelcu magazyn kulinarny
9:25 BBC w Jedynce: Rodzina niedźwiedzi 

polarnych i ja: Wiosna (1/3) serial dok.
10:25 Moda na sukces (5957) telenowela
10:55 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Śladami irbisa w 

Afganistanie fi lm przyrodniczy, USA 2012
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Galeria (155) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Drużyna A 4: (5) serial sensacyjny
16:45 Metr od świętości: Ekskomunika cykl dok.
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2568) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Podnoszenie ciężarów: Mistrzostwa 

Europy w Tel Awiwie kronika
20:25 Gala konkursu «Polski 

Wynalazek 2014» widowisko
22:10 Downton Abbey 3 (1/10) serial
23:20 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:30 Weselna polka komedia, 

Niemcy/Polska 2010
1:20 Drużyna A 4: (5) serial sensacyjny
2:15 Świat się kręci talk-show
3:05 Notacje: Helena Kołaczkowska. Pisałam 

dla przyjemności cykl dokumentalny
3:15 Klan (2568) telenowela
3:45 Naszaarmia.pl magazyn
4:15 Perła – ballada o szczęśliwych 

piłkarzach fi lm dok., Polska 2006

6:00 Codzienna 2 m. 3 (46) serial komediowy
6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:05 M jak miłość (480) 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
10:50 Sztuka życia magazyn poradnikowy
11:15 Barwy szczęścia (1100) serial obycz.
11:50 Na dobre i na złe: Wszyscy za 

jednego (260) serial obyczajowy
12:55 Polacy w Rzymie i Watykanie cykl dok.
13:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: 

Himba – życie bez wody reportaż
13:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:35 Burzliwe lata fi lm 

dokumentalny, USA 2013
15:30 Panorama kraj
15:40 Pogoda
15:50 BarON24: Pijane kury (9) serial kom.
16:15 BarON24: Zdrada (10) serial kom.
16:50 Rodzinka.pl: Brutus (48) serial kom.
17:25 Rodzinka.pl: Jesienny blues 

(49) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1100) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1101) serial obycz.
20:45 M jak miłość (1054) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:50 Tomasz Lis na żywo talk-show
23:00 Czy świat oszalał?: Wywiad Snowdena 

fi lm dokumentalny, Niemcy 2013
23:40 Sherlock 2: Upadek Reichenbacha 

(6/9) serial kryminalny
1:25 Paradoks: Kokaina (12/13) serial krym.
2:15 Tomasz Lis na żywo talk-show
3:15 Wywiad Snowdena fi lm 

dokumentalny, Niemcy 2013
3:45 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Wieś – to też Polska program rolniczy
9:25 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
9:30 Vatican Magazine 
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 
11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton prof. 

Mirosława Piotrowskiego
11:35 Po co nam wykopaliska: Sztuka w 

starożytnym świecie (6) serial dok.
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 By odnowić oblicze ziemi 

program kulturalny
13:20 Koncert życzeń
14:10 Wybór Sary dramat obycz., USA 2009
15:45 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna prof. Ryszarda 

Natusiewicza: Cmentarz na Antokolu
16:25 Kabwe fi lm dokumentalny
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej 

przegląd wydarzeń
16:50 Świadkowie cykl reportaży
17:20 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Spotkanie Rodziny Radia Maryja
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Święty na każdy dzień
21:00 Apel Jasnogórski 
21:20 Polski punkt widzenia 

program publicystyczny
21:40 Świt Nadziei fi lm dokumentalny
22:35 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
22:40 Święty na każdy dzień
22:45 Wędrówka serca – życie 

ks. Henriego Nouwena fi lm 
dokumentalny, Kanada 2003

23:40 Jubileusz 25-lecia obecności 
Salezjanów w Zambii fi lm dokumentalny

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:20 Mango telezakupy
7:25 Detektywi: Strach (910) serial 

fabularno-dokumentalny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (310) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (189) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: (13) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Paulina 

(635) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (311) serial paradok.
18:00 Szpital (190) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (56) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1896) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Krwawa 

randka (1143) serial fabularno-dok.
21:30 Sama słodycz (6) serial obyczajowy
22:30 Surowi rodzice (6/13) reality show
23:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

2 (14) serial sensacyjny
0:30 Kamufl aż 2 (1) serial sensacyjny
1:25 Co za tydzień magazyn informacyjny
2:00 Uwaga! magazyn reporterów
2:15 Arkana magii program rozrywkowy
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czwartek 10 kwietnia

5:05 We dwoje (5/17) program rozrywkowy
6:25 Męski typ: (2/9) talk-show
6:55 Ostry dyżur 15: Jak to w czwartek 

(2/23) serial obyczajowy
7:55 Sąd rodzinny: Niechciany wnuk (80) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (554) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Kobra: Oddział specjalny 16 

(5/15) serial sensacyjny
10:55 Na Wspólnej (1898) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Złota płyta (81) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(555) serial fabularno-dokumentalny
15:00 Szpital (8) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (11/13) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(10/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(6/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor (12/13) serial obycz.
20:00 Komediowy czwartek: Łatwy szmal 

komedia kryminalna, USA 1990
21:55 The Following (8/15) serial kryminalny
22:55 Wieczór strachu: Smętarz dla 

zwierzaków horror, USA 1989
1:05 Arkana magii program rozrywkowy
3:10 Druga strona medalu: Krzysztof 

Krauze (5/7) talk-show
3:40 Druga strona medalu: Karol 

Bielecki (7) talk-show
4:10 Druga strona medalu: (1/8) talk-show
4:40 Druga strona medalu: Anja 

Rubik (2/8) talk-show

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:20 Świat według Kiepskich (25) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (227) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (228) 

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

(28) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (274) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (9) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (420) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1877) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(29) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (636) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (526) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1878) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(126) serial komediowy
20:05 Zdrady (32) serial paradokumentalny
21:05 Przyjaciółki 3 (32) serial obyczajowy
22:05 To nie koniec świata! 2 (19) serial obycz.
23:05 Włamanie na śniadanie komedia 

kryminalna, USA 2001
1:30 Świat według Bundych (86) serial kom.
2:00 Świat według Bundych (87) serial kom.
2:30 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:45 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Niespokojne umysły: Witold 

Rużyłło cykl dokumentalny
8:50 My, wy, oni magazyn
9:30 Natura w Jedynce: Chambord. Pałac 

Natury fi lm dokumentalny, Francja 2012
10:30 Moda na sukces (5960) telenowela
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Krystyna – ostatnia klasówka 

fi lm dokumentalny, Polska 2011
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5961) telenowela
15:00 Wiadomości
15:20 Klan (2570) telenowela
15:45 Drużyna A 4: (8) serial sensacyjny
16:45 Metr od świętości cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2571) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Podnoszenie ciężarów: Mistrzostwa 

Europy w Tel Awiwie kronika
20:30 Ojciec Mateusz 11: Zagubiona 

(140) serial kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera 

magazyn interwencyjny
22:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Gorycz 

i chwała fi lm dokumentalny, Polska 2010
23:15 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:30 Wszystko będzie dobrze dramat 

obyczajowy, Polska 2007
1:10 Drużyna A 4: (8) serial sensacyjny
2:05 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje: Anna Walentynowicz. Niczego 

nie żałuję cykl dokumentalny
3:10 Klan (2571) telenowela
3:40 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: Gorycz i 

chwała fi lm dokumentalny, Polska 2010
4:30 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (49) serial komediowy
6:30 Lokatorzy: Sprawa zegara 

(71) serial komediowy
7:05 M jak miłość (483) 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
11:10 Barwy szczęścia (1103) serial obycz.
11:45 Na dobre i na złe: Niedokończona 

rozmowa (263) serial obyczajowy
12:50 Anna Dymna – spotkajmy się talk-show
13:20 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: 

Polowanie z Buszmenami reportaż
13:55 Reporter polski magazyn
14:35 Postaw na milion teleturniej
15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:50 Na dobre i na złe: Na własnych 

warunkach (554) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Prawko (54) 

serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Wirtualni przyjaciele 

(55) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1103) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1104) serial obycz.
20:40 Na sygnale (17/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:05 Na sygnale (18/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:40 Kocham kino: Jeden dzień melodramat, 

Wielka Brytania/USA 2011
23:40 To skomplikowane 

komedia, USA 2009
1:45 Jeden dzień melodramat, 

Wielka Brytania/USA 2011
3:45 Art Noc: Nina Simone w 

Warszawie koncert
4:30 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Przygody Mobilków serial animowany
9:00 Na zdrowie magazyn poradnikowy
9:20 Dobra wiara, dobre tricki fi lm dok.
9:30 Ja jestem Chlebem Żywym fi lm 

dokumentalny, USA 2011
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone 

program publicystyczny
11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

sen. Grzegorza Biereckiego
11:35 Po co nam wykopaliska: Religia w 

starożytnym Rzymie (9) serial dok.
12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy magazyn reporterów
13:20 Chłopcy z Namugongo fi lm dok.
14:00 Kod Omega dramat sensacyjny, USA 

1999 Walka między dobrem a złem.
15:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
15:45 Święty na każdy dzień
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę i 

świat program rozrywkowy
16:45 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
16:50 Święty na każdy dzień
16:55 Przegląd katolickiego 

tygodnika «Niedziela»
17:00 Peru – Piura fi lm dokumentalny
17:30 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Czy znacie taki zawód?: Ratownik 

program edukacyjny
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Głos Polski: Felieton pos. Antoniego 

Macierewicza cykl felietonów
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Maria Prean fi lm dok., Niemcy 2010
22:35 Ocalić Winstona dramat 

obyczajowy, USA 2011

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Pomogę ci (913) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (58) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (313) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (192) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Poniżej zera 

(3) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Zaginięcie 

Marysi (1145) serial fabularno-dok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (314) serial paradok.
18:00 Szpital (193) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (59) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1899) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Dziewczyny 

(1146) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Kuchenne rewolucje: Restauracja 

‚Italia’, Bielsko-Biała (6/14) 
program rozrywkowy

22:35 Weselna gorączka komedia 
romantyczna, USA 2006

0:25 Superwizjer magazyn reporterów
1:00 Uwaga! magazyn reporterów
1:15 Arkana magii program rozrywkowy
2:35 Rozmowy w toku: talk-show
3:30 Zakończenie programu
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środa 9 kwietnia

5:05 We dwoje (4/17) program rozrywkowy
6:25 Męski typ: (1/9) talk-show
6:55 Ostry dyżur
15: Życie po śmierci (1/23) serial obyczajowy
7:55 Sąd rodzinny: Zatruta miłość (79) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (553) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Kobra: Oddział specjalny 16 

(4/15) serial sensacyjny
10:55 Na Wspólnej (1897) serial obyczajowy
11:25 Mango telezakupy
13:00 Sąd rodzinny: Niechciany wnuk (80) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Z indiańskim pozdrowieniem (554) 
serial fabularno-dokumentalny

15:00 Szpital (7) serial paradokumentalny
16:00 Bananowy doktor (10/13) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 4 

(9/23) serial fantasy
18:00 Kobra: Oddział specjalny 16 

(5/15) serial sensacyjny
19:00 Bananowy doktor (11/13) serial obycz.
20:00 Dobre kino: Bez mojej zgody 

dramat obyczajowy, USA 2009
22:20 Dowody zbrodni 7 (20/22) serial krym.
23:25 Miłość w czasach zarazy 

melodramat, USA 2007
2:05 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:10 Druga strona medalu: Mariola 

Gołota (3/7) talk-show
4:40 Druga strona medalu: Maja 

Włoszczowska (4/7) talk-show
5:00 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! program muzyczny
6:00 Nowy dzień z Polsat News
8:20 Świat według Kiepskich (21) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (225) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (226) 

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

(27) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (273) serial paradok.
12:00 Pielęgniarki (8) serial paradok.
13:00 Trudne sprawy (419) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (1876) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(28) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (635) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (525) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1877) 

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

(174) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(437) serial komediowy
20:35 Top Chef 2 (6) reality show
22:05 Nie zadzieraj z fryzjerem 

komedia, USA 2008
0:25 Morska przygoda komedia 

romantyczna, USA 1997
2:45 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Podwójne życie Piotra S. fi lm 

dokumentalny, Polska 2012
9:30 Natura w Jedynce: Niezwykłe pająki 

fi lm przyrodniczy, Francja 2012
10:30 Moda na sukces (5959) telenowela
10:55 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:25 Magazyn rolniczy: Dzierżawa 

państwowych gruntów rolnych
12:40 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Chambord. Pałac 

Natury fi lm dokumentalny, Francja 2012
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5960) telenowela
15:00 Wiadomości
15:20 Klan (2569) telenowela
15:45 Drużyna A 4: Wolna amerykanka 

(7) serial sensacyjny
16:45 Metr od świętości cykl dokumentalny
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2570) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Podnoszenie ciężarów: Mistrzostwa 

Europy w Tel Awiwie kronika
20:15 Piąty stadion: Starszy (86) serial kom.
20:25 Piłka nożna: Liga Mistrzów studio
20:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów rewanżowy 

mecz ćwierćfi nałowy: Bayern 
Monachium – Manchester United

23:05 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
23:40 Metr od świętości cykl dokumentalny
23:50 Chicago Fire (13/24) serial obyczajowy
0:45 Drużyna A 4: Wolna amerykanka 

(7) serial sensacyjny
1:45 Świat się kręci talk-show
2:40 Klan (2570) telenowela
3:10 Daleko od okna dramat 

społeczny, Polska 2000
5:10 Zakończenie programu

6:00 Codzienna 2 m. 3 (48) serial komediowy
6:30 W słowach kilku o wydrze, bobrze 

i wilku: serial dokumentalny
7:05 M jak miłość (482) 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
11:10 Barwy szczęścia (1102) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Zagadkowe 

omdlenia (262) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Podróż 35. 

Tunezja – Monastyr magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: W krainie duchów reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 15. Mazurska Noc Kabaretowa – 

Mrągowo 2013: Kabaret według Marcina 
Dańca (2) program rozrywkowy

15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:50 M jak miłość (1055) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Kociaki domowe 

(52) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Praca, dom, kanapki 

(53) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1102) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1103) serial obycz.
20:40 Na dobre i na złe: Na własnych 

warunkach (554) serial obyczajowy
21:45 Kino relaks: To skomplikowane 

komedia, USA 2009
23:55 Reporter polski magazyn
0:35 Zagadki umysłu (7/13) serial obyczajowy
1:30 Dzieci Hitlera fi lm dokumentalny, 

Niemcy/Izrael/USA 2011
2:45 Reporter polski magazyn
3:25 Pogoda na piątek (17) serial obyczajowy
4:15 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia 
8:40 Słowo życia rozważanie Ewangelii dnia
8:45 Każdy maluch to potrafi  
9:00 Kalejdoskop młodych program religijny
9:30 Aktualności akademickie WSKSiM 

w Toruniu program informacyjny
9:35 Aromatyczne inspiracje 

magazyn poradnikowy
9:55 Święty na każdy dzień
10:00 Audiencja generalna Ojca Świętego 

Franciszka transmisja z Watykanu
11:15 Święty na każdy dzień
11:25 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

prof. Piotra Jaroszyńskiego
11:35 Po co nam wykopaliska: 

Handel w starożytnym świecie 
(8) serial dokumentalny

12:00 Anioł Pański
12:05 Informacje dnia
12:20 Gość oczekiwany wg Zofi i 

Kossak-Szczuckiej – teatr
14:05 Bezgranicznie fi lm 

obyczajowy, USA 2012
15:50 Pytasz i wiesz program religijny
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie magazyn poradnikowy
16:30 Bioetyczny detektyw (5) serial dok.
16:50 Święty na każdy dzień
17:00 Po stronie prawdy magazyn reporterów
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone 

program publicystyczny
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Przygody Mobilków: Wszystko 

mi wolno (7) serial animowany
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna: Felieton 

sen. Grzegorza Biereckiego
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 
21:40 Kod Omega dramat 

sensacyjny, USA 1999 
23:15 W góreckim domku ogrodnika reportaż
23:30 Pratulin 24 stycznia 1863 r. 

fi lm dokumentalny

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Uliczna ruletka (912) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (57) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (312) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Szpital (191) serial paradokumentalny
14:10 Kryminalni: Randka ze śmiercią 

(2) serial kryminalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Uprowadzenie 

(1144) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (313) serial paradok.
18:00 Szpital (192) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (58) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1898) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: 

Zaginięcie Marysi (1145) serial 
fabularno-dokumentalny

21:30 Bitwa o dom (6/13) reality show
22:30 Posejdon fi lm katastrofi czny, 

Japonia/USA 2006
0:35 Ugotowani (6/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:10 Rozmowy w toku talk-show
4:05 Zakończenie programu
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 partnerem rubryki są skok ubezpieczenia

Drelowianie silni wiarą Ojców
30 marca przed drelowską świątynią odtworzono tragiczne wydarzenia 
sprzed 140 lat, kiedy carscy żołdacy zabili trzynastu Unitów, broniących 
swego kościoła i wiary. 

XIĄŻĘ NIEZNANY
– SEWERYN ŚWIATOPEŁK-CZETWERTYŃSKI
W dziejach każdego regionu są postacie, wyrastające ponad przeciętność. Jednym z takich ludzi był ziemianin, działacz 
społeczny i poseł na Sejm, o którego dokonaniach świadczy fakt, że na spotkania z nim przychodziło nawet 2000 podlasian.
podlasie

W Suchowoli istnieje szkoła, nosząca jego imię, 
która organizując konkursy i sesje naukowe, po-
święcone osobie swojego patrona oraz spotkania 
z potomkami rodu Czetwertyńskich. W pobliskim 
Milanowie, gdzie znajduje się ich siedziba rodowa, 
również żywe są tradycje tej rodziny. 

Książęcy ród
Rodzina Czetwertyńskich ma długą i bogatą histo-
rię. Uważa się, że był on boczną linią dynastii Ru-
rykowiczów, panujących na Rusi w średniowieczu. 
Pierwszy trzon nazwiska Świętopełk czy obocznie 
– Światopołk – świadczy o pochodzeniu od księcia 
Świętopełka I.
Istnieje wersja, że po rozbiciu dzielnicowym Rusi 
Czetwertyńscy otrzymali dobra na Polesiu Wołyń-
skim, gdzie uzyskali czwartą część majątku nazwaną 
czetwertnią – stąd wywodzi się ich nazwisko. 

Przodkowie Seweryna 
O pojawieniu się Czetwertyńskich na Podlasiu za-
decydował przypadek. Dziad Seweryna brał udział 
w powstaniu listopadowym. Ojciec zetknął się w Pa-
ryżu ze środowiskiem Wielkiej Emigracji, a po po-
wrocie do kraju – zaangażował się w działalność spi-
skową, za co skazany został na utratę mienia i do-
żywotnią zsyłkę, zamienioną staraniem rodziny na 
osiem lat katorgi. Po powrocie z zesłania poznał 
Wandę, hrabiankę Uhruską, której ojciec – Sewe-
ryn Uhruski był typem szlachcica zgoła odmien-
nym od Włodzimierza Czetwertyńskiego, przy-
szłego zięcia. Obok działalności patriotycznej zaj-
mował się pomnażaniem majątku: gospodarką rolną 
oraz handlem. To on zakupił budynek na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie, w którym obecnie 
mieści się Wydział Geografi i i Studiów Regionalnych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Dziedzicami jego ma-
jątku stali się po ślubie Czetwertyńscy: Włodzimierz 
i Wanda de domo Uruska.
Owocem tego małżeństwa było pięcioro dzieci 
w tym Seweryn, nazwany tak na cześć swojego 
dziadka Uruskiego. 

Gospodarz i społecznik
Seweryn urodził się 18 kwietnia 1873 roku w War-
szawie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia 
na najlepszej ówcześnie uczelni technicznej w Rosji, 
na Politechnice w Rydze. Tam przyjęty został do jed-
nej z najbardziej prestiżowych organizacji samopo-
mocowych i patriotycznych studentów – Korporacji 
Arkonia. Studia kontynuował później na Uniwersy-
tecie w Bonn. Po powrocie do Polski ożenił się z Zo-
fi ą, hrabiną Przeździecką. W darze ślubnym otrzy-
mali majątek Suchowola. Seweryn z racji działal-
ności ojca w Warszawie współuczestniczył w jego 
przedsięwzięciach gospodarczych i społecznych, 
m.in. w Towarzystwie Dobroczynności i Komitecie 
Pomocy Biednym . 
Aktywność charytatywna Czetwertyńskich miała 
oparcie w działalności gospodarczej. Seweryn był 
właścicielem następujących majątków: Sucho-
wola ( 2 166 ha), Branica (250 ha) i Jezioro (258 ha), 
na terenie których znajdowały się również gorzel-
nie i młyny. Wykształcenie rolnicze pozwalało mu 
uczestniczyć w organizacjach gospodarczych, ta-
kich jak ogólnopolskie Centralne Towarzystwo 
Rolnicze, którego był prezesem, Komisja Hodow-
lana Towarzystwa Rolniczego w Siedlcach, Towa-
rzystwo Kredytowego Ziemskie na okręg Siedlecki 
i wielu innych. 
Organizacje te wspierały rozwój rolnictwa publiku-
jąc w Gazecie Rolniczej materiały edukacyjne, zwią-
zane z uprawą. 
Drugim fi larem działalności gospodarczej były „in-

teresy warszawskie”. Był jednym ze współwłaścicieli 
najstarszej, bo wychodzącej od XVIII wieku Gazety 
Warszawskiej. W 1903 roku współzałożył Towarzy-
stwo Akcyjne Tramwajów Miejskich, którego celem 
było otwarcie w stolicy linii tramwajowych, co na-
stąpiło w 1908 r. 
Znaczne dochody czerpał również z Hotelu Euro-
pejskiego w Warszawie, którego był właścicielem.

Czetwertyński jako polityk
W 1905 roku wiąże się z Liga Narodową. Anga-
żuje się w działalność polityczną na polu lokal-
nym. W tym czasie Liga wspiera Unitów w ich opo-
rze przeciw rusyfi kacji i nawracaniu na prawosła-
wie. Protestuje przeciw włączeniu Chełmszczyzny 
bezpośrednio do państwa rosyjskiego, czy taktyce 
„spalonej ziemi”, stosowanej przez wojska rosyjskie 
w I wojnie światowej. Jest wiceprezesem Komitetu 
Narodowego Polskiego, przedstawicielstwa Pola-
ków. Staje się jednym z liderów ruchu narodowego 
i zwolennikiem niepodległości Polski. 
W latach 20-tych w okręgu wyborczym obejmujący 
powiaty: Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Konstan-
tynów i Włodawa endecja wygrywa zdecydowanie. 
W miastach uzyskuje około 40%-50% głosów, 
w gminach wyniki są wyższe i oscylują w granicach 
60%-90% głosów, z rekordami w gminach Huszcza 
i Tarków k. Łosic – ponad 95 %. W wyborach, które 
odbyły się 4 razy (1919, 1922, 1928 i 1930) zawsze wy-
grywał książe Seweryn. Co było przyczyna takich 
sukcesów? Nie ma chyba na tym terenie gminy czy 
parafi i, której nie odwiedziłby poseł Czetwertyń-
ski. Na jego spotkania przychodziły tłumy – w Bia-
łej Podlaskiej w latach 20-tych zjawiało się nawet 
ok. 2000 osób. 
W sejmie był jednym z liderów ruchu narodowego 
(Związku Ludowo – Narodowego, a później Stron-
nictwa Narodowego). W latach 1928-1931 był wice-

marszałkiem Sejmu. Z jego inicjatywy sejm uchwa-
lił ustawę przywracające unitom majątki utracone 
przez nich w czasie prześladowań carskich. 
Koniec lat trzydziestych to stopniowe wycofywanie 
się z działalności politycznej. 
Nie dane mu było jednak spokojnie dożyć starości. 
W czasie wojny aresztowany za działalność kon-
spiracyjną oraz za to, że był jednym z fi larów pol-
skości. Trafi a do obozu koncentracyjnego, najpierw 
do Auschwitz, gdzie spotyka rotmistrza Pileckiego, 
a później do Bergen – Belsen. Przeżywa. Trafi a do 
Wielkiej Brytanii do wojskowego szpitala polskiego, 
gdzie w trakcie operacji umiera. 
Tak zakończył życie człowiek trwale związany 
z Podlasiem, który powinien być znany nie tylko 
w miejscach, gdzie kultywuje się pamięć o nim. 

Wojciech Łocheński

drelów

– Wrogowie Ojczyzny, chcąc zawładnąć 
narodem, zawsze niszczą Kościół i ducho-
wieństwo – przypominał zebranym ks. 
prał. Roman Wiszniewski.
17 stycznia 1874 roku w parafii unic-
kiej w Drelowie wojsko rosyjskie za-
strzeliło 13 unitów i ciężko raniło około 
200 osób. Unici wytrwale bronili wła-
snej cerkwi i wiary nie chcąc oddać klu-
czy do świątyni i przyjąć prawosławia. 
Rekonstrukcję tych wydarzeń zorganizo-
wano z dużym rozmachem. W widowisku 

wzięło udział blisko 100 osób. Mieszkańcy 
Drelowa odgrywali role prześladowanych 
Unitów, a członkowie grupy rekonstrukcyj-
nej wcielili się w rosyjskich żołnierzy.
Podczas eucharystii, która poprzedziła hi-
storyczne widowisko, ks. biskup Zbigniew 
Kiernikowski zachęcał wiernych, aby brali 
przykład z Unitów Drelowskich: – Chodzi 
o to, byśmy mieli odwagę żyć inaczej, w ser-
cach mieli tajemnice wiary. To jest nam po-
trzebne, byśmy mogli stawić czoła temu, co 
dziś chce wyrwać z serca człowieka Boży 
sposób widzenia. Pokusy są bardzo silne, 
trudne do zdefi niowania, często ukryte. 

Odciągają od Boga, od jedności z Kościo-
łem, związku z człowiekiem. Oparcie się 
im wymaga jedności z Bogiem – mówił or-
dynariusz diecezji siedleckiej.
Znaczące były także słowa ks. prałata Ro-
mana Wiszniewskiego, który stwierdził, że 
narodem pozbawionym swego kościoła 
i kapłanów bardzo łatwo zawładnąć. 
– Rekonstrukcja pokazuje, jaką wartość 
dla naszych ojców przedstawiała świąty-
nia, modlitwa po polsku, nabożeństwa, sa-
kramenty. Silni wiarą ojców stajemy wobec 
dzisiejszych zagrożeń. Chcemy zaczerpnąć 
mocy i od nich się uczyć – mówił ks. Wisz-

niewski. Inicjatorem całego przedsięwzię-
cia było miejscowe Gimnazjum noszące 
imię Unitów Drelowskich. Scenariusz wi-
dowiska napisała Ewa Strok w oparciu 
o źródła historyczne. Reżyserią zajęli się 
lubelscy aktorzy – Bożena i Jacek Dragun. 

Kostiumy zebrano dzięki zbiórce przepro-
wadzonej w Drelowie.
 – Cała drelowska społeczność zaangażo-
wała się w to przedsięwzięcie – podkreślił 
wójt Jacek Kazimierski.

Marek Wasiluk

Seweryn Światopełk-Czetwertyński

Prawie stu mieszakańców Drelowa wystąpiło w rocznicowej rekonstrukcji
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„Należy zmniejszyć obciążenia podatkowe zwykłych ludzi, równoważąc to opodatkowaniem sektora fi nansowego” – 

Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS dla Tygodnika Podlaskiego

podlasie

Dlaczego dorośli również lubią bajki? 
Bajek przyjemnie się słucha, więc ludzie uciekają 
od rzeczywistości. Rządzący opowiadają więc 
bajki z takim nasileniem, że trudno tego nie za-
uważyć. Pan premier jednego dnia w Brukseli nie 
wetuje zaostrzenia polityki klimatycznej, a nie-
długo potem w Tychach mówi górnikom, że kraje, 
które mają węgiel, powinny mieć możliwość pro-
dukowania z niego energii. Górnicy zatem z przy-
jemnością słuchają, że ich miejsca pracy są pod 
ochroną. A jeśli kary za emisję CO2 wzrosną – to 
premier nie będzie już za to odpowiadał, tylko 
jego następca. 
Co pan sądzi o paradoksie: poparcie dla PO wg son-
daży nie spada, a jednocześnie tylko 17% Polaków 
nie chce opuścić kraju, 87% zaś – chętnie wyjecha-
łoby za granicę.
Nawet jeśli te dane są obarczone jakimś błędem 
statystycznym, jest to informacja porażająca. Je-
żeli w kraju mieliby zostać jedynie ludzie starzy 
i w wieku przedemerytalnym – to pojawia się py-
tanie: kto tych ludzi będzie w stanie utrzymać, 
skoro już obecnie na 1 świadczeniobiorcę-eme-
ryta przypada 1 pracujący? Tylko tak się mówi, że 
pracujący odkładają na swoją przyszłą emeryturę. 
Faktycznie te pieniądze są na bieżąco wypłacane 
obecnym emerytom. Dlatego bardzo wyraźnie PiS 
akcentuje konieczność stworzenia warunków dla 
ludzi młodych. Mówimy o tanich mieszkaniach 
na wynajem, których najemcy stawaliby sią wła-
ścicielami po 20 latach, mówimy o nowych miej-
scach pracy, mówimy wreszcie o wsparciu rodzin 
wychowujących dzieci. Jeżeli takiej polityki pań-
stwo polskie nie wdroży, to zmaterializują się 
prognozy o których pan wspomniał, a wtedy bę-
dziemy mogli powiedzieć: ostatni gasi światło.
Kolejny paradoks: rząd podwyższa wiek emerytalny, 
a z drugiej strony – młodzi ludzie nie mają pracy…

Dorobiono do tego ideę, że skoro będziemy dłużej 
pracować, otrzymamy wyższe świadczenia eme-
rytalne. Kierowano się jednak rzeczą prozaiczną. 
Zablokowanie odchodzenia na emeryturę i wy-
dłużenie czasu pracy oznacza przecież zmniej-
szenie wydatków emerytalnych. Co więcej, czło-
wiek który pracuje, nie pobiera emerytury, a płaci 
składkę emerytalną. To ogromna ulga dla systemu 
fi nansów publicznych.
Ale jest to polityka krótkowzroczna.
Tak, oczywiście! Ona bankrutuje na naszych 
oczach, mimo zastosowania tricku z wydłuże-
niem wieku emerytalnego. Nawiasem mówiąc, 
w środowisku wiejskim oznacza to wydłuże-
nie wieku emerytalnego o 12 lat. Kobieta pracu-
jąca w gospodarstwie rolnym miała możliwość 
przejścia na emeryturę w wieku 55 lat, obecnie – 
w wieku 67 lat. Niezrozumiałym jest, że posłowie 
PSL jednogłośnie poparli ten projekt.
Był pan wiceprezesem PSL, dlaczego wasze drogi 
się rozeszły
Namawiałem niegdyś wraz z Januszem Wojcie-
chowskim Waldemara Pawlaka, by wsparł rząd 
Jarosława Kaczyńskiego, ze względu na zbieżność 
programów. Mówię to z pełną odpowiedzialno-
ścią, ponieważ program PSL sam współtworzy-
łem. Nie okazało się to możliwe. Wtedy już było 
jasne, że w następnym rządzie PSL wejdzie w ko-
alicję z PO. Ja nie zmieniłem poglądów, moje 
stronnictwo – tak zrobiło, wyrywając parę kartek 
ze swojego programu. Jeżeli PSL przyzwala na to, 
by jednym z głównych dochodów budżetowych 
były środki pozyskiwane ze sprzedaży ziemi, to 
trudno nazwać tę partię – ludową. Nie wiem, czy 
oni zmienili poglądy czy nie, ale przyzwalają na 
rzeczy sprzeczne z programem ruchu ludowego.
Co łączy PSL, na którego sztandarze widnieje na-
pis Bóg – Honor – Ojczyzna z PO – partią liberalną?
Przed trzema kolejnymi kongresami byłem współ-
autorem programu PSL. Zawsze zaczynał się ten 

program od krytycznej analizy rządów po roku 
1989, a zwłaszcza liberalizmu w gospodarce: ma-
sowej wyprzedaży majątku czy głoszenia idei, że 
najlepszą polityką gospodarczą jest brak polityki… 
Gdy wszystko wskazywało na to, że PSL wejdzie 
do rządu z partią liberalna – takie samo pytanie 
zadałem Waldemarowi Pawlakowi . Nie odpowie-
dział. A mi wtedy przypomniała się jedna z piose-
nek Jacka Kaczmarskiego:
Co nam hańba, gdy talary
Mają lepszy kurs od wiary!
Wymienimy na walutę
Honor i pokutę!
Rozumiem, że te niewygodne kartki z programu 
po prostu ktoś wyrwał i wszyscy udają, że nic się 
nie stało. PSL ma co prawda obecnie tylko 3 mini-
strów, ale ma również obfi tość konfi tur, którymi 
może obdzielić swoich działaczy nie tylko w War-
szawie, ale przede wszystkim w terenie. 
Z czego wynika impertynencja rządzącej koalicji, 
przejawiająca się w odrzucaniu inicjatyw obywatel-
skich takich jak referendum w sprawie wieku eme-
rytalnego, ziemi i lasów czy 6-latków?
Odrzucenie takich projektów już w pierwszym 
czytaniu jest wyrazem absolutnego lekceważe-
nia głosu obywateli. Trzeba było przynajmniej 
doprowadzić do tego, żeby te projekty weszły 
do sejmu, do komisji. Koalicja ma przecież więk-
szość, mogła je zablokować przed samym uchwa-
leniem, mogła chociaż zachować pozory ... Po 
odrzuceniu tych projektów pojawiło się takie 
publicznie adresowane do PO stwierdzenie, że 
niegdysiejsza milicja też była obywatelska, tyle 
że jedynie z nazwy.
Każdy następny rząd nie wyczaruje w ciągu roku 
lepszej rzeczywistości, a wielu na to liczy… 
Zdajemy sobie z tego sprawę. Nie rozbudzamy 
nadmiernych apetytów. Od razu jednak sięgniemy 
do dwóch „głębokich kieszeni”. Mamy przygoto-
waną ustawę o podatku bankowym i – jednocze-

śnie – powrót do starych stawek podatku VAT. 
Zmniejszymy obciążenia podatkowe zwykłych 
ludzi równoważąc to wpływami z sektora fi nan-
sowego. Ostrożniej wypowiadałbym się w tych 
sprawach, gdyby nie sukces węgierskiego pre-
miera Viktora Orbana. Nie należy też zapominać 
o tym, że w 2007 r., gdy rządził PiS, wzrost go-
spodarczy wynosił 7 %, i był największy po roku 
1989, przy jednoczesnym najmniejszym defi cycie 
budżetowym. Obecnie mamy sytuację dokładnie 
odwrotną: najniższy wzrost i ogromny defi cyt. 

Rozmawiał: Woj.

Zbigniew Kuźmiuk

Zbigniew Kuźmiuk 
– dr. nauk ekonomicznych, przedsiębiorca i pu-
blicysta; przez 20 lat związany z ruchem ludo-
wym, w l. 2004 – 2006 wiceprezes Naczelnego 
Komitetu Wykonawczego PSL, b. poseł do Parla-
mentu Europejskiego.

P
Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

rokuratura Generalna 
uważa, że możliwe jest 
zakończenie śledztwa 
w sprawie katastrofy 

smoleńskiej bez przekazania 
Polsce wraku Tu-154M i rejestra-
torów samolotu. Brak mi słów, 
żeby to skomentować. I znów, 
jak to często u mnie bywa, znaj-
duję je u Mariana Hemara:

Po latach rozmyślań, 
niemal u schyłku życia, 
dokonałem niezmiernie 
głębokiego odkrycia. 

Moje wielkie odkrycie 
raz na zawsze, niezbicie 
rozwiązuje odwieczną 

To nie jest żart
zagadkę, mianowicie, 

rozstrzyga nieomylnie, 
ustala niezachwianie 
ostateczną odpowiedź 
na ciekawe pytanie, 

co dręczy nas od wieków 
i wciąż wraca od nowa: 
Kto rządzi światem? Jaka 
mafia anonimowa? 

Nie wierzcie w bajki. 
Nie ma żadnego Synhedronu 
sekretnych władców nie ma. 
Nie ma „Mędrców Syjonu”. 

Wiec to bajka. I bujda, 
że „światem rządzą kobiety” 
i nieprawda, że światem 
rządzą Żydzi – niestety. 

Nie my, t.j. nie oni. 

na zdrowy rozum

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

ierwszego kwietnia w Prima 
Aprilis (znamienne, że to dzień 
kłamstwa i żartów) pani 
dyrektor BCK mianowała 

swojego zastępcę którym został nie-
dawny kolega z referatu Pan Kapela. 
Z pozoru wszystko wydaje się ok. 
Przypomnimy sobie jednak wyda-
rzenia sprzed 2 lat, gdy Pan Czapski 
postanowił zreformować MDK. Zro-
biono stosowną uchwałę i konkurs 
na szefa BCK, który „wygrała” w dość 
dziwnych okolicznościach pani Kadłu-
bowska. Nowa pani dyrektor miała 
posprzątać bialską kulturę. Nie-
stety, zamiast miotły dostała nóż i ją 
zarżnęła. Zwalniając wieloletnich pra-
cowników bardzo często mistrzów 
w swoim fachu. Do pomocy dobrała 

Władcy Marionetek
sobie niedoszłego konkurenta na fotel 
dyrektora pana Witkowskiego, któ-
remu szczerze kibicowałem i miałem 
nadzieje, że jako człowiek zawodowo 
zajmujący się kulturą wniesie powiew 
świeżości do gmachu przy ul. War-
szawskiej. Jak się okazało później, 
oboje byli tylko kukiełkami w rękach 
prawdziwych lalkarzy, władców 
marionetek z ul. Piłsudskiego, któ-
rzy potraktowali ich jak narzędzie 
do zrobienia czystki. Po ubrudzeniu 
sobie rąk zwolnieniami wspomniani 
lalkarze postanowili pozbyć się 
nowego kierownictwa, które było im 
już niepotrzebne. Najpierw odeszła 
pani Kadłubowska, a następnie nie 
przedłużono kontraktu panu Witkow-
skiemu. Możemy domniemywać, że 
aby zapobiec ryzyku wygrania kolej-
nego konkursu (który był wymogiem 
prawnym) przez osobę niezwią-
zaną z magistratem, pan Czapski 

prosto z mostu

postanowił za zgodą ministra kul-
tury obsadzić w fotelu dyrektora BCK 
panią Leszczyńską bez konkursu!!!. 
Pani Leszczyńska kończąc współpracę 
z Panem Witkowskim zapowiedziała, 
że na razie nie będzie powoływać 
zastępcy. Nie od dziś wiemy, że w kul-
turze pieniędzy brakuje od zawsze, 
a brak zastępcy to oszczędności. Nie-
stety, oszczędzano do 1 kwietnia. 
Czy w tej całej „reformie”, chodziło 
tylko o stanowiska? Co się polep-
szyło w bialskiej kulturze? Mamy tylko 
puste obietnice, nic nie znaczące zapisy 
w strategii miasta np. że należymy 
do głównych ośrodków życia kultu-
ralno-artystycznego województwa 
lubelskiego. Cechuje nas bylejakość. 
Już czas, aby tę bylejakość zamienić 
w jakość, skupić się na tym co istotne 
i wziąć się do pracy, a nie zastana-
wiać się, jakie jeszcze miejskie posady 
można obsadzić swoimi ludźmi. 

Nie Żydzi i nie masoni, 
nie mormoni, nie kwakrzy 
nie fabrykanci broni. 

Nie junkrzy, nie sztabowi 
wojskowi kondotierzy, 
nie monopole, kartele, 
bankierzy ni bukmacherzy, 

Nie związki zawodowe, 
nie „standard oil”, nie Watykan, 
nie internacjonałka 
kalwinów czy anglikan, 

nie międzynarodówka 
komuny, czy „kapitału” – 
Ktoś inny. Kto? – pytacie. 
Zaraz, ludzie, pomału. 

Gotowiście na wszystko? 
Ha, dobrze, jam też gotów. 
Słuchajcie: światem rządzi 
wielka zmowa idiotów.

P

PSL ZMIENIŁO POGLĄDY, JA – NIE!
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Gryczana królową kasz
Odkąd wiosna rozgościła się nam na zewnątrz i coraz więcej promieni słońca trafi a przez okna, czuję się naładowana pozytywną energią i chęci do ży-

cia po zimie wracają ze zdwojoną siłą. Wiem, że nie tylko coraz wyższe temperatury wpływają na mój lepszy nastrój. Szczypiorek, bo o nim mowa, jest 

dla mnie symbolem pierwszych oznak wiosny. Na razie, niestety, wstrzymuję się przed zakupem innych nowalijek, bo myślę, że aby miały odpowiedni 

smak – potrzeba więcej słońca, ale szczypiorek wystarczy! Na początku wiosny obiecałam umieszczanie „bardziej” dietetycznych przepisów, aby po-

prawić nasz wygląd, a przy tym i nastrój, bo już za chwilę zaczniemy zrzucać kurtki i swetry, a po zimie niejednemu z nas przybyło boczków! Ostatnio 

mam okazję uczestniczyć we wspaniałej inicjatywie, która ma na celu propagowanie jedzenia kaszy przez społeczeństwo. Jak się okazuje, to niekwe-

stionowane dobro, które natura nam podaje na talerzu, nie jest ulubionym przysmakiem nas Polaków. Bardzo lubię różne rodzaje kasz, często goszczą 

na moim stole, głównie jęczmienna i gryczana, ale osobom, które ciężko zmusić do przełknięcia choć łyżki tego cennego pokarmu polecam dzisiejszy 

przepis! Kasza nie jest w nim zbyt wyczuwalna, a w połączeniu z łososiem, suszoną szynką czy wciąż dodawanymi przeze mnie do niemal każdej po-

trawy suszonymi pomidorami, sprawi, że poznacie nowe smaki, których jeszcze nigdy nie doznaliście. Do dzieła! 

Kotleciki z kaszy gryczanej 
ze szczypiorkiem
Składniki:
� ugotowana kasza gryczana (z jednej szklanki)

� 1 opakowanie sera feta

� 3 ząbki czosnku

� 1 pęczek świeżej pietruszki bądź spora garść mrożonej

� 1 szczypiorek z cebulką 

� 1 szklanka otrębów owsianych 

� sól i pieprz

Wykonanie:
Kaszę wymieszać z serem, wydusić czosnek dodać posiekany szczy-

piorek i pietruszkę, doprawić solą i pieprzem. Formować kotleciki, 

obtoczyć je w otrębach owsianych (ewentualnie w bułce tartej) 

i wrzucić na patelnię. Smażyć z każdej strony ok. 2-3 minuty. Poda-

wać z dowolnymi składnikami, ja preferuję suszone pomidory.

Smacznego, Lulu

Więcej inspiracji znajdziecie na blogu lulu-home.blogspot.com

Tygodnik Podlaski
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krzyżówka  partnerem krzyżówki są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Teresa Lewkowicz-Mosiej

Zapomniane warzywa
Liczbę roślin warzywnych uprawianych 
na świecie szacuje się na około 250 gatun-
ków, z czego w naszym kraju znanych jest 
tylko ok. 50. Z tych względów warto wpro-
wadzić i spopularyzować w Polsce gatunki 
mało dotychczas znane, które odznaczają 
się wysoką wartością odżywczą i z powo-
dzeniem mogą być uprawiane w naszych 
warunkach klimatyczno-glebowych.
Niektóre z tych gatunków – na przykład 
pasternak czy soczewica – bardzo czę-
sto gościły na stołach dawnej Polski. Były 
składnikami wielu naszych tradycyjnych, 
regionalnych potraw, do których obecnie 
tak chętnie wracamy.
W niniejszej książce podano przepisy na 
potrawy z tych warzyw, co może okazać 
się przydatne nie tylko w naszych domo-
wych kuchniach, ale dla gospodarstw 
agroturystycznych czy restauracji. Mam 
nadzieje, że moja praca przyczyni się do 
upowszechnienia uprawy warzyw o wy-
sokich walorach smakowych i dietetycz-
nych, oraz wzbogaci nasze jadłospisy.

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę 
na wygranie „Zapomniane warzywa” – Te-
resa Lewkowicz-Mosiej, wystarczy wysłać 
SMS-ową odpowiedź na pytanie: Ile gatun-
ków roślin warzywnych szacunkowo jest 
znane w naszym kraju według autorki 
książki pt. „Zapomniane warzywa”? 
a) 50

Książka dla Czytelnika

b) 20
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 28 marca do 3 
kwietnia do godz. 15.59. Wygrywają dwie pierwsze osoby, które 
w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione powy-
żej. O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Zaobrączkowana Wielkanoc
Najważniejsze Święta w roku tuż, a w ramach naszych dekoracji świątecznych chciałam Wam dziś 

zaproponować coś do upiększenia naszego stołu. 

Serwetki, które zazwyczaj kładziemy obok talerzy nie pełnią funkcji dekoracyjnej, najczęściej dla-

tego, że nie mamy pomysłu albo możliwości na zakupienie 12 sztuk (lub w niektórych przypadkach 

więcej) obrączek, które upatrzyliśmy w sklepie z dekoracjami. Moja dzisiejsza propozycja jest dość 

zabawna, ale jakże optymistyczna. Spróbujmy zrobić sami takie obrączki. Moje mają królicze uszy, 

ale jeśli chcielibyście, aby były bardziej kolorowe, możecie użyć dostępnych na rynku małych sty-

ropianowych jajeczek, różnych wesołych tasiemek lub innych gadżetów. 

Załączam inspirację, a inwencja twórcza należy do Was! Moje królicze uszy są subtelne, ale każdy 

gość z pewnością je zauważy siadając do stołu.

Do wykonania takich 
obrączek potrzebujecie: 
�  tekturową rolkę (pozostałość po ręczniku 

papierowym)

�  kawałek tkaniny (najlepiej dość sztywnej)

�  klej do papieru oraz pistolet z klejem do kle-

jenia na gorąco

�  nożyce

Wykonanie:
Odetnijcie z tekturowego rulonu pasek o szero-

kości ok. 2 cm. Z tkaniny wytnijcie pasek o sze-

rokości ok. 5 cm. Tkaninę posmarujcie klejem 

do papieru i przyklejcie do rulonu, pozosta-

wiając z dwóch stron równej szerokości paski, 

które następnie zawińcie do środka rulonu. 

Z reszty tkaniny wytnijcie 4 takiej samej wiel-

kości uszy. Sklejcie po dwa, aby były sztywniej-

sze, możecie włożyć do środka tekturę. Posma-

rujcie końcówki klejem z pistoletu i przyklejcie 

do rulonu. Jak wszystko wyschnie – przełóżcie 

złożone w harmonijkę serwetki i gotowe!

Udanego obrączkowania, Lulu
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POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30agd/rtv

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

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

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

SPRZEDAŻ i wynajem rusztowań nowych i używanych 
elewacyjnych warszawskich kozły budowlane drabiny i 
świadczymy usługi transportowe www.mekbud.pl Tel. 
83 377 81 05

matrymonialne
RENCISTA z Terespola. 31 lat. na początek sms. 
519 568 501

JA 43-latek. Szczupły miły uczciwy pracowity. Poznam 
podobną kobietę, do 40 lat. Do stałego związku bez 
przygód. Radzyn Miedzyrzec lub ok., Tel. 693 792 782

meble

Z PRYWATNEGO DOMU
KOMODY, WITRYNY DĘBOWE, KANAPA SKÓRZANA 

DĘBOWA ZIELONA I FOTELE, ŁAWY DĘBOWE, 
ZEGARY DĘBOWE WISZĄCE NIEMIECKIE BIJĄCE, 

KRZESŁA,STOŁY DĘBOWE ROZKŁADANE,KANAPA 
WELUROWA DĘBOWA I FOTELE PIKOWANE, 
ŻYRANDOLE,AMFORY MOSIĘŻNE, LAMPKI 

NOCNE, MASZYNA DO SZYCIA NOWA 
ELEKTRYCZNA WALIZKOWA

CENY OKAZJONALNE
TEL. 791 919 914

18
8

4

Tygodnik Podlaski
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KURSY 60 GODZ.
NA LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB 

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
 WYMÓG ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

NOWOŚĆ, PROMOCJA 
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL
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KURSY, SEMINARIA:
KOSZTY BUDOWY BUDYNKÓW 

ENERGOOSZCZĘDNYCH, 
TERMOWIZJA, DORADCA 

ENERGETYCZNY – NOWOŚĆ
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL
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Daiglob Finance

www.daiglob.pl

KOŁA aluminiowe z oponami 14 cena 250 zł, Tel. 784 
325 787

nauka

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

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

M3 48,60m/kw. Biała Podlaska . Osiedle Młodych. Do 
zamieszkania, sprzedam, Tel. 506 776 686, E-mail: 
l.wrobel@o2.pl

BUDYNEK po sklepie, o pow. 100 m2, z działką 0,08 
ha, w Hołownie, sprzedam, Tel. 513 876 037

DOM drewniany z bali, o wymiarach 7 m na 10 m, kryty 
blachą. Do przewozu. Pilnie sprzedam, Tel. 83 379 82 41

KAWALERKA w Międzyrzecu 24 m po remoncie, II 
piętro, c. 80 tys., Tel. 608 477 405

DOM murowany parterowy w Międzyrzecu Podl. 
sprzedam cena przystępna, Tel. 789 373 362

SPRZEDAM działkę budowlaną 1860 m2 Radzyń 
Podlaski, Tel. 797 356 583

SPRZEDAM działkę ogrodniczą, ul. Akademicka, Tel. 
667 822 375

SPRZEDAM ogródek działkowy przy ul. Borowej w 
Białej Podlaskiej, Tel. 500 899 288

odzież
GARNITURY Kaappo Biała Podlaska, ul. Zamkowa, 
Rabat 100 tylko do pon.

rolnicze
SPRZEDAM obornik bydlęcy, Tel. 699 920 896

ŚRUTOWNIK kamieniowy 350 zł, siewnik konny 
zawieszany 650 zł, rozsiewacz Kos 1250 zł, sprzedam, 
Tel. 513 876 037

KUPIE pługi 3 lub-2 + kultywator brony, Tel. 
721 219 560

ROZRZUTNIK obornika 1 os, pług-3, talerzówka, Tel. 
510 960 924

ODDAM za darmo słomę w paczkach, Tel. 507 083 391

SPRZEDAM lakę 0,86 h Pawłów Nowy gmina Janów 
Podl. Tel. 511 165 343

różne
SPRZEDAM 2 balony na wino 20 l., Tel. 515 787 830

SPRZEDAM wagę gospodarcze, Tel. 699 920 896 

SPRZEDAM, łuparkę do drewna krajzegę z silnikiem, 
tokarkę do metalu, WC na budowę, Tel. 504 354 798

SPRZEDAŻ wiejskich jajek. Parczew i okolice.60 gr. 
Możliwość dowiezienia, Tel. 601 881 839

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

 SPRZEDAM koło od żelaźniaka, stan idealny, zabytek, 
150 zł, Tel. 699 920 896

usługi
WYKONAM przyłącze wod-kan, oczyszczalnie przy-
domowe, odwodnienie terenu i budynków (drenaż), 
szambo, przewiert pod drogami, przepusty. Radzyń, 
Tel.  505 11 40 60

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

MUROWANIE domów, budynków gospodarczych, 
tynki, ogrodzenia: klin, Tel. 505 343 483

GEODEZJA – tyczenie domów – pomiary powy-
konawcze budynków i przyłączy – mapy do celów 
projektowych – podziały nieruchomości ... Tel. 725 366 
557, 667 936 400

EKSPRESOWA gotówka. W domu klienta, dogodne 
spłaty rat. Mikro fi rmy z 3 miesięczna działalnością. Tel. 
kom. 797 603 000 lub Tel. dom. 801 501 155

POŻYCZKA szybko i bezpiecznie Profi  Credit, Tel. 
536 274 568

POŻYCZKA dla fi rm do 20000 zł Profi  Credit, Tel. 
536 274 568

ELASTYCZNA pożyczka. Na oświadczenie nawet 
do 4.000 zł. Minimum formalności. Profi  Credit. Tel. 
791 277 719

OCIEPLANIE budynków, Tel. 604 840 059

WITRYNA barek 300 zł, RTV 200 zł sosna barwiona na 
orzech, Tel. 505 531 934

BIBLIOTECZKA witryna sosna barwiona na orzech 400 
zł, Tel. 505 531 934

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

OKAZJA !!! Tanio Sprzedam Skode Felicje 99 r. 1.6 
B+GT, Tel. 502 792 587 stan dobry, samochód do jazdy 
bez wkładu fi nansowego, Tel. 502 792 587

SPRZEDAM Tojote Corolle rok 2004, Tel 600 987 726

nieruchomość wynajmę
DO wynajmu pokój ul. Sidorska obok uczelni, Tel. 607 
566 790

DO wynajmu pokój ul. Sidorska obok uczelni, Tel. 
607 566 790

MIESZKANIE samodzielne, co, pokój, kuchnia, i łazien-
ka, dla małżeństwa bezdzietnego, Tel. 667 883 795

POSZUKUJE współlokatorki do mieszkania w bloku w 
Parczewie cena 350 zł, Tel. 500 840 757

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

DO wynajęcia pokój jednoosobowy niepalącej osobie w 
Białej Podl., Tel. 515 902 158

Instrukcja dodawania ogłoszeń:
Aby dodać ogłoszenie należy nadać wiadomość SMS na numer 73601 – koszt sms-a 3,69zł (3 
złote + 23 procent VAT) za 160 znaków. Wiadomość musi zostać napisaną w języku polskim 
bez polskich znaków diakrytycznych wg. poniższego wzoru:

tpo.kod rubryki.tekst ogłoszenia.numer telefonu

Kody rubryk: 
tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BUDOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NAUKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: ODDAM-PRZYJMĘ
tpo.o.x.y gdzie „o” oznacza rubrykę: ODZIEŻ
tpo.pp.x.y gdzie „pp” oznacza rubrykę: PRACA PODEJMĘ
tpo.pz.x.y gdzie „pz” oznacza rubrykę: PRACA ZATRUDNIĘ
tpo.rl.x.y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROLNICZE
tpo.rz.x.y gdzie „rz” oznacza rubrykę: RÓŻNE
tpo.u.x.y gdzie „u” oznacza rubrykę: USŁUGI
tpo.zd.x.y gdzie „zd” oznacza rubrykę: ZDROWIE
tpo.zw.x.y gdzie „zw” oznacza rubrykę: ZWIERZĘTA

gdzie (po kropce) w miejsce „x” należy wpisać treść Ogłoszenia, a w miejsce „y” należy wpi-
sać numer telefonu osoby wysyłającej Ogłoszenie – przykład treści sms ogłoszenie sprze-
daży auta w rubryce MOTORYZACJA:

tpo.mo.sprzedam audi a4 2001r 19tdi srebrny 19000zl.555444333



Piotr Frankowski okazał się najlepszym brydżystą Białej Podlaskiej w roku 2013

SŁAWOMIR 
BODASIŃSKI 
(trener AZS AWF 
Biała Podlaska)

 – Myślę, że będzie 
to niezłe widowisko. 

Obie ekipy walczą o I ligę i wiedzą, że 
gra w barażach daje niewielkie szanse 
na awans. Rywale mocno się „zbroją”, 
ale my przy optymalnej dyspozycji 
nie powinniśmy mieć najmniejszych 
problemów ze zwycięstwem. Zapra-
szam – oczywiście – wszystkich kibi-
ców i proszę o gorący doping! 

Tygodnik Podlaski
4 kwietnia 2014 11sport

zczypiorniści AZS AWF Biała 
Podlaska rozegrają 12 kwiet-
nia mecz sezonu w zmaganiach 
drugoligowych z Warszawianką 

Warszawa. Remis w tym spotkaniu gwa-
rantuje naszym zawodnikom awans 

Remis na wagę awansu
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

do I ligi. Historia meczów pomiędzy 
Warszawianką i AZS-em sięga czasów 
pierwszego awansu bialczan na najwyż-
szy szczebel rozgrywek. W ekipie rywali 
grali wtedy między innymi Grzegorz 
Tkaczyk i Paweł Rydz, do niedawna tre-
ner bramkarzy Warszawianki. To były 
dobre czasy dla obu zespołów. Warsza-
wianka walczyła o medale mistrzostw 
Polski, nasz AZS zaś okazał się rewelacją 

okiem dziennikarza

rozgrywek. Obecnie oba klubu starają się 
wydostać z drugoligowej zapaści. Bliżsi 
tego są nasi szczypiorniści. Już w sobotę 
wszystko może się wyjaśnić. Do Białej 
ma nawet zjechać grupa warszawskich 
kibiców. Na naszych fanów akademicy 
mogą śmiało liczyć. Niech będzie tłoczno 
i gorąco (pod względem dopingu). 
W sobotę 12 kwietnia o godz. 18 wszyscy 
na „Marusarza”! 

1. AZS AWF B.P. 20 38 657:463

2. Warszawianka 20 35 635:451

3. Mazur 20 27 562:489

4. Wieluń 20 26 547:520

5. Pabiks 20 25 559:506

6. Łódź 20 23 559:509

7. Orlen II 20 21 543:481

8. Włókniarz 20 16 463:515

9. Prus 20 10 540:646

10. Trójka 20 10 485:612

11. AZS AWF W. 20 6 456:611

12. Szczypiorniak 20 1 427:617

Trójka Ostrołęka – AZS AWF Biała Podlaska

32:42 (16:19)
AZS: Adamiuk, Kozak, Kursa – Krawczyk 1, Warmijak 7, Wasiłek 1, Jasionek 1, 

Kieruczenko 1, Stefaniec 11, Jaszczuk 2, Pezda 6, Antolak 1, Kubajka 4, Wędrak 7.

ka

ek 1

ii liga
20. kolejka
Łódź – Szczypiorniak 40:27
Włókniarz – Wieluń 27:29
Orlen Wisła II – Prus 46:23
Warszawianka – Mazur 24:18
Trójka – AZS AWF B.P. 32:42
AZS AWF W. – Pabiks przełożony

piłka ręczna

W miniony weekend w Ostrołęce bial-
scy piłkarze ręczni wygrali pewnie 
42:32. Tym samym – by zająć pierw-
sze miejsce w grupie – wystarczy im 
remis w meczu na szczycie z Warsza-

wianką. Spotkanie rozegrane zostanie 
w hali przy ul. Marusarza 12 kwietnia, 
tradycyjnie o godz. 18. To wydarzenie 
numer jeden nie tylko 21 kolejki II ligi, 
ale całego sezonu w grupie III. Rywal 
akademików to wicelider rozgrywek, 
mający o trzy punkty mniej od AZS-

NAJWAŻNIEJSZY 
MECZ SEZONU

Mecz z Warszawianką już 12 kwietnia

Bialczanki w kadrze

Gala w Parczewie

Młodzieżowe zmagania

-u. Jesienny pojedynek w stolicy wy-
grali gospodarze 27:25. Wybijającymi 
się postaciami w ekipie Warszawianki 
są Paweł Przytuła, Łukasz Kolczyński 
oraz Paweł Kwiatkowski. 

piłka ręczna

Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” we 
współpracy z Zespołem Szkół im. Jana 
Pawła II w Ulanie-Majoracie organi-
zował III Międzynarodowy, a zarazem 
XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcz-
nej Chłopców. Na starcie w trzech ka-
tegoriach stanęło 35 ekip. Wśród dzieci 
(rocznik 2001 i młodsi) wygrała ekipa 

Wilanowii Warszawa przed TS Siemia-
tycze i Jedynką Łuków. Najlepszym 
bramkarzem wybrano Jana Tararczuka 
(TS Siemiatycze), najlepszym zawodni-
kiem – Kacpra Ciesielskiego (Wilano-
wia). Królem strzelców został Łukasz 
Pawlonka (Bursa Puałwy). W kategorii 
młodzików (roczniki 1999-2000) Bursa 
Puławy wyprzedziła Vive Targi Kielce 
i Energe Nike Ciechanów. Najlepszym 

bramkarzem wybrano Mateusza Dzie-
dzica (Vive), najlepszym zawodnikiem 
Wiktora Jeduta (Bursa). Królem snajpe-
rów został Michał Wicik (Orlęta Zwo-
leń). Wśród juniorów (roczniki 1997-
1998) równych sobie nie miała ekipa 
Padwy Zamość, kolejne miejsce zajęły 
Agrykola Warszawa i Vive Targi Kielce. 
Najlepszym bramkarzem został Maciej 
Ząbek (Padwa), najlepszym zawodni-
kiem – Artur Nieścioruk (Agrykola), 
królem strzelców zaś – Przemysław 
Gradziński (Bursa Puławy).

piłka nożna

Dominika Sacharuk oraz Wiktoria Ko-
łakowska, dwie utalentowane piłkarki 
UKS Piątki plus Biała Podlaska, zo-
stały powołane na zgrupowanie kadry 
Polski U-15 w Gutowie Małym. Oby-
dwie zawodniczki od 4 lat trenują piłkę 

nożną pod okiem Jarosława Roma-
niuka. Uczestniczyły w wielu turniejach, 
na których wybierane był najlepszymi 
zawodniczki lub snajperkami. W du-
żym stopniu przyczyniły się do zdobycia 
przez Piątkę w ubiegłym roku mistrzo-
stwa województwa oraz brązowego me-
dalu Mistrzostw Polski. 

piłka ręczna

Organizatorzy Parczewskiej Halowej Ligi 
Piłki Nożnej i Grand Prix Parczewa w Te-
nisie Stołowym podsumowali miniony 
sezon. W sobotę 22 marca w sali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła 
się uroczysta gala, podczas której uczest-
nicy zmagań odebrali puchary, medale 
oraz nagrody. Oprócz zawodników i kibi-
ców w spotkaniu uczestniczyli burmistrz 
Parczewa Paweł Kędracki, wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej Bogusława Matej-
czuk, prezes LKS „Agro-Corn” Milanów 
Piotr Adamowski i dyrektor MOSiR Mi-
rosław Aleksandrowicz. 
Tak rozgrywki piłkarskie, jak i zmagania 
pingpongistów rozpoczęły się w grudniu 
2013 roku i trwały trzy miesiące. Ligę ha-
lową wygrała drużyna „Pro-Evolution” 

Parczew, która wyprzedziła Dębową 
Kłodę i PMN „Agro Gęś”. W zawodach 
uczestniczyło 16 zespołów, reprezentu-
jących zakłady pracy, szkoły i kluby spor-
towe. Rozegrały one łącznie176 meczów, 
w których wystąpiło ponad 280 zawod-
ników. Za sprawy organizacyjne odpo-
wiadali pracownicy MOSiR, a sędziami 
zawodów byli Jarosław Surowiec i Paweł 
Grelik. Rywalizację pingpongistów wy-
grał Zbigniew Duda z Zaniówki przed Ja-
rosławem Makarukiem z Sulejówka oraz 
Bernardem Lipko z Parczewa i Oskarem 
Olszewskim, również z Parczewa. 
Organizatorzy zawodów z Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu 
Miejskiego w Parczewie już teraz zapra-
szają do udziału w kolejnych rozgryw-
kach, które rozpoczną się jesienią br.

Dominika Sacharuk oraz Wiktoria Kołakowska

Uroczyste wręczenie nagród 

Tró

AZS
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na boisku  partnerem rubryki jest kasa stefczyka
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piłka nożna

Orlęta Radzyń Podlaski zremisowały 
w Krośnie z miejscowymi Karpatami 
1:1. Gola na wagę punktu zdobył Rafał 
Borysiuk, zdobywca wszystkich bra-
mek dla Orląt na wiosnę. Co ciekawe, 
do remisu radzynianie doprowadzili 
grając w dziesięciu, a mecz kończyli 
w dziewięciu. Z powodu dwóch żół-
tych kartek boisko opuścił najpierw 
Adrian Zarzecki, a po nim – autor je-

DWA REMISY 
I PORAŻKA

Karpaty Krosno – Orlęta Radzyń Podlaski 

1:1 (1:0)
Bramki: Wierdak 13 – Borysiuk 50

Orlęta: Wasiluk – Leszkiewicz, Zarzecki, Ka-

zubski, Chorolski, Ptaszyński, Borysiuk, Tymo-

siak (90 Pliszka), Struk (72 Samociuk), Zmo-

rzyński (90 Łakomy), Oziemczuk (82 Kot)

ki 

1. Jarosław 18 38 23-7
2. Resovia 19 37 40-17
3. Orlęta 19 37 30-18
4. Stal K. 19 34 36-27
5. Sokół 19 31 31-20
6. Avia 19 31 33-22
7. Tomasovia 18 30 25-17
8. Izolator 19 29 39-30
9. Chełmianka 19 27 25-24

10. Orzeł 19 27 24-32
11. Karpaty 19 26 28-22
12. Hetman 18 20 19-37
13. Lublinianka 19 20 23-27
14. Stal S. 19 20 29-12
15. Podlasie 19 19 16-32
16. Polonia 18 17 22-33
17. Omega 18 2 8-45

iii liga
20. kolejka:
Hetman– Sokół 1:3
Tomasovia – Omega nie odbył się
Karpaty – Orlęta 1:1
Podlasie – Stal S. 0:0
Orzeł – Resovia 1:4
Lublinianka – Stal K. 0:3
Izolator – Chełmianka 0:2
Avia – Polonia 2:1

W Krośnie walczono do upadłego

Piłkarski weekend
piłka nożna

Po raz trzeci w rundzie wiosennej na 
boiska wybiegną trzecioligowcy, po raz 
drugi zespoły grające w IV lidze, a roz-
grywki zainauguruje klasa okręgowa 
i klasa A bialskopodlaskiego Związku 
Piłki Nożnej. 

Bez super strzelca
Bez Rafała Borysiuka, znajdującego się 
w znakomitej dyspozycji, zagrają radzy-
nianie przeciwko Tomasovi Tomaszów 
Lubelski na własnym obiekcie w nie-
dzielę o godz. 15. W ekipa Damiana Panka 
zabraknie również Adriana Zarzeckiego. 
Obaj będą pauzować za żółte kartki. Kon-
tuzjowany jest Wojciech Hołoweńko, ale 
do gry powraca Konrad Król. – Nie widzę 
problemu, jeśli chodzi o ubytki kadrowe. 
Mamy zawodników, którzy czekają na 
swoją szansę i ją dostaną w najbliższym 
spotkaniu z Tomasovią. Trochę martwi 
brak Rafała, bo to on strzelił wszystkie 
bramki na wiosnę, ale pomimo tego je-
stem dobrej myśli. Występujemy w roli 
faworyta i wygramy. Na pewno rywale ła-
two nie oddadzą łatwo pola, ale komplet 
punktów musi pozostać w Radzyniu – po-
wiedział szkoleniowiec Orląt. 
Nasz typ: wygrana Orląt. 

W jaskini lwa
Podlasie Biała Podlaska w sobotę o godz. 
16 zmierzy się w Rzeszowie z tamtejszą 
Resovią. Bardzo ciężko będzie naszej dru-
żynie zdobyć choćby punkt na boisku wi-
celidera rozgrywek. W składzie bialczan 
zabraknie Piotra Litwiniuka, który doznał 

Reforma III ligi

urazu w meczu ze Stalą. Do gry po prze-
rwie wraca za to Łukasz Sawatyruk. 
– Jedziemy po jak najlepszy wynik. Wia-
domo, że nie mogę obiecać wygranej, co 
najwyżej walkę. W ubiegłą sobotę zagrali-
śmy o niebo lepiej, niż wcześniej w Radzy-
niu. Sądzę zatem, że w Rzeszowie zagramy 
jeszcze lepiej – powiedział trener Podlasia 
Robert Różański. 
Nasz typ: Resovia wygra.

Podejmą lidera
W najbliższy weekend do Piszczaca przy-
jedzie Górnik II Łęczna, lider rozgrywek 
IV ligi lubelskiej. Po porażce w Niedrzwicy 
sytuacja Lutni nie napawa optymizmem. 
Podopieczni trenera Cezarego Stańczuka 
muszą zacząć wygrywać. W innym przy-
padku ich czwartoligowa przygoda może 
się skończyć już po bieżącym sezonie. 
Nasz typ: remis.

Klasa okręgowa
Bizon Jeleniec – Victoria Parczew, LZS 
Dobryń – Unia Żabików, Dwernicki Sto-
czek Łuk. – Sokół Adamów, LKS Rokitno 
– Orkan Wojcieszków, Granica Terespol – 
Niwa Łomazy, Grom Kąkolewnica – ŁKS 
Łazy, Huragan Międzyrzec Podl. – Janowia 
Janów Podl.. Wszystkie mecze w niedzielę.

Klasa A
Agrosport Leśna Podl. – Wenus Oszcze-
palin, Dąb Dębowa Kł. – Tytan Wisznice, 
Gręzovia Gręzówka – Tur Turze Rogi, 
Hutnik Huta Dąbr. – Tornado Branica 
Such., LKS Milanów – Start Gózd, Olim-
pia Okrzeja – GLKS Roskosz-Grabanów, 
Orzeł Czemierniki – Polesie Serokomla.

Podlasie Biała Podlaska – Stal Sanok 

0:0
Podlasie: Baczewski – Szymański, Konaszew-

ski, Mirończuk, Kacik (83 Magier), Kocoł, Ja-

rzynka (63 Lesiuk), Litwiniuk (30 Grajek), Wi-

raszka, Piotrowicz, Romaniuk (55 Dudek)

Orion Niedrzwica Duża – Lutnia Piszczac 

3:1 (1:0)
Bramki: Białek 45, 65, Jaszczyński 60 samobójcza 

– Czebreszuk 48

Lutnia: Kijora – Litwiniuk (76 Ułanowski), Kor-

neluk, Węgorowski, Jaszczyński, Artymiuk, Ko-

rzeniewski (80 Trochimiuk), Kurowski, Cydejko 

(70 J. Mielnik), Biegajło (70 Tyrka)

K dro ski C dejkoki C d jk

1. Górnik II 16 37 41-25
2. Lewart 16 34 34-11
3. Hetman 16 34 41-16
4. Powiślak 16 32 36-14
5. Orlęta 16 28 40-17
6. Opolanin 16 26 28-26
7. Ruch 16 25 37-33
8. Victoria 16 25 36-31
9. Łada 16 24 27-15

10. Orion 16 22 23-29
11. Janowianka 16 21 23-22
12. Sparta 16 21 35-35
13. Lutnia 16 16 23-37
14. Roztocze 16 10 20-44
15. Unia 16 8 14-45
16. Stal 16 7 13-68

iv liga
16. kolejka:
Sparta – Orlęta 0:1
Opolanin – Stal 1:0
Górnik II – Hetman 3:0
Orion – Lutnia 3:1
Powiślak – Janowianka 1:0
Unia – Victoria 0:4
Roztocze – Łada 2:2
Lewart – Ruch 6:2

dynej bramki. 
Bez zdobyczy bramkowej, ale już z jed-
nym punktem na koncie, są zawodnicy 
Podlasia. Drużyna zremisowała 0:0 
w Białej Podlaskiej z sąsiadem z tabeli 
– Stalą Sanok. 
Rozgrywki wznowiła IV liga lubelska. 
Lutnia Piszczac, przegrała na wyjeź-
dzie z Orionem Niedrzwica Duża 1:3, 
od 79 min. grając w osłabieniu, kiedy 
to czerwony kartonik ujrzał Damian 
Artymiuk. 

piłka nożna

PZPN kończy reformę II ligi, a od przy-
szłego zaś zaczyna reformować rozgrywki 
na poziomie trzecioligowym. Z obecnych 
ośmiu grup ma pozostać połowa. W sezo-
nie 2015-2016 z III ligi lubelsko-podkarpac-
kiej spadnie co najmniej dziesięć zespołów. 

W kolejnym sezonie pozostałe ekipy dołą-
czone zostaną do III ligi małopolsko-świę-
tokrzyskiej. W ten oto sposób zakończy się 
reforma rozgrywek centralnych. Wydaje 
się, że następnym posunięciem powinna 
być reforma rozgrywek niższych klas, ale 
o tym czy jest to konieczne, będziemy pi-
sać w kolejnych numerach naszej gazety. 
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