
Martwy dzik, zarażony wirusem afrykańskiego pomoru świń, znaleziony 
17 lutego br. w gm. Szudziałowo (woj. podlaskie) oznacza potężne kłopoty 
dla podlaskich producentów i przetwórców wieprzowiny. Komisja Europejska 
wprowadziła strefę buforową na terenie m.in. powiatu bialskiego, wojewoda 
lubelski zaś – obostrzenia dotyczące powiatów bialskiego, parczewskiego 
i radzyńskiego. W przypadku czarnego scenariusza – długotrwałego zakazu 
eksportu mięsa – straty branży mogą być gigantyczne. 
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SUKCES BIALSKIEGO CHÓRU
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Młodzieżowy chór parafi i Chrystusa Miłosiernego Schola 
Cantorum Misericordis Christi okazał się najlepszym w ka-
tegorii zespołów chóralnych podczas XXXVI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej. Chór towarzyszy każdej 
niedzielnej liturgii o godz. 17, w każdą środę o godz. 18 wyko-
nuje chorał gregoriański .

POMÓR ŚWIŃ
NA PODLASIU! PLATFORMA CHCE ŁUPIĆ 

KIEROWCÓW
podlasie | 3

Stanisław Żmijan, poseł PO, kiedyś przekonywał, że wszyscy 
kierowcy powinni płacić za korzystanie z dróg krajowych. Te-
raz chce karać ich wyższymi mandatami.

JUŻ ZA TYDZIEŃ POZNAMY 
CZŁOWIEKA ROKU
podlasie | 2

Gala Człowiek Roku „Tygodnika Podlaskiego” oraz bal karna-
wałowy już 1 marca br. Uroczystość poprowadzi oraz jej arty-
styczną oprawę zapewni Magda Steczkowska. Dwuosobowe 
bilety można jeszcze nabyć w fi rmie „Podlaskie Media” oraz 
w siedzibie Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.
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Masz problemy finansowe lub potrzebujesz porady prawnej?
Oferujemy:

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

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

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

UWAGA

nie udzielamy kredytów 

i pomocy finansowej

news tygodniaszkolenie tygodnia

Już za tydzień bal karnawałowy i gala 

Człowiek Roku „Tygodnika Podlaskiego” 
Zapraszamy na galę Człowiek Roku „Tygodnika Podlaskiego” oraz bal 

karnawałowy.
podlasie

Impreza, podczas której nastąpi ofi cjalne 
ogłoszenie wyników naszego plebiscytu, 
rozpocznie się w sobotę, 1 marca, o godz. 
20 w restauracji „Skala” w Białej Podlaskiej 
(ul. Artyleryjska 1). Uroczystość poprowa-

dzi oraz jej artystyczną oprawę zapewni 
Magda Steczkowska, wokalistka wystę-
pująca w zespole Indigo, z którym nagrała 
trzy płyty (Ultrakolor, Cuda, Pełnia). Part-
nerem Gali jest Fundacja Grzegorza Bie-
reckiego „Kocham Podlasie”, sponsorem 
zaś – Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Dwuosobowe bilety w cenie 300 zł. są 
jeszcze do nabycia w fi rmie „Podlaskie 
Media” Agencja Reklamy, Promocji i Mar-
ketingu (Biała Podlaska, ul. Warszawska 6, 
tel. 606 395 470) lub w siedzibie Fundacji 
Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” 
(Biała Podlaska, ul. Francuska 136)

Magda Steczkowska 
w „Skali”
Jak godzi pani liczne wyjazdy z rolą mamy?
Nigdy nie wyjeżdżamy z mężem na dłużej niż 
2-3 dni. Trzy córki zostają z kochającą nianią, 
którą traktują jak babcię. Wbrew pozorom 
więcej czasu spędzamy z dziećmi niż wielu 
rodziców, pracujących codziennie po 8 godzin.
Pani droga do piosenkarskiej kariery rozpo-
częła się od przygody z altówką, siostry Ju-
styny – ze skrzypcami. To zbieżność zainte-
resowań czy przypadek?
Rodzinne tradycje, grali rodzice, na różnych 
instrumentach grało moje rodzeństwo. Cała 
nasza dziewiątka na czymś gra, a niektórzy 
nawet na więcej niż jednym instrumencie. 
Można więc powiedzieć, że nie miałam wy-

boru, ale jestem za to ogromnie wdzięczna 
rodzicom.
Druga pani płyta ukazała się w 6 lat po 
pierwszej, kolejna zaś – po trzech latach. 
Czas na kolejną!
Pracujemy nad nią. Ukaże się jesienią tego 
roku i – jak sądzę – będzie dość dużym za-
skoczeniem. Premierę singla zapowiada-
jącego płytę przewidujemy na początek 
czerwca.
Zatem nie usłyszymy nowych piosenek pod-
czas pani recitalu 1 marca?
Niestety nie. Dopiero powstają teksty. 
W Białej Podlaskiej zaśpiewam utwory za-
warte na wcześniejszych płytach. Będzie 
też mała niespodzianka. Cieszę się , że będę 
miała również przyjemność poprowadzić tę 
wyjątkową galę, bo przyznam,  że bardzo do-
brze czuję się w obu tych rolach.

Grażyna Ancyparowicz 
wykładowcą w ANS 
podlasie

Już w najbliższy weekend odbędzie 
się drugie szkolenie w ramach Akade-
mii Nowego Samorządu. To cykl bez-
płatnych zajęć edukacyjnych, prze-
znaczonych dla osób chcących działać 
publicznie, zorganizowany przez Fun-
dację Grzegorza Biereckiego „Kocham 
Podlasie”.
Rozpoczynamy w piątek (21.02) o go-
dzinie 17.00 w Białej Podlaskiej w sali 
Magda (ulica Korczaka 37). W sobotę 
(22.02) szkolenie odbędzie się w Ze-
spole Szkół w Białej w gminie Radzyń 
Podlaski – gdzie zajęcia w ramach ANS 
rozpoczną się o godzinie 10.00, oraz 
w Parczewie, gdzie o godzinie 17.00 
spotykamy  się w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miasta. Głównym prelegentem 
drugiego cyklu szkoleń w ramach ANS 
będzie profesor dr hab. Grażyna Ancy-
parowicz, była wiceszefowa Głównego 
Urzędu Statystycznego, wykładowca 
SGH, wybitny ekspert  z dziedziny eko-
nomii, gospodarki i fi nansów. 
Podczas spotkań profesor Grażyna An-
cyparowicz przedstawi analizę rynku 
pracy, zmiany jakie zachodziły na nim 
w kolejnych latach, sytuację ludzi mło-
dych w naszym regionie, obszerne dane 
statystyczne, dotyczące wyżej wymie-
nionych zagadnień oraz ich przełożenie 
na rozwój regionu. Oprócz Pani profe-
sor wystąpią przedstawiciele ośrodków 
pomocy społecznej z Białej Podlaskiej, 
Radzynia Podlaskiego i Parczewa,  któ-

rzy przedstawią zagadnienia dotyczące 
polityki społecznej, poparte przykła-
dami z lokalnych miast i gmin. Ostat-
nim punktem spotkań będzie przedsta-
wienie ścieżki planowania inwestycji sa-
morządowych: od pomysłu do realizacji. 
Cykl spotkań w ramach ANS prowadzi 
Wojciech Sumliński. Osoby chętne do 
udziału w naszych zajęciach prosimy 
o rejestrację poprzez stronę http://
www.kochampodlasie.pl/ans/zglosze-
nie/. Serdecznie zapraszamy.

skandal tygodnia

nagroda tygodnia

Bialska Schola najlepsza
kalisz

Schola Cantorum Misericordis Christi, 
młodzieżowy Chór parafii Chrystusa 
Miłosiernego w Białej Podlaskiej, najlep-
szym w kategorii zespołów chóralnych.
Bialski chór pod dyr. Piotra Karwow-
skiego wziął udział w XXXVI Ogólnopol-
skim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej 
„Schola Cantorum”, który odbywał się w 
Kaliszu w dn. 11-16 lutego br., jako jedyny 
chór z Lubelszczyzny, zakwalifi kowany 
do konkursu. Był to debiut zespołu w tak 
prestiżowym wydarzeniu artystycznym 
. Repertuar chóru obejmował śpiew gre-
goriański (chorał) oraz muzykę polifo-

niczną od XIV do XVII wieku. 
Jury konkursu, składające się z profeso-
rów akademii muzycznych , doceniło 
kunszt wykonawczy bialskich śpiewa-
ków i przyznało im I miejsce, w kate-
gorii zespołów chóralnych. Chór z Bia-
łej Podlaskiej otrzymał statuetkę Złotą 
„Harfę EOLA”, a ponadto nagrodę Kura-
tora Oświaty Województwa Wielkopol-
skiego oraz nagrodę specjalną, w postaci 
prawa wzięcia udziału bez kwalifi kacji w 
45 Ogólnopolskim Turnieju Chórów LE-
GNICA CANTAT. Dr Piotr Karwowski, 
twórca i dyrygent chóru został uhono-
rowany nagrodą specjalną. 

Paweł Denisiuk

Profanacja krzyża
chotyłów

Do niezwykle bulwersującego miesz-
kańców zdarzenia doszło w Chotyło-
wie przy ul. Piszczackiej. Dokonano tam 
zbezczeszczenie wiszącej na krzyżu fi -
gury Chrystusa. Zawiadomienie o prze-
stępstwie wpłynęło do Komisariatu Poli-

cji w Terespolu 18 lutego. Ktoś uszkodził 
na krzyżu fi gurę Chrystusa o wymiarach 
120x60 cm: rozbił ją przy użyciu ostrego 
narzędzia. Zniszczone zostały ponadto 
stojące przy krzyżu znicze oraz fl akon. 
Policjanci z Terespola prowadzą postępo-
wanie mające na celu ustalenie sprawcy.

al

Zmarł 
Zygmunt 
Korszeń
parczew

Z żalem zawiadamiamy, że 18 lutego 2014 
roku w wieku 61 lat odszedł od nas Zyg-
munt Korszeń. Przez kilkanaście lat był 
pracownikiem Stoczni Gdańskiej – kolebki 
zmian społeczno-politycznych nie tylko 
w Europie, ale i na świecie. W 1982 roku 
wrócił na rodzinną ziemię parczewską. Ak-
tywnie włączał się w działalność nie tylko 
polityczną, jako członek Prawa i Sprawie-
dliwości, ale również społeczną. Nigdy 
nikomu nie odmówił pomocy. Kochany 
przez najbliższych, lubiany przez przyja-
ciół, uczynny dla sąsiadów. Przegrał walkę, 
którą toczył od kilku lat z ciężką chorobą. 
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Problem wirusa afrykańskiego pomoru 
świń u naszych wschodnich sąsiadów 
wystąpił już w ubiegłym roku.
 – W czerwcu 2013, w naszym powiecie 
i w województwie została przyjęta cała 
gama wytycznych, zasad, procedur zapo-
biegania, aby wirus nie dostał się na ob-

szar naszego kraju. A teraz stało się, wi-
rus przekroczył granicę – informuje lek.
weterynarii Jacek Martyniuk, zastępca Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Białej 
Podlaskiej. 
Pa dłe go zarażonego wirusem afrykań-

skiego pomoru świń dzika zna le zio no 900 
me trów od gra ni cy z Bia ło ru sią. Ofi  cjalnie 
w Pol sce po twier dzo no pierw szy przy pa-
dek afry kań skie go po mo ru świń. Zgodnie 
z zaleceniami Głów nego Le karza We te ry-
na rii, kilkaset metrów od miejsca wystąpie-
nia wirusa wyznaczona strefę buforową. 
Działania te mają na celu podjęcie takich 
kroków, aby od izo lo wać obszar, na któ rym 

zaistniał przy pa dek oraz powstrzymać roz-
powszechnianie się choroby.

Wskazana ostrożność 
Wojewoda Lubelski w związku z poja-
wieniem się w pobliżu granicy wschod-

niej naszego kraju wirusa afrykańskiego 
pomoru świń wprowadził 18 lutego ob-
ostrzenia, które dotyczą siedmiu po-
wiatów, w tym bialskiego, radzyńskiego 
i parczewskiego. Zgodnie z zaleceniem 
na obszarze tych powiatów zabrania się 
prowadzenia targów i jakichkolwiek poka-
zów z udziałem świń. Producenci trzody 
chlewnej muszą zastosować się do szcze-

gólnych wymogów bezpieczeństwa i wy-
kazać się ostrożnością. Należy wyło-
żyć maty dezynfekujące przed oborami, 
oczyszczać sprzęt rolniczy oraz karmić 
świnie sprawdzoną paszą.
 – Apelujemy do rolników i myśliwych, 
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POMÓR DOTARŁ DO POLSKI
I ZABIJA NASZYCH PRODUCENTÓW
W gminie Szudziałowo w województwie podlaskim, w pobliżu granicy z Białorusią zna le zio no martwego, za ra żo ne go 

dzika. To pierwszy po twier dzo ny przy pa dek afry kań skie go po mo ru świń Polsce. Wojewoda lubelski w tej sprawie wydał 

odpowiednie rozporządzenie, dotyczy ono również naszego regionu – powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego.

Afrykański pomór świń (ASF) – wirusowa choroba świń, przenoszona 
przez dziki, niegroźna dla ludzi. Charakteryzuje się 100-procentową 
śmiertelnością chorych zwierząt oraz wysoką zaraźliwością. Pojawiła się 
w Kenii na początku ubiegłego wieku. Wirus dotarł do Europy w 1957 r.
W 2013 r. pojawił się na Białorusi. W lutym 2014 r. dotarł do Polski.

Straty mogą być niebotyczne
13 listopada 2013 r. skierowałem do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oświadcze-
nie senatorskie, w którym pytałem m.in. czy planowany jest prewencyjny od-
strzał dzików w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) w Polsce. Odpowiedź przyszła 18 grudnia 2013. Nie naka-
zano takiego odstrzału, ponieważ „redukcja pogłowia dzików mogłaby dopro-
wadzić do nasilonej migracji tych zwierząt z terytorium państw trzecich, w tym 
Białorusi”.
17 lutego br. w woj. podlaskim znaleziono martwego, zarażonego dzika.
Straty spowodowane rozprzestrzenieniem się ASF w naszym kraju mogą być 
niebotyczne. Dotkną one przede wszystkim hodowców trzody. Już teraz ceny 
żywca ostro spadają, choć mamy do czynienia tylko z zagrożeniem. Nie można 
zapominać, że w chlewniach, w których przebywały zakażone wirusem świ-
nie, już nigdy nie będzie można hodować tych zwierząt! Stracą producenci. 
Straci również budżet państwa. Żywiec i wyroby z wieprzowiny eksportowane 
są przecież do ponad 40 krajów świata. Nie należy wykluczyć, że drożej niż do-
tychczas zapłacimy za wędliny.

Grzegorz Bierecki, Senator RP

lek. wet. Jacek Martyniuk. 
Wirus nadal zagraża polskim producen-
tom wieprzowiny. Dlatego też samorządy 
i służby weterynaryjne nakazują zachowa-
nie wymogów bezpieczeństwa, które mają 
na celu powstrzymanie tej niebezpiecznej 
choroby. Od czerwca 2013, czyli od mo-
mentu wykrycia tego wirusa na Białorusi, 
wprowadzono odpowiednie procedury 
na wschodnich przejściach granicznych. 
Służby celne czuwają aby podróżni nie 
wwozili do naszego kraju żywności pocho-
dzenia zwierzęcego, sprawdzane są rów-
nież ciężarówki przewożące pasze i karmę 
dla zwierząt. Na przejściach granicznych 
rozłożone zostały maty dezynfekcyjne. 

Grozi nam upadek – mówią producenci
Podjęte procedury i rozporządzenia za-
pewne zapobiegną przedostaniu się po-
moru do naszych chlewni. Do tej pory nie 
było przypadku zachorowania świni ho-
dowlanej na terenie naszego kraju. Incy-
dent wywołał chory dzik, który najpraw-
dopodobniej przekroczył zieloną granicę. 
Nie oznacza to, że producenci żywności 
nie ponoszą strat. Gdy kilka tygodni wcze-
śniej wykryto przypadki wirusa na Litwie, 
Rosja wpro wa dziła em bar go na im port 
wie przo wi ny z całej Unii. Ta restrykcja 
niezwykle boleśnie dotknęła naszych ro-

dzimych producentów żywności. 
Ryszard Olesiejuk, rolnik ze wsi Pojelce 
hoduje rocznie ok. 5 tys. świń. Gospodar-
stwo jego rodziny znalazło się w tragicznej 
sytuacji. – Od dłuższego czasu słyszymy 
o pomorze świń. Nasze zwierzęta są 
zdrowe. Ale co z tego? – żali się hodowca. 
Obecnie za kilogram tucznika rolnik 
otrzymuje śmieszną kwotę 4 zł. Koszty 
produkcji są znacznie wyższe. Do każ-
dego „ryja” przy sprzedaży rolnik musi 
dołożyć średnio 50 – 60 zł. Nie ma moż-
liwości uboju i sprzedaży mięsa lub jego 
wyrobów, bo jest zakaz. Produkcja trzody 
chlewnej przynosi straty. 
 – To nie jest sprzedaż, tylko pozbywanie 
się zwierząt. Jak tak dalej pójdzie, to któ-
regoś dnia odwiedzi nas komornik i stra-
cimy dorobek życia – stwierdza hodowca. 
Winą za zaistniałą sytuację obwinia poli-
tyków, złą politykę rządu, która nie chroni 
interesów polskich rolników. – To nie po-
mór nas wykańcza, tylko zawirowania na 
Ukrainie. To nie zaraza prowadzi nas do 
upadku, tylko niewłaściwa polityka – bul-
wersuje się Ryszard Olesiejuk. 
Czy Ko mi sja Eu ro pej ska przyzna i wy-
płaci od szko do wania dla naszych pro du-
cen tów, którzy w związ ku z blo ka dą stoją 
przed widmem bankructwa? 

Agnieszka Lubaszewska

Platforma chce łupić kierowców
podlasie

Poseł PO Stanisław Żmijan obnosi się w mediach 
z nowym pomysłem swojej partii. Zakłada on 
karanie kierowców dużo wyższymi mandatami, 
które byłyby zależne od średniej krajowej pensji, 
którą wyznacza GUS.
To już kolejny „genialny” pomysł, który lansuje 
poseł z Międzyrzeca Podlaskiego. Wcześniej Sta-
nisław Żmijan przekonywał, że kierowcy powinni 
płacić za korzystanie ze wszystkich dróg krajo-
wych. Teraz chce ich karać wyższymi mandatami.

Jest już gotowy poselski projekt nowelizacji prawa 
o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw.
 – Po ponad dwóch latach od wprowadzenia sys-
temu fotoradarów w Polsce wiemy, że ten system 
nie jest wydolny, a poza tym wywołuje zbyt wiele 
złych emocji – stwierdza poseł Żmijan.
Jak czytać tę wypowiedź? Po prostu rządzący 
uznali, że nie dość skutecznie łupią kierowców.
Po zmianie prawa kierowca, który prze kro czy 
pręd kość o 50 km zapłaci aż 720 zł mandatu, 
a nie 400 – 500 zł jak jest obecnie. Naj mniej sze 
wy kro cze nie drogowe bę dzie li czo ne od 1,5 pro-

centa śred niej kra jo wej pensji, najgroźniejsze od 
20 procent. Do tego kary będą rosły po każdora-
zowym podwyższeniu średniego wynagrodzenia 
przez GUS.
Projekt zakłada dwie ścieżki karania za wykro-
czenia drogowe – karną i administracyjną. Jeśli 
kierowcę złapie policja, to dostanie on grzywnę 
w formie mandatu i punkty karne. Jeżeli złama-
nie przepisów zarejestruje radar, to odpowiadać 
będzie właściciel samochodu. Zapłaci karę fi nan-
sową, nie utraci jednak punktów.

MW

aby nie dokonywali ubojów świń i dzi-
ków we własnym zakresie. Zastosowali 
się do wytycznych wojewody oraz pro-
cedur opracowanych przez służby wete-
rynaryjne. Rozłożyli maty przed chlew-
niami i nie wpuszczali obcych osób do 
chlewni. Natomiast rolnicy dostarczający 
tuczniki do rzeźni muszą posiadać świa-
dectwa zdrowia dla tych zwierząt – prosi 
o ostrożność lek. wet. Jacek Martyniuk. 

Nie ma niebezpieczeństwa dla ludzi 
 – Afrykański wirus pomoru świń jest 
agresywną chorobą, niosącą zagrożenie 
dla hodowców. Dlatego prowadzone są 
intensywne działania, aby wirus nie roz-
przestrzeniał się. Warto jednak podkre-
ślić, że ta choroba dotyczy tylko jednego 
gatunku – świń. W żaden sposób nie za-
graża ona ludzkiemu zdrowiu – zapewnia 

Poseł PO Stanisław Żmijan
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koroszczyn

Największy w tym roku przemyt papie-
rosów w województwie lubelskim zo-
stał udaremniony przez funkcjonariuszy 
Służby Celnej. Papierosową kontrabandę 
o wartości ponad pół miliona złotych 
przechwycili celnicy na terminalu samo-
chodowym w Koroszczynie. Celnicy pod-
dali kontroli zestaw ciężarowy z chłod-
nią na białoruskich numerach rejestra-
cyjnych. Podejrzenia, że w ciężarówce 
mogą być ukryte papierosy, okazały się 
zasadne. Rewizja pojazdu wykazała, że 
w specjalnie przygotowanej podłodze 
chłodni znajduje się 41,5 tys. paczek pa-
pierosów bez polskich znaków akcyzy. 
Do próby popełnienia przestępstwa 
skarbowego przyznał się kierowca cięża-
rówki – 45-letni obywatel Białorusi. Na 
tym działania funkcjonariuszy celnych 
nie zakończyły się. W kolejnym pojeździe 
wytropili ukrytych blisko 13 tys. paczek 
papierosów z białoruskimi znakami ak-
cyzy. Nielegalny towar ukryty był między 
innymi w podłodze i w zbiorniku paliwa. 
I tym razem sprawcą przemytu okazał się 
kierowca ciężarówki, 30-latek z Białorusi. 
Obaj przemytnicy usłyszeli zarzut popeł-
nienia przestępstwa skarbowego. Jako 
dowód w postępowaniu celnicy zajęli 
przystosowane do przemytu pojazdy. Po-
stępowanie w sprawach prowadzi Urząd 
Celny w Białej Podlaskiej.

Papierosowa 
kontrabanda

terespol

Nad ranem 14 lutego w ogniu stanął 
drewniany budynek w Terespolu. Z ży-
wiołem walczyło sześć zastępów straży 
pożarnej. Po jego ugaszeniu strażacy zna-
leźli ciała dwóch osób. Pożar wybuchł 
w drewnianym, wolnostojącym domu 
przy ul. Kraszewskiego. Jako pierwsi po-
żar zauważyli funkcjonariusze SG pa-
trolujący z pomocą kamery termowizyj-
nej rejon granicy. Strażacy po dotarciu 
na miejsce zastali dom objęty ogniem. 
Sześć zastępów strażackich gasiło pożar 
przez ponad dwie godziny. Po zakoń-
czeniu akcji w pogorzelisku znaleziono 
ciała dwóch osób. Ich stan utrudnia bez-
pośrednią identyfi kację. Z ustaleń poli-
cji wynika, że w budynku zamieszkiwało 
dwóch braci w wieku 57 i 47 lat. Na miej-
scu zdarzenia podjęto czynności proce-
sowe z udziałem prokuratora, policji oraz 
biegłego z zakresu pożarnictwa. 

Kolejne dwie 
ofi ary pożarów

Tygodnik Podlaski
21 lutego 2014

TRZECH Z MIĘDZYRZECA
Są młodzi, zaradni i coraz bogatsi. O związanych z PSL działaczach 
i politykach z Międzyrzeca Podlaskiego usłyszała niedawno cała 
Polska. Dziś przybliżamy przebieg błyskotliwych karier kilku z nich.

podlasie

Głównym rozgrywającym wydaje się 
być Przemysław Litwiniuk, 33-letni 
prawnik. Od 2002 roku radny powiatu 
bialskiego, od 2006 roku przewodni-
czącego rady. Szczyci się tym, że do-
chody z diety radnego przeznacza na 
cele społeczne. Może sobie na to po-
zwolić – zarabia wystarczająco dużo 
gdzie indziej. Błyskawiczną karierę 
zaczął robić, gdy zapisał się do PSL 
(jest członkiem zarządu wojewódz-
kiego). Zaraz po studiach rozpoczął 
pracę w ARiMR. W wieku 27 lat był 
już szefem gabinetu politycznego Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka 
Sawickiego. I mówiło się, że ten ostatni 
widzi go w roli wiceministra. Zamiast 
awansu była jednak wymuszona rezy-
gnacja…

Łapownictwo czynne
W 2008 roku CBA zatrzymała bliskiego 
przyjaciela Litwiniuka, również mię-
dzyrzeczanina – Jarosława G., który był 
szefem gabinetu prezesa ARiMR. War-
szawska prokuratura okręgowa posta-
wiła G. zarzut łapownictwa czynnego. 
Ówczesny prezes ARiMR dystansował 
się od Jarosława G. Mówił, że zastał go 
już na stanowisku szefa gabinetu, i nie 
mógł zwolnić, bowiem ten był prze-
wodniczącym największego w agen-
cji związku zawodowego. Miał zresztą 
udział w jego założeniu.
Trzeci mieszkaniec Międzyrzeca wy-
soko postawiony w ARiMR, to 38-letni 

Mariusz Kostka. Pracę w agencji roz-
poczynał w 2002 roku. W 2007 był już 
dyrektorem oddziału regionalnego 
ARiMR w Elizówce, potem dyrekto-
rem oddziału mazowieckiego ARiMR 
w Warszawie. W 2006 roku został rad-
nym powiatowym.

„Prywatny folwark”
Litwiniuk, Kostka i Jarosław G. są zwią-
zani z dwoma inicjatywami: Integra-
cyjnym Centrum Edukacji i Kultury 
w Międzyrzecu Podlaskim oraz Bial-
skopodlaską Lokalną Grupą Działania 
(BLGD), przez które z ARiMR płynęły 
setki tysięcy euro.
W 2011 roku do ówczesnej mini-
ster Julii Pitery wpłynęło pismo od 
pracowników ARiMR, którzy wzy-
wali „do pilnej reakcji na niespoty-
kaną dotąd skalę korupcji i nepoty-
zmu”. Przy tej okazji mówiono także 
o BLGD, która opiniowała przyzna-
wanie dotacji dla osób prywatnych, 
samorządów i stowarzyszeń. Zdecy-
dowana większość tych dotacji miała 
trafiać do gmin zarządzanych przez 
ludzi związanych z PSL. BLGD korzy-
stała bezpośrednio z dofinansowania 
na opłacanie pracowników i utrzy-
manie biura.

Robota dla teściowej
Całkiem niedawno w BLGD doszło do 
wewnętrznego buntu. Z pracy w zarzą-
dzie zrezygnowało kilku wiceprezesów, 
a chodziło o fi nanse i zatrudnianie ro-
dziny...

Pojawiły się zarzuty, że BLGD to „pry-
watny folwark” prezesa Kostki, który 
decyzje miał podejmować jednooso-
bowo, i nie chciał udzielać wyjaśnień 
dotyczących fi nansów. Do tego zatrud-
nił żonę i teściową.
Żona prezesa Kostki wydaje się osobą 
niezastąpioną, bo z jej usług korzysta 
także Przemysław Litwiniuk. Jako dy-
rektor Fundacji Programów Pomocy 
dla Rolnictwa (FAPA) zatrudnił ją przy 
realizacji jednego z programów.

Młodzi i zaradni
Nawet polityczni przeciwnicy Litwi-
niuka, Kostki i Jarosława G. wypowia-
dają się o nich bardzo ostrożnie. Mó-
wią, że są to cyniczni polityczni gracze, 
którzy zdołali już przetrwać kilka me-
dialnych burz. Przypomnijmy, że na-
zwisko Przemysława Litwiniuka wy-
mieniano m.in. przy aferze Elewarru, 
gdy pisano o zyskach, jakie politycy 
PSL czerpią z zasiadania we władzach 
tej spółki. 
FAPA, którą Litwiniuk obecnie zarzą-
dza, jest określana jako przechowalnia 
prominentnych polityków PSL, którzy 
popadli w niełaskę.

Zamiast obrony atak
Po tym jak dziennik „Rzeczpospolita” 
ujawnił wyniki kontroli Kancelarii Pre-
miera w ARiMR, wytykając, że Litwi-
niuk był wyjątkowo traktowany i dosta-
wał wysokie nagrody, ten przeszedł od 
razu do kontrataku. Do mediów poroz-
syłał pisma ostrzegające przed proce-

sami. Sądem zagroził też urzędnikom, 
których raport określił jako nierzetelny.
 – Publikacje „Rzeczpospolitej” towa-
rzyszą mi w każdym istotnym mo-
mencie mojej działalności publicznej 
i zawsze bezpodstawnie insynuuje się 
moje związki z rzekomymi nieprawi-
dłowościami – twierdzi Przemysław 
Litwiniuk.
Sugeruje przy tym, że jego problemy 
zaczęły się, gdy w 2008 roku odrzucił 
propozycję współpracy ze strony Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
Rzecznik ABW nie chce komentować 
tej sprawy, tłumacząc się „ogranicze-
niami natury prawnej”.
W zaprzyjaźnionych z politykiem PSL 
lokalnych mediach nadal prezento-
wana jest więc postać młodego, zdol-
nego i oddanego sprawom Podlasia 
działacza, na którego nagonkę urzą-
dzają tajne służby. Ten kryształowy wi-
zerunek zaczyna się już jednak mocno 
kruszyć.

rk

Kłusownictwo nie zanika
podlasie

Kłusownictwo to obrzydliwy proceder. Uwięzione w 
potrzaskach i wnykach zwierzęta umierają w niewy-
obrażalnych męczarniach. W tym miesiącu policjanci 
przedstawili zarzut kłusownictwa trzem mężczyznom.
Trzech młodych mężczyzn z gminy Janów Podlaski 
oraz gminy Sarnaki roku parało się kłusownictwem 
w obszarze lasów, należących do Leśnictwa Konstan-
tynów. Łupem ich padały dziki i sarny, a także ryby 
z rzeki Bug. Na zwierzęta zastawiali wnyki. W grud-
niu ubiegłego roku w taką pułapkę – najprawdopo-
dobniej przez nich ustawioną – wpadł łoś. Zwierzę 
zostało znalezione w stanie skrajnego wyczerpania. 
Niestety, trzeba było je dobić.

Podchody
Oni tropili zwierzynę, a policja ich. Mundurowi usta-
lili, że grupa działała od 2011 r., w tym czasie zabiła 
kilkanaście sztuk zwierzyny łownej. Podczas czyn-
ności śledczych funkcjonariusze zabezpieczyli tro-
fea łowieckie, sieci połowowe, wnyki i metalowe 
pułapki służące do kłusownictwa. Znaleźli również 
kilkadziesiąt kilogramów mięsa oraz wyroby z dzi-
czyzny. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, 
że kłusownicy na rzece Bug, przy użyciu rybackich 

sieci, złowili nielegalnie około 100 kg ryb różnych ga-
tunków. Podczas przeszukania posesji jednego z za-
trzymanych zabezpieczony został ponton oraz pięć 
sieci rybackich.
Zatrzymani zostali przesłuchani w charakterze po-
dejrzanych i przyznali się do postawionych im zarzu-
tów. Chcą dobrowolnie poddać się karze uzgodnionej 
z prokuratorem. Na poczet grożących kar i środków 
karnych policjanci zabezpieczyli od nich pieniądze 
w kwocie 6 500 zł. Za te przestępstwa grozi do 5 lat 
pozbawienia wolności oraz przepadek zabezpieczo-
nego mienia.

Potrzaski groźne dla ludzi
Wart dodać, że akcesoria którymi posługują się kłu-
sownicy, są również groźne dla ludzi. W szczególno-
ści niebezpieczne są potrzaski, które w przypadku 
nastąpienia na nie chwytają nogę metalowymi szczę-
kami. Taka przygoda dla osoby dorosłej oznacza po-
ważny uraz nogi, natomiast dla dziecka grozi utratą 
stopy. Dlatego też leśnicy, straż leśna i myśliwi walczą 
z kłusownictwem. 
 – Edukacja młodego pokolenia prowadzona syste-
matycznie od wielu lat przez leśników przynosi do-
bre efekty. Jeszcze kilkanaście lat temu w ciągu dnia 
zbieraliśmy w naszym nadleśnictwie od 50 do 70 

wnyków czy też innych potrzasków na leśną zwie-
rzynę. Obecnie sporadycznie spotykamy się z tym 
zjawiskiem – mówi Janusz Kołodziejski, leśniczy z 
Leśnictwa Serwin. 

Agnieszka Lubaszewska 

Przemysław Litwiniuk

Zarekwirowane sieci, wnyki i poroża



radzyń podlaski

23 lutego (godz. 17) w pałacu Potockich od-
będzie się charytatywny koncert muzyki 
klasycznej w wykonaniu uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej. Ceny biletów 
ustalono na 20 zł, a cały dochód będzie 
przeznaczony na organizację akcji poszu-
kiwawczej radzyńskiego alpinisty Piotra 
Bogdanowicza. 25-letni student UW zagi-
nął we wrześniu ubiegłego roku podczas 
wyprawy w Gruzji.

Radzyń charytatywnie

na krótkona krótko

międzyrzec podlaski

W Miejskim Ośrodku Kultury w Między-
rzecu Podlaskim prezentowana będzie 
wystawa malarstwa Doroty Kulickiej – na-
uczycielki z Łomaz, absolwentki Zakładu 
Rysunku i Malarstwa UMCS. Wernisaż od-
będzie się 22 lutego o godz. 17. Wystawę 
będzie można oglądać do 25 marca br .

Galeria ES zaprasza

biała podlaska

Bialskie Centrum Kultury oraz Galeria 1 
Piętro Strefa Sztuki zapraszają na werni-
saż wystawy powarsztatowej IX Jesien-
nych Warsztatów Fotografi cznych Foto-
klubu Podlaskiego. Otwarcie ekspozycji 
21 lutego o godz. 18.00 w Bialskim Cen-
trum Kultury przy ul. Warszawskiej 11.

Uchwycone kadry

terespol

Dwa polskie fi lmy, o których głośno ostat-
nio, będą mogli obejrzeć mieszkańcy Te-
respola 23 lutego w objazdowym kinie 
Orange. O godz. 18.50 rozpocznie się pro-
jekcja fi lmu „Jack Strong”, a o godz. 21 
„Pod mocnym aniołem”. Będzie także coś 
dla dzieci. O godz. 17 zaplanowano seans 
fi lmu „Piłkarzyki rozrabiają”.

Jack Strong 
w Terespolu

Tygodnik Podlaski
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biała podlaska

Bialska Biblioteka Pedagogiczna (ul. Ko-
lejowa 8) zachęca dzieci do czytelnictwa 
i obcowania z literaturą. Z myślą o naj-
młodszych przygotowała interesującą 
ekspozycję zatytułowaną „Świat książek 
dla dzieci”. Wystawę można obejrzeć do 
30 czerwca. Pracownicy biblioteki zapra-
szają na zajęcia połączone z oglądaniem 
wystawy dzieci ze szkół i przedszkoli.

Biblioteka zaprasza 
dzieci na wystawę

JAZZ TRIO
Jazz Trio tworzą trzy niezwykłe osobowości: 

Jarosław Michaluk – kontrabas, Bogusław 

Kutnik – piano i Radosław Żyła – perkusja. 

Połączyła ich praca, muzyka, pasja i miłość 

do jazzu.
biała podlaska

Wspólnie odnieśli wiele spektakular-
nych sukcesów, oczarowali publiczność 
i wciąż dostarczają jej niepowtarzalnych 
przeżyć.
Założyciel zespołu Jarosław Michaluk 
nauczył się gry na trąbce w wieku pię-
ciu lat. Rok później dał pierwszy swój 
koncert, występem wzbudził aplauz pu-
bliczności. 
 – To mnie uskrzydliło i zachęciło do dal-
szego doskonalenia gry na instrumencie – 
wspomina Jarek. Po ukończeniu Akademii 
Muzycznej w Katowicach rozpoczął pracę 
jako nauczyciel w bialskiej Szkole Mu-
zycznej, tam spotkał kolegę po fachu, na-
uczyciela fortepianu – Bogusława Kutnika. 

Trzech „Sławów”
Wspólne jazzowe fascynacje zaowoco-
wały powstaniem zespołu. Po kilku la-
tach dołączył do nich Radosław Żyła, 
dyplomowany saksofonista, perkusista 
z zamiłowania. 
Zespół ma ogromny dorobek arty-
styczny, ceniony jest przez profesjonali-
stów oraz słuchaczy. Wystąpił podczas 
Ogólnopolskiego Konkursu „Jazz Ju-
niors”, gdzie otrzymał II nagrodę. Pod-
czas minionych 27 lat Jazz Trio zagrał 
setki koncertów. Współpracował z wie-
loma znanymi artystami polskiej sceny 
jazzowej i estrady – nestorem polskiego 
jazzu Janem Ptaszynem Wróblewskim, 
z Tomaszem Szukalskim, Piotrem Woj-
tasikiem, Maciejem Strzelczykiem, Mi-
chałem Kulentym, Adamem Wendtem, 
Karolem Szymanowskim, Ewą Uryga, 
Danutą Błażejczyk, Natalią Niemen, Jor-
gosem Skoliasem… 

Zespół ma na swym koncie nagrane płyt. 
Jego repertuar wypełniają standardy jaz-
zowe oraz kompozycje J. Michaluka.
 – Skazani jesteśmy na sukces, gdyż 
każdy z nas w imieniu ma część wy-
razu „sława” – mówi żartem Jarosław. Za 
swoje największe osiągnięcie jako mu-
zyka, wykonawcy i kompozytora uważa 
zamieszczenie jego utworu „Sentimen-
tal Ballad” na składance The Best Of Po-
lish Smooth Jazz, która dotarła nawet do 
Japonii. 
Bogusław z kolei ceni to, że zespół ist-
nieje na rynku muzycznym od ponad 
ćwierćwiecze, ciągle cieszy się popular-
nością i uznaniem słuchaczy. 

Muzyka to droga
 – Muzyka wypełnia każdy mój dzień. To 
jest wielka przygoda, dzięki której życie 
jest piękniejsze i barwniejsze. Szczególne 
miejsce zajmuje jazz, który stała się moją 
pasją i po części sposobem na życie. Jazz 
znakomicie się gra w małych kameral-
nych knajpkach, w fi lharmonii i teatrze 
– stwierdza Jarosław. 
Z tym zdanie zgadzają się pozostali 
członkowie zespoły. Wybrali życiową 
drogę zgodnie z tym, co kochali. Robią 
to, co sprawia im to ogromną radość, 
oprócz tego zarabiają przy tym na chleb 
i świetnie się bawią. Stali się krzewicie-
lami kultury i muzyki w naszym regio-
nie oraz niestrudzonymi propagatorami 
jazzu i bluesa. 
Zespół wychował swoją publiczność 
i ukształtował jej wrażliwość muzyczną. 
A jego artyści potrafi ą zaczarować wi-
downię i dostarczyć jej niepowtarzal-
nych doznań. 
Koncerty jazowe gromadzą słuchaczy, 

którzy wspólnie z wykonawcami tworzą 
wspaniałą atmosferę podczas koncertów 
i żywiołowo reagują na przekaz artystów. 
Zespół od lat reprezentuje europejski po-
ziom i w pełni zasłużył na miano amba-
sadora kultury naszego miasta. 

Uwrażliwiają młode pokolenie
Członkowie zespołu są wdzięczni losowi 
za to, że mogli się spotkać, razem praco-
wać, tworzyć i koncertować. Czują się 
przez to dowartościowani jako artyści, 
muzycy i ludzie. 
 – To cudowna przygoda i spełnienie – 
stwierdza Radek Żyła. Ogromną uwagę 
przykładają również do swojej pracy za-
wodowej – nauczycieli w szkołach mu-
zycznych. Wprowadzanie najmłodszych 

w cudowny świat muzyki, dźwięków, 
melodii to niezwykłe posłannictwo. 
 – Uwrażliwianie na muzykę młodego 
pokolenia, rozbudzanie pasji jest praw-
dziwym wyzwaniem. Mam znaczne osią-
gnięcia jako dyplomowany saksofonista 
– nauczyciel. Mój najmłodszy uczeń ma 
8 lat, najstarszy 19 – cieszy się Radek Żyła. 
Wielu z nich to rasowi estradowcy, po-
znają muzykę bo odczuwają potrzebę ob-
cowania z tą wyjątkową dziedziną sztuki. 
Członkowie zespołu Jazz Trio to mistrzo-
wie gry na instrumentach, w tym stwier-
dzeniu nie ma krztyny przesady, a zada-
niem każdego mistrza jest przekazanie 
swojej wiedzy i umiejętności młodemu 
pokoleniu.

Agnieszka Lubaszewska 

Odbierają katolikom prawo głosu
międzyrzec Podlaski

Z bezpardonowym atakiem spotkało się 
stanowisko Akcji Katolickiej, która za-
brała głos w sprawie patrona dla Gim-
nazjum Sportowego nr 3 w Międzyrzecu 
Podlaskim.
Rada pedagogiczna tej placówki prze-
głosowała, że patronem zostanie ba-
ron Pierre de Coubertin, Francuz uwa-
żany za ojca nowożytnego ruchu olim-
pijskiego.
„Swoje niezadowolenie i sprzeciw” wo-
bec decyzji wyraził oddział Akcji Kato-
lickiej przy międzyrzeckiej parafi i Chry-

stusa Króla.
 – Czy odczuwamy brak rodzimych au-
torytetów i wzorców do uhonorowania 
nimi szkoły, że aż musimy sięgać po oso-
bowości z forum międzynarodowego – 
zapytali w liście otwartym katoliccy 
działacze.
Przypominają oni, że głównym i jedy-
nym patronem Szkoły Podstawowej nr 
3, tworzącej wspólnie z gimnazjum Ze-
spół Placówek Oświatowych nr 3, jest 
papież Jan Paweł II.
 – Rok 2014 jest oczekiwaniem na kano-
nizację Błogosławionego Jana Pawła II – 
Wielkiego Polaka, Patrioty, Przyjaciela 

Młodzieży i Sportowca (...) Niezręcz-
nością jest wprowadzanie do placówki 
utożsamianej z imieniem Jana Pawła II 
konkurencyjnego, nieporównywalnego 
i nieszczególnie znanego patrona – czy-
tamy w piśmie Akcji Katolickiej.
 – Reprezentując środowiska chrześci-
jańskie, sugerujemy rodzicom i radnym 
oraz wnosimy o przyjęcie dla Gimna-
zjum Sportowego nr 3 za patrona Jana 
Pawła II, który to patron wyczerpuje 
wszelkie oczekiwania, nawet sportowe, 
i jest wzorem do naśladowania dla mło-
dzieży – apeluje Akcja Katolicka.
To stanowisko spotkało się z wściekłym 

atakiem na licznych forach interneto-
wych. Najłagodniejszym określeniem 
jest w tym przypadku „wtrącanie się” 
w sprawy szkoły. 
Obiektem nagonki uczyniono księ-
dza infułata Kazimierza Korszniewi-
cza, dzięki któremu w 1996 roku SP 
nr 3 przyjęła imię Jana Pawła II. A jako 
pretekst wykorzystano fakt, że podczas 
nabożeństwa w kościele św. Józefa mo-
dlił się w intencji przyjęcia przez gim-
nazjum tego samego patrona.
Ostateczną decyzję w sprawie patrona 
gimnazjum podejmą radni.

Marek Wasiluk

 partnerem rubryki jest towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych skok

Od lewej: Radosław Żyła, Jarosław Michaluk i Bogusław Kutnik, czyli Jazz Trio
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OD ZBOŻA DO SAMOLOTÓW
Dokonania ekonomiczne Stanisława Rosenwertha-Różyczki w naszym regionie w latach 20. przypominają to, 
co później zrobił w skali kraju Eugeniusz Kwiatkowski, geniusz gospodarczy II Rzeczpospolitej.
podlasie

Kim był Stanisław Różyczka de Rosen-
werth (nazwisko występuje w różnych 
wersjach)? Urodził się w roku 1885 w Cie-
leśnicy. Jego rodzicami byli Henryk Ró-
życzka de Rosenwerth i Maria Serwińska, 
córka poprzedniego właściciela Cieleśnicy. 

Rodzinne tradycje
Warto wspomnieć o dziadku Stanisława 
Andrzeju Serwińskim, którego działal-
ność wpłynęła prawdopodobnie na póź-
niejszą aktywność wnuka. 
Można w tym miejscu zacytować informa-
cje o nim, zawarte w Słowniku Królestwa 
Polskiego i innych Krajów Słowiańskich 
z II poł. XIX wieku „(…)rozumną i wy-
trwałą pracą opuszczoną wieś przekształ-
cił i podniósł pod każdym względem. Zbu-
dował piękny pałacyk, założył ogród, bro-
war, gorzelnie, olejarnie, młyny, cegielnie, 
zaprowadził wyborowy inwentarz i zamy-
śliwał o hodowli jedwabników, dla których 
urządził obszerną plantacyję morw”.
Wychowany został więc Stanisław Ró-
życzka w atmosferze nowoczesnej eko-
nomii, kultywującej nie ekstensywną go-
spodarkę rolną, opartą tylko na uprawie 
roli i hodowli, ale wprowadzającej również 
przetwórstwo na skalę przemysłową; nie 
na sprzedaży li tylko płodów rolnych, ale 
i przetworzonych, a więc droższych pro-
duktów: mąki, oleju, piwa, alkoholi.

Solidne wykształcenie
Relegowany z rosyjskiego gimnazjum 
edukację kontynuował zagranicą, na 
uczelniach Niemiec i Belgii. Powrócił do 
kraju posiadając stopień doktora oraz in-
żyniera z ekonomii i rolnictwa. Jego żoną 
została Julia Mirska, córka również jed-
nego z bardziej przedsiębiorczych zie-
mian, Czesława Mirskiego z Worońca. 
Majątek państwa Różyczków w Cieleśnicy 
w latach 20. składał się z 2061 hektarów 
ziemi, gorzelni produkującej znane ów-
cześnie wódki cieleśnickie, młyna paro-
wego, cegielni, i tartaku. Aby usprawnić 
wywóz płodów rolnych do Bialskiej Kolei 
Dojazdowej Stanisław Różyczka dobudo-
wał swoją kolej prywatną, która łączyła się 
przy stacji Rokitno. Tak zarządzany ma-
jątek przynosił prawdopodobnie duże 
dochody. Wydaje się, że Stanisław Ro-
senwerth Różyczka wyrastał ponad zwy-
kłego ziemianina, stał się przedsiębiorcą 
z prawdziwego zdarzenia. Cieleśnica była 
za mała, bo cóż więcej można było tam 
zrobić?

Przedsiębiorstwa i fabryki
Na początku lat 20. organizuje w Białej 
Podlaskiej przedsiębiorstwo „Hurtow-

nia Podlaska”, przekształcone następ-
nie w „Podlaski Syndykat Rolniczy” S.A., 
którego zostaje prezesem. Spółka miała 
siedzibę przy ul. Warszawskiej 5 w Bia-
łej Podlaskiej, posiadała również odziały 
w Brześciu, Międzyrzecu i Włodawie. 
Zajmowała się sprzedażą wielu artyku-
łów począwszy od produktów spożyw-
czych i kolonialnych po węgiel, benzynę, 
na
 ę, oleje, artykuły budowlane i żela-
zne. Zgodnie z nazwą spółka działała 
również na rynku rolnym, zajmując się 
skupem zboża i innych płodów rolnych 
oraz zaopatrywaniem producentów rol-
nych w maszyny i urządzenia. Wspie-
rała ówczesną oddolną spółdzielczość – 
kółka rolnicze, stosując specjalne ulgowe 
warunki, jak i ówczesną prasę, np. „Pod-
lasiaka”. 
Kolejnym przedsięwzięciem Stanisława 
Różyczki była budowa w Białej Podla-
skiej na tzw. Vinecie młyna obywatel-
skiego oraz fabryki makaronu i browaru, 
co jednak okazało się porażką. Konstruk-
cja budynku okazała się zbyt słaba wobec 
drgań wytwarzanych przez pracujące ma-
szyny. W młynie nie zmielono ani jednego 
ziarnka zboża. Tym niemniej służy on 
jako magazyn do czasów współczesnych.

Od fabryki maszyn rolniczych do 
wytwórni samolotów
Największym przedsięwzięciem Stani-
sława Rozenwertha Różyczki była jed-
nak budowa fabryki maszyn rolniczych, 
przekształconej później w jedną z naj-
większych inwestycji lat 20.: Podlaskiej 
Wytwórni Samolotów (PWS). Należałoby 
przypomnieć, że działo się to w czasach 
szalejącego kryzysu. Galopująca infl acja 
a faktycznie hiperinfl acja, zahamowała 
rozwój gospodarczy. 
Wytwórnię formalnie zarejestrowano 
w Warszawie, z siedzibą zarządu przy 
ul. Natolińskiej 13. Fabrykę, jak i lotni-
sko, umiejscowiono w Białej Podlaskiej. 
Na czele zarządu stanął Stanisław Rosen-
werth Różyczka. Co ciekawe – fi rma po-
siadała własny adres telegrafi czny: Biała 
Podlaska LOT. 
Pierwotnie produkcja opierała się na 
francuskich projektach i samolotach 
Potez, w późniejszym czasie stworzono 
własną markę PWS. Produkowano tam 
samoloty różnego typu począwszy od 
szybowców i samolotów sportowych 
po maszyny transportowe i wojskowe. 
W tym ostatnim przypadku specjalizo-
wano się w samolotach treningowych. 
Fabryka zatrudniała według różnych in-
formacji około 700 osób, a drugie tyle 
pracowało w zakładach kooperujących. 
Osiedle za torami, jak i w pobliżu ul. Wi-
toroskiej, to w większości dawna dziel-

upaństwowiono, jak to wówczas czy-
niono z zakładami realizującymi pro-
dukcję o charakterze militarnym. 
Biała Podlaska, dzięki inicjatywie Stani-
sława Różyczki, stała się jakby przykła-
dem dla późniejszych wielkich inwestycji 
II Rzeczpospolitej w COP (Stalowa Wola, 
Dębica, Rzeszów). 

Los Patrioty
Obok tych wielu zalet był też Stanisław 
Rosenwerth Różyczka gorącym patriotą. 
Już w czasie nauki w szkole rosyjskiej re-
legowano go za przeciwstawienie się na-
uczycielowi w ocenie powstania listopa-
dowego. Zaraz po ślubie wstąpił ochot-
niczo do 15 pułku ułanów dowodzonego 
przez ówczesnego podpułkownika Wła-
dysława Andersa i walczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. W latach 20. ufundo-
wał w Pratulinie krzyż na mogile żołnie-
rzy poległych nad Bugiem. W czasie II 
wojny światowej współpracował z AK. 

Po wojnie władza ludowa skonfi skowała 
mu „w ramach sprawiedliwości dziejo-
wej” majątek, dorobek wielu pokoleń. 
Przeprowadził się do Warszawy. Tam 
jednak nie dano mu spokoju, osadzono 
go w najcięższym więzieniu we Wron-
kach, za rzekomą współpracę z okupan-
tem. Siedział tam w towarzystwie zbrod-
niarzy niemieckich. Zwolniony w 1954 r. 
zmarł rok później. Rehabilitacja nastąpiła 
bardzo szybko, bo już w 1960, co świad-
czy o bezpodstawności stawianych mu 
zarzutów. Jego rodzina wyemigrowała 
do RPA. Trudno obecnie znaleźć w na-
szym mieście człowieka, znającego do-
konania jednego z ważniejszych ludzi 
Podlasia; ziemianina z obco brzmiącym 
nazwiskiem, którego dokonania gospo-
darcze kojarzą się współczesnym z bajką 
o dobrym księciu, czy raczej w tym przy-
padku – baronie, bo taki tytuł nosił Sta-
nisław Rosenwerth Różyczka.

Wojciech Łocheński vel Ochnio

nica robotnicza PWS, która ściągała pra-
cowników z okolicznych wsi. 

Biała trzecim ośrodkiem 
przemysłu lotniczego
W Polsce istniały wówczas tylko trzy 
ośrodki przemysłu lotniczego, w War-
szawie, Lublinie i w Białej Podlaskiej. 
Centralny Ośrodek Przemysłowy (COP) 
powstał dopiero u schyłku lat 30. Na-
leży też zauważyć, że przemysł lotniczy 
w 1923 roku był absolutnym novum. Pro-
dukcja na skalę masową zaczęła się do-
piero w czasie I wojny światowej, czyli 
w latach 1914-1918. 
Biała Podlaska była więc wtedy jednym 
z ośrodków nowych technologii nie 
tylko w skali Polski, ale i świata. Obok 
fabryki stworzono biuro konstrukcyjne 
oraz pierwszy w Polsce tunel aerodyna-
miczny. 
W 1931 roku przedsiębiorstwo prze-
kształcono w spółkę akcyjną, a PWS 

Samolot PWS-26 skonstruowany i produkowany w Podlaskiej Wytwórni Samolotów

Młyn przy ulicy Handlowej (na tzw. Vinecie). Służy jako magazyn do 
czasów współczesnych

Reklama cieleśnickich wódek zamieszczona 
w 1923 roku w tygodniku „Podlasiak”
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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).

TTTVVPP 22TTTVVPPP 11 PPPOOOLLSSSAATTT

piątek 21 lutego

5:25 Pascal: po prostu gotuj (11/16) 
magazyn kulinarny

6:00 We dwoje (3/17) program rozrywkowy
7:20 Męski typ: Jerzy Iwaszkiewicz 

(1/4) talk-show
7:50 Sąd rodzinny: Co do grosza (9/52) 

serial fabularno-dokumentalny
8:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: Siostry 

(520) serial fabularno-dokumentalny
9:50 Dr House 4 (11/16) serial obyczajowy
10:50 Ostry dyżur 13: Żadnych tajemnic 

(10/23) serial obyczajowy
11:50 Mango telezakupy
13:25 Sąd rodzinny: (10/52) serial 

fabularno-dokumentalny
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Przyczajony tygrys, ukryty smok (521) 
serial fabularno-dokumentalny

15:25 Agenci NCIS: Los Angeles 
(1/24) serial sensacyjny

16:20 Na Wspólnej 12 (1871) serial obyczajowy
16:55 Przepis na życie 5 (7) serial obyczajowy
18:00 Dr House 4 (12/16) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(2/24) serial sensacyjny
20:00 Noc duchów fi lm familijny, USA 2008
22:15 Chińczyk (2-ost.) thriller, 

Niemcy/Austria/Szwecja 2011
0:05 Kongo fi lm przygodowy, USA 1995
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
4:25 Zakończenie programu

5:10 Święty na każdy dzień
7:05 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Program dla dzieci
9:40 Słowo Życia
9:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:50 Święty na każdy dzień
11:55 Słowo życia
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:50 Święty na każdy dzień
12:55 Słowo Życia
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Porady medyczne oo. Bonifratrów
17:00 Jazda próbna
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 W mijającym tygodniu
18:55 Przegląd tygodnika „Niedziela”
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:50 Felieton „Myśląc Ojczyzna”
21:00 Apel Jasnogórski
21:40 Polski punkt widzenia

5:20 Zagadkowa Jedynka program rozr.
5:55 TVP Info w TVP1
7:45 Halo, tu Soczi magazyn sportowy
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 ZIO Soczi 2014: Narciarstwo dowolne
9:30 ZIO Soczi 2014: Curling mecz 

o 3. miejsce mężczyzn
10:30 ZIO Soczi 2014: Narciarstwo dowolne
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (20) serial przyrodniczy
13:15 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (21) serial przyrodniczy
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5934) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 ZIO Soczi 2014: Łyżwiarstwo szybkie 

wyścig drużynowy kobiet – ćwierćfi nały
15:25 ZIO Soczi 2014: Biatlon bieg sztafetowy
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Galeria (151) serial obyczajowy
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:25 Świat bez końca (8-ost.) serial hist.
21:25 Weekendowy hit Jedynki: Piłkarski 

poker komedia obyczajowa, Polska 1988
23:15 Dzień na igrzyskach
23:35 Po drugiej stronie korytarza 

thriller, USA 2009
1:15 Weekendowy magazyn fi lmowy
1:40 Świat się kręci talk-show
2:30 Notacje: Jerzy Bralczyk. Lepiej mówię 

niż piszę cykl dokumentalny
2:40 Galeria (151) serial obyczajowy
3:15 Po drugiej stronie korytarza 

thriller, USA 2009

5:55 Codzienna 2 m. 3 (15) serial komediowy
6:25 Lokatorzy: Niespokojna noc 

(58/224) serial komediowy
7:05 M jak miłość (449) 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
9:15 Pytanie na śniadanie magazyn
10:25 Barwy szczęścia (1069) serial obycz.
10:55 ZIO Soczi 2014: Narciarstwo 

dowolne cross kobiet
11:50 ZIO Soczi 2014: Curling mecz 

o 3. miejsce mężczyzn
12:50 ZIO Soczi 2014 Narciarstwo 

alpejskie; Łyżwiarstwo szybkie
15:10 Płocka Noc Kabaretowa 2013 
15:45 Panorama kraj
16:15 Mariolka prawdę ci powie 

(1) program rozrywkowy
17:00 ZIO Soczi 2014: Narciarstwo 

alpejskie 2. przejazd slalomu kobiet
18:10 ZIO Soczi 2014: Hokej na lodzie 

1. tercja meczu półfi nałowego
18:45 Panorama
18:50 ZIO Soczi 2014: Hokej na lodzie 2. 

i 3. tercja meczu półfi nałowego
20:35 Barwy szczęścia (1070) serial obycz.
21:15 Rodzinka.pl: Pasje (125) serial kom.
21:45 Rodzinka.pl: Rodzinna manipulacja 

(126) serial komediowy
22:20 Dzięki Bogu już weekend 
23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (3/22) serial kryminalny
0:25 Dzielnica dramat sensacyjny, USA 1992
2:15 Dr House (157) serial obyczajowy
3:10 PitBull 2 (6) serial sensacyjny
4:10 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (3/22) serial kryminalny
4:50 Zakończenie programu

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(107) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (527) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (528) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (243) serial paradok.
11:00 Dlaczego ja? (240) serial 

paradokumentalny
12:00 Dom nie do poznania 6 

(180) reality show
13:00 Łabędziem być... 2 (5) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1843) 

serial obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (241) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (453) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (179) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1844) 

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

(59) serial komediowy
20:05 Sezon na misia 2 fi lm 

animowany, USA 2008
21:45 Obcy kontra Predator 2 

fi lm SF, USA 2007
23:35 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(23) serial kryminalny
0:35 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(24) serial kryminalny
1:40 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:15 Tajemnice losu program rozrywkowy

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Moja dziewczyna (794) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (29) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda: Przy nadziei 

(279) serial paradokumentalny
12:15 Rozmowy w toku: talk-show
13:15 Szpital (158) serial paradokumentalny
14:15 W-11 – Wydział Śledczy: Nożownicy 

(1118) serial fabularno-dokumentalny
15:00 Wawa non stop (121) serial
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda: Skarb (280) 

serial paradokumentalny
18:00 Szpital (159) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Doradca smaku (30) 

magazyn kulinarny
20:05 Superkino: Matrix Rewolucje 

fi lm SF, USA 2003
22:50 Siedem thriller, USA 1995
1:25 Kuba Wojewódzki: (25) talk-show
2:30 Uwaga! magazyn reporterów
2:45 Arkana magii program rozrywkowy
4:05 Rozmowy w toku: talk-show
5:00 Nic straconego programy powtórkowe
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
21-22.02, „Lego Przygoda”, USA, 
Australia , animowany/komedia, 
(b/o) godz. 10:30; 23.02, godz. 
9:15; 24-26.02, godz. 14:30; 27.02, 
godz. 14:15 
21-22.02, „Facet (nie) potrzebny 
od zaraz”, Polska, komedia/ro-
mantyczny, (l.12) godz. 16:45, 

Aby wziąć udział w konkursie 
i mieć szansę na wygranie dwóch 
pojedynczych wejściówek do No-
veKino Merkury na fi lm „Ameri-
can Hustle” wystarczy wysłać 
SMS-ową odpowiedź na pyta-
nie: Ile złotych globów otrzymał 
przedstawiony fi lm pt. „American 

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
Hustle”? 
a) trzy
b) pięć  
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 21 lutego do 
25 lutego do godz. 15.59. Wy-
grywa ten, kto w najkrótszym 
czasie odpowie na pytanie po-
stawione powyżej. O wygranej 
poinformujemy telefonicznie. 
Wejściówki do zrealizowania 
26 lutego. 

American HustleHit w Kinie
MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Film otrzymał 10 nominacji do Oscarów oraz 3 Złote Globy. Opowiada 
historię błyskotliwego oszusta Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), 
który wraz z partnerką i kochanką, Brytyjką Sydney Prosser (Amy 
Adams) zostaje zmuszony do pracy dla niezrównoważonego agenta 
FBI Richiego DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso wciąga parę w równie 
niebezpieczny, co pociągający świat wpływowych lobbystów i mafi i. 
W rolę zapalczywego Carmine Polito, polityka z New Jersey tkwią-
cego w samym środku działań prowadzonych przez oszustów i agen-
tów federalnych, wciela się Jeremy Renner, a jako nieprzewidywalną 
żonę Irvinga, Rosalyn, zobaczymy na ekranie Jennifer Lawrence. I to 
właśnie Rosalyn może być osobą, która sprawi, że cały świat władzy 
runie jak domek z kart.

21:00; 23.02, godz.17:15, 21:30, 
19:15; 24-26.02, godz. 18:15,27.02, 
godz. 16:00
21-22.02, „American Hustle”, 
USA , komedia/sensacyjny, (l. 
15) godz. 14:15, 18:30; 23.02, 
godz. 14:45, 19:00; 24-26.02, godz. 
20:00, 27.02, godz. 17:45
21-22.02, „Biegnij chłopcze bie-
gnij”, Francja, Niemcy, Polska , 
dramat, (l. 12) godz. 12:15; 23.02, 
godz. 12:45; 24-26.02, godz. 16:15, 
27.02, godz. 12:15

Konkurs książkowy Wydawnictwa Zysk i S-ka
rozwiązanie

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

rym poprawna odpowiedź to a) 
dziennikarki, laureatami kon-
kursu zostali: Renata Olesz-
czuk i Marek Mazuruk. Laure-

atom gratulujemy i zapraszamy 
po odbiór nagrody do naszej re-
dakcji, Biała Podlaska, ul. Fran-
cuska 136.

23.02, „Więcej niż miód”, Austria, 
Niemcy, Szwajcaria , dokumen-
talny, (l. 12) godz. 11:00
27.02, Spotkanie Filmowe: „Nim-
fomanka cz. 2”, Belgia, Dania, 
Francja, dramat (l. 18), godz. 20.15

Konkurs książkowy Wydawnictwa św. Wojciecha
rozwiązanie

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

rym poprawna odpowiedź to a) 
hokeistą, laureatami konkursu 
zostali: Renata Oleszczuk i Ma-
rek Mazuruk. Laureatom gratu-

lujemy i zapraszamy po odbiór 
nagrody do naszej redakcji, 
Biała Podlaska, ul. Francuska 
136.
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5:50 Misja Martyna 2: Poznać życie 
oceanu (6/12) program rozrywkowy

6:30 Mango telezakupy
8:35 Przepis na życie 5 (6) serial obyczajowy
9:40 Czterej pancerni i pies: Fort 

Olgierd (12/21) serial wojenny
10:55 Jak zdobyto Dziki Zachód 

western, USA 1962
14:00 Gdzie jest generał komedia 

wojenna, Polska 1963
16:00 Narzeczona dla geniusza komedia 

romantyczna, USA 1994
18:00 Dr House 4 (9/16) serial obyczajowy
19:00 Kobra: Oddział specjalny 17: 

Pieniądze żądzą światem (16-
ost.) serial kryminalny

20:00 Hity na niedzielę: Kongo fi lm 
przygodowy, USA 1995

22:15 Revolution (2/20) serial SF
23:15 Słoneczny wojownik fi lm 

przygodowy, USA 1986
1:30 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:35 Druga strona medalu: Jolanta 

Szczypińska (1/8) talk-show
4:05 Druga strona medalu: Aleksander 

Gawronik (3/8) talk-show
4:35 Druga strona medalu: Otylia 

Jędrzejczak (4/8) talk-show
5:05 Zakończenie programu

4:40 Polski punkt widzenia
5:05 Świat w obrazach
8:00 Słowo życia
8:05 Polski punkt widzenia
8:30 Z Parlamentu Europejskiego
9:00 Spotkanie z Madzią Buczek
9:15 Przegląd tygodnika rodzin 

katolickich „ŹRÓDŁO”
9:20 Przegląd Tygodnika 

Katolickiego „Niedziela”
9:30 Transmisja Mszy Świętej
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa ,,Angelus” z Ojcem 

Świętym Franciszkiem
12:20 Wieś-to też Polska
13:30 By odnowić oblicze ziemi
15:50 Święty na każdy dzień
15:55 Słowo Życia
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:00 Informacje dnia
20:50 Zaczerpnij ze źródła
21:00 Apel Jasnogórski
21:40 Vatican magazine

6:10 Moda na sukces (5934) telenowela
6:35 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej z 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie-Łagiewnikach

8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:30 Ziarno program dla dzieci
9:00 Kung Fu Panda – legenda 

o niezwykłości: Zły Po (13) 
serial animowany

9:25 Nela Mała Reporterka 
magazyn dla dzieci

9:50 Halo, tu Soczi magazyn sportowy
10:10 ZIO Soczi 2014: Bobsleje 3. 

przejazd czwórek mężczyzn
11:40 ZIO Soczi 2014: Bobsleje 4. 

przejazd czwórek mężczyzn
12:50 ZIO Soczi 2014 studio
13:10 Świat się kręci – the best of talk-show
13:35 BBC w Jedynce: Świat z lotu ptaka: Azja 

i Australia (5/6) serial przyrodniczy
14:45 Cyrk na kółkach 

komedia, USA 1996
16:25 Teleexpress
16:45 Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

Soczi 2014 studio
16:55 Zimowe Igrzyska Olimpijskie Soczi 

2014 ceremonia zamknięcia
19:30 Zimowe Igrzyska Olimpijskie 

Soczi 2014 studio
20:00 Wiadomości
20:30 Sport
20:40 Pogoda
20:50 Zakochana Jedynka: Legalna 

blondynka komedia, USA 2001
22:40 Miami Vice fi lm sensacyjny, Paragwaj/

Niemcy/Urugwaj/USA 2006
0:55 Dzień na igrzyskach 

program sportowy
1:15 Wygrany dramat obyczajowy, 

Szwajcaria/USA/Polska 2011
3:20 Homeland 2 (7/12) serial obyczajowy
4:15 Zakończenie programu

5:20 Słowo na niedzielę
5:35 Bliskie i groźne spotkania Steve’a 

(24/26) serial dokumentalny
6:10 Ostoja magazyn przyrodniczy
6:40 M jak miłość (1041) serial obyczajowy
7:35 ZIO Soczi 2014 studio
7:55 ZIO Soczi 2014: Biegi narciarskie bieg 

na 50 km stylem dowolnym mężczyzn
10:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Israelitas reportaż
11:20 Makłowicz w podróży: Podróż 

2. Ekwador – Pod wulkanem 
magazyn kulinarny

11:50 Rejs z kabaretem widowisko
12:55 ZIO Soczi 2014 

mistrzostwa/olimpiada
13:05 ZIO Soczi 2014: Hokej na 

lodzie mecz fi nałowy
15:50 I kto to mówi? program rozrywkowy
16:20 Na dobre i na złe: Operacja, której 

nie było (547) serial obyczajowy
17:20 Rozmowy po-szczególne: Janusz 

Głowacki i Waldemar Dąbrowski wywiad
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Dzięki Bogu już weekend 

program rozrywkowy
20:05 15. Festiwal Kabaretowy 

w Koszalinie 2009 – Kabaret 
TV program rozrywkowy

21:10 Zaginiony (9/10) 
serial sensacyjny

21:50 Zaginiony (10-ost.) 
serial sensacyjny

22:45 WOK – Wszystko o Kulturze magazyn
23:30 Keb’Mo’Band 

(Rawa Blues 2013)
0:50 Zatopieni fi lm sensacyjny, 

Bułgaria/Wielka Brytania 2005
2:35 W przebraniu mordercy 

thriller, USA 1980
4:20 Zakończenie programu

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

program informacyjny
7:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 

(26) serial animowany
8:10 Jeźdźcy smoków (5) 

serial animowany
8:40 Co nowego u Scooby’ego? 

(1) serial animowany
9:10 Co nowego u Scooby’ego? 

(2) serial animowany
9:35 Co nowego u Scooby’ego? 

(3) serial animowany
10:15 Herkules 

fi lm animowany, USA 1997
12:00 Piłka nożna: Euro 2016 losowanie 

grup eliminacyjnych
13:00 Moja macocha jest kosmitką 

komedia, USA 1988
15:25 Medalion fi lm sensacyjny, 

Hongkong/USA 2003
17:05 Świat według Kiepskich 

(138) serial komediowy
17:45 Nasz nowy dom (2) reality show
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie 

program publicystyczny
20:05 Gala fi nałowa plebiscytu 

«Niegrzeczni 2014» widowisko
22:00 Kości 8 (154) serial kryminalny
23:00 Sommersby melodramat, 

Francja/USA 1993
1:20 Świat według Bundych 6 

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

(107) serial komediowy
2:20 Świat według Bundych 6 

(108) serial komediowy
2:50 Świat według Bundych 6 

(109) serial komediowy
3:20 Magazyn sportowy

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Maja w ogrodzie (8) magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (8) 

magazyn ogrodniczy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Kobieta na krańcu świata: Zapaśniczka 

z Boliwii (2) serial dokumentalny
11:35 Co za tydzień magazyn informacyjny
12:10 Prawo Agaty (12) serial obyczajowy
13:10 Lekarze (12) serial obyczajowy
14:10 Akademia policyjna 6: Operacja 

“Chaos” komedia, USA 1989
15:55 Polowanie na mysz komedia, USA 1997
18:00 Ugotowani (1/15) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Godziny szczytu 3 komedia 

sensacyjna, Niemcy/USA 2007
21:55 Kosmiczni kowboje 

fi lm SF, USA 2000
0:35 Agenci NCIS 8 (11/24) 

serial sensacyjny
1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:10 Nic straconego programy powtórkowe
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5:45 Misja Martyna 2: Bungee wraca do 
domu (2/12) program rozrywkowy

6:25 Misja Martyna 2: Surfować po 
wydmach (3/12) program rozrywkowy

7:00 Mango telezakupy
9:05 Dwóch i pół 8 (7/16) 

serial komediowy
9:35 The Event: Zdarzenie (21/22) serial SF
10:30 Czterej pancerni i pies 

(12/21) serial wojenny
11:45 Dr House 4 (8/16) serial obyczajowy
12:45 Tata i skaut 

fi lm familijny, USA 1994
14:40 Usta Usta 2 (8) serial komediowy
15:40 Przepis na życie 5 (3) serial obyczajowy
16:40 Przepis na życie 5 (4) serial obyczajowy
17:35 Przepis na życie 5 (5) serial obyczajowy
18:30 Revolution (1/20) serial SF
19:30 Komediowa sobota: Narzeczona 

dla geniusza komedia 
romantyczna, USA 1994

21:35 Komediowa sobota: 
Diukowie Hazzardu komedia, 
Australia/USA 2005

23:45 Zaginiony w akcji fi lm 
sensacyjny, USA 1984

1:50 Dexter 3 (10/12) serial kryminalny
2:55 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
5:00 Zakończenie programu

5:05 Świat w obrazach
7:20 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Warto zauważyć… W mijającym tygodniu
8:55 Święty na każdy dzień
9:00 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 „Anioł Pański”& Informacje dnia
13:15 Porady medyczne Ojców Bonifratrów
13:40 Słowo życia
13:55 Święty na każdy dzień
14:50 Siódmy Sakrament
15:20 Święty na każdy dzień
15:30 Koncert życzeń
15:50 Słowo Życia
16:00 Informacje dnia
16:10 Muzyczne drogowskazy
17:00 Sanktuaria Polskie
17:25 Przegląd tygodnika „Niedziela”
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia

6:00 Moda na sukces (5933) telenowela
6:25 Jasnogórskie orędzie wolności fi lm 

dokumentalny, Polska 2009
6:55 Pełnosprawni magazyn dla niepełn.
7:15 Las bliżej nas: Zwierzęta w lasach 

Podlasia (30) serial dokumentalny
7:30 Rok w ogrodzie magazyn
8:00 Naszaarmia.pl magazyn
8:25 Magazyn Ligi Mistrzów 
8:55 Masz prawo znać prawo: Ślubne, 

nieślubne (6) magazyn
9:10 Przedszkolandia (11) telenowela dok.
9:40 Przedszkolandia (12) telenowela dok.
10:15 Kultura od kuchni: (7) magazyn
10:35 Jak to działa?: Drukarki 3D 

magazyn popularnonaukowy
11:05 Ogniem i mieczem (3/4) serial hist.
12:00 Halo, tu Soczi magazyn sportowy
12:15 Weekendowy magazyn fi lmowy
12:40 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
13:15 Zwierzęta świata: Bobaki. Na stepach 

Kazachstanu fi lm przyr., Niemcy
13:45 Okrasa łamie przepisy: W krainie 

dźwięków i smaków magazyn kulinarny
14:20 ZIO Soczi 2014: Łyżwiarstwo szybkie 
15:25 ZIO Soczi 2014: Biatlon bieg sztafetowy
15:50 ZIO Soczi 2014: Łyżwiarstwo szybkie 
16:30 ZIO Soczi 2014: Biatlon bieg sztafetowy
17:05 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz 6: (77) serial kryminalny
18:35 Kabaretowe hity Jedynki 
19:00 Tabaluga
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:25 Miami Vice fi lm sensacyjny, Paragwaj/

Niemcy/Urugwaj/USA 2006
22:50 Wygrany dramat obyczajowy, 

Szwajcaria/USA/Polska 2011
0:50 Dzień na igrzyskach
1:10 Hi Way komedia, Polska 2006
2:55 Świat bez końca (8-ost.) serial hist.
3:50 Cyrk na kółkach komedia, USA 1996

5:55 Chłop i baba: Chłopy i baby 
(7/12) serial komediowy

6:30 Chłop i baba: Amerykańska Republika 
Ludowa (8/12) serial komediowy

7:00 M jak miłość (1040) 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
9:35 ZIO Soczi 2014: Snowboard slalom 

równoległy kobiet i mężczyzn
10:10 ZIO Soczi 2014: Biegi narciarskie bieg 

na 30 km stylem dowolnym kobiet
12:10 ZIO Soczi 2014 podsumowanie 

startów Justyny Kowalczyk
12:55 ZIO Soczi 2014: Snowboard slalom 

równoległy kobiet i mężczyzn – fi nały
13:30 ZIO Soczi 2014: Narciarstwo alpejskie 

1. przejazd slalomu mężczyzn
15:25 Słowo na niedzielę
15:40 Stawka większa niż życie: Żelazny 

Krzyż (6/18) serial wojenny
16:55 ZIO Soczi 2014: Narciarstwo alpejskie 

2. przejazd slalomu mężczyzn
18:10 Panorama
18:15 ZIO Soczi 2014: Łyżwiarstwo 

fi gurowe pokazy mistrzów
20:15 18. Festiwal Kabaretu Koszalin 2012. 

Spa Koszalin: Terapia śmiechem 
(1) program rozrywkowy

21:20 18. Festiwal Kabaretu Koszalin 
2012. Spa Koszalin: Rytuał humoru 
(2) program rozrywkowy

22:20 Zatopieni fi lm sensacyjny, 
Bułgaria/Wielka Brytania 2005

0:10 Made in Polska: 
Mitch & Mitch koncert

1:55 W przebraniu mordercy 
thriller, USA 1980

3:45 Bajland 
komedia, Polska 2000

5:15 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:45 Jeźdźcy smoków (4) 
serial animowany

8:20 Herkules 
fi lm animowany, 
USA 1997

10:10 Ewa gotuje (170) 
magazyn kulinarny

10:45 Sezon na misia 2 fi lm 
animowany, USA 2008

12:25 Orzeszek 
fi lm familijny, USA 2004

14:10 Faceci w butach 
komediodramat, 
Australia/USA 2000

16:15 Top Chef: Finał (12)
reality show

17:45 Ślubna gorączka (13) serial 
paradokumentalny

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza 

pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(68) serial komediowy
20:05 Bad Boys 2 

fi lm sensacyjny, 
USA 2003

23:05 Ostatnia misja 
fi lm sensacyjny, 
Polska 1999

1:15 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku (22) 
serial kryminalny

2:10 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku (23) 
serial kryminalny

3:30 Tajemnice losu 
program rozrywkowy

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Top Wings (12) program rozrywkowy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1868) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1869) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1870) serial obyczajowy
12:10 Na Wspólnej (1871) serial obyczajowy
12:50 Ugotowani: Londyn (12-ost.) 

program kulinarno-rozrywkowy
13:55 MasterChef: Finał (14-ost.) reality show
15:00 Mam talent!: Finał (13-ost.) 

program rozrywkowy
17:25 Kobieta na krańcu świata (8-

ost.) serial dokumentalny
18:00 Kuchenne rewolucje: Restauracja ‘Do 

Syta’, Łódź (2) program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Wytańczyć marzenia dramat 

obyczajowy, USA 2006
22:35 Trener dramat obyczajowy, 

Niemcy/USA 2005
1:15 Cyborg fi lm SF, USA 1989
3:00 Uwaga! magazyn reporterów
3:15 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:35 Nic straconego programy powtórkowe
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5:45 We dwoje (5/17) program rozrywkowy
7:05 W-11 – Wydział Śledczy: Rysiek (1088) 

serial fabularno-dokumentalny
7:50 Sąd rodzinny: Rozpięty płaszcz kąpielowy 

(11/52) serial fabularno-dokumentalny
8:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (522) 

serial fabularno-dokumentalny
9:50 Dr House 4 (13/16) serial obyczajowy
10:50 Ostry dyżur 13: Sprzeniewierzenie 

(12/23) serial obyczajowy
11:50 Mango telezakupy
13:25 Sąd rodzinny: Rebeliantka (12/52) 

serial fabularno-dokumentalny
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(523) serial fabularno-dokumentalny
15:25 Agenci NCIS: Los Angeles 

(3/24) serial sensacyjny
16:20 Na Wspólnej 12 (1872) serial obycz.
16:55 Przepis na życie 5 (9) serial obyczajowy
18:00 Dr House 4 (14/16) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: (4/24) serial sensacyjny
20:00 Sensacyjny wtorek: Szczęki 

2 thriller, USA 1978
22:30 Kula w łeb thriller, USA 1989
0:30 Fringe: Na granicy światów 

(10/22) serial SF
1:35 Dexter 3 (11/12) serial kryminalny
2:40 Arkana magii program rozrywkowy
4:45 Druga strona medalu 2: (3/7) talk-show
5:15 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:15 Słowo życia
8:40 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
9:50 Słowo życia
9:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Jak My to widzimy
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej
11:05 Mocni w wierze
11:50 Słowo życia
12:00 Modlitwa ,,Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:35 Święty na każdy dzień
15:45 Słowo życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych
16:30 Aktualności WSKSiM w Toruniu
16:45 Święty na każdy dzień
17:00 Program poradnikowy
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski

5:20 Zagadkowa Jedynka program rozr.
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Telezakupy
9:00 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 10: 

Dzień Papieski (127) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (22) serial przyrodniczy
10:20 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (23) serial przyrodniczy
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: Najmłodsi 

w zoo (24) serial przyrodniczy
13:10 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (25) serial przyrodniczy
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5935) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2546) telenowela
15:45 Drużyna A 3: (8) serial sensacyjny
16:30 Jaka to melodia? – extra felieton
16:35 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2547) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:25 Chicago Fire (7/24) serial obyczajowy
21:15 Po prostu program T. Sekielskiego
21:50 Spartan thriller, Niemcy/USA 2004
23:45 Ekstradycja 2 (8/9) serial sensacyjny
0:50 Drużyna A 3: Wyspa (8) serial sensacyjny
1:50 Świat się kręci talk-show
2:40 Notacje cykl dokumentalny
2:55 Klan (2547) telenowela
3:30 Spartan thriller, 

Niemcy/USA 2004

6:05 Codzienna 2 m. 3 (17) serial komediowy
6:35 Wspólnota reportaż
7:05 M jak miłość (451) 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
9:15 Pytanie na śniadanie magazyn
10:35 Barwy szczęścia (1071) serial obycz.
11:15 Na dobre i na złe: Tenisistka 

(231) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Podróż 32. 

Rumunia – Sybin magazyn kulinarny
12:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Mariachi reportaż
13:25 Szkoła życia: Jeleń (7) serial 

fabularno-dokumentalny
14:15 Kabaretowy Klub Dwójki: 

Grzyby program rozrywkowy
15:10 Ja to mam szczęście! (27) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (1042) serial obyczajowy
17:10 Herkules 2: (25) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1071) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1072) serial obycz.
20:45 M jak miłość (1043) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Granatowy zeszyt fi lm 

dokumentalny, Polska 2013
0:15 Na linii strzału (38) serial sensacyjny
1:10 Czas honoru 6: (72) serial wojenny
2:10 Magazyn Ekspresu Reporterów
3:05 Na linii strzału (38) serial sensacyjny
3:55 Herkules 2: (25) serial przygodowy
4:45 Zakończenie programu

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

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich 

(111) serial komediowy
9:00 Malanowski i partnerzy (531) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (532) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Trudne sprawy (245) serial paradok.
11:00 Dlaczego ja? (242) serial paradok.
12:00 Dom nie do poznania 6 

(182) reality show
13:00 Łabędziem być... 2 (7) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1845) serial obycz.
14:45 Trudne sprawy (243) serial paradok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (455) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (181) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1846) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(79) serial komediowy
20:05 Megahit: Slumdog, milioner z 

ulicy komediodramat, USA 2008
22:35 Człowiek sukcesu 

komediodramat, USA 2009
0:20 Świat według Bundych 6 

(114) serial komediowy
0:50 Świat według Bundych 6 

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

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

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

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Muszę ci coś powiedzieć 

(795) serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (31) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (281) serial paradok.
12:15 Rozmowy w toku: talk-show
13:15 Szpital (160) serial paradokumentalny
14:15 W-11 – Wydział Śledczy: Noc w Paryżu 

(1119) serial fabularno-dokumentalny
15:00 Wawa non stop (123) serial
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (282) serial paradok.
18:00 Szpital (161) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (32) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1873) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Dziewucha 

(1120) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Podwójne uderzenie fi lm 

sensacyjny, USA 1991
23:50 Kuba Wojewódzki: (27) talk-show
0:50 Podkomisarz Brenda Johnson 

2 (11) serial kryminalny
1:50 Tajemnice Smallville 9 (2) serial SF
2:45 Uwaga! magazyn reporterów
3:00 Arkana magii program rozrywkowy
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5:25 Pascal: po prostu gotuj: Słodka 
Bretania (12/16) magazyn kulinarny

6:00 We dwoje (4/17) program rozrywkowy
7:20 Męski typ: Adam Małysz (2/4) talk-show
7:50 Sąd rodzinny: (10/52) serial fabularno-dok.
8:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (521) 

serial fabularno-dokumentalny
9:50 Dr House 4 (12/16) serial obyczajowy
10:50 Ostry dyżur 13: (11/23) serial obycz.
11:50 Mango telezakupy
13:25 Sąd rodzinny: (11/52) serial 

fabularno-dokumentalny
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(522) serial fabularno-dokumentalny
15:25 Agenci NCIS: (2/24) serial sensacyjny
16:20 Dwóch i pół 8 (7/16) serial komediowy
16:55 Przepis na życie 5 (8) serial obyczajowy
18:00 Dr House 4 (13/16) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: (3/24) serial sensacyjny
20:00 Prawdziwe historie: Blow 

dramat obyczajowy, USA 2001
22:35 Premiera: Kobra: Oddział specjalny 

18 (1/16) serial kryminalny
23:40 Złodziejka thriller, Kanada/

Wielka Brytania 2007
1:35 Arkana magii program rozrywkowy
3:40 Druga strona medalu: (6/8) talk-show
4:10 Druga strona medalu 2: (1/7) talk-show
4:40 Druga strona medalu 2: (2/7) talk-show
5:10 Zakończenie programu

4:20 Informacje dnia
4:40 Vatican magazine
5:10 Msza Święta
7:05 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Wieś to też Polska
9:25 Słowo Życia
9:30 Vatican magazine
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:30 Rozmowy niedokończone
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:15 By odnowić oblicze ziemi
13:05 Koncert życzeń
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
17:20 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Felieton
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia

5:20 Zagadkowa Jedynka 
program rozrywkowy

5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Telezakupy
9:00 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 10: 

Słowo faceta (126) serial kryminalny
9:55 BBC w Jedynce: Świat z lotu ptaka: Azja 

i Australia (5/6) serial przyrodniczy
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: Najmłodsi 

w zoo (22) serial przyrodniczy
13:10 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (23) serial przyrodniczy
14:20 Okrasa łamie przepisy: W krainie 

dźwięków i smaków magazyn kulinarny
15:00 Wiadomości
15:15 Galeria (151) serial obyczajowy
15:45 Drużyna A 3: (7) serial sensacyjny
16:35 Jaka to melodia? – extra 

felieton, Polska 2012-2014
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2546) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:25 Teatr Telewizji: Kolekcja 

sztuka Harolda Pintera
21:50 Homeland 2 (7/12) serial obyczajowy
22:55 Legalna blondynka komedia, USA 2001
0:40 Drużyna A 3: (7) serial sensacyjny
1:40 Świat się kręci talk-show
2:25 Notacje cykl dokumentalny
2:45 Klan (2546) telenowela
3:15 Tu Stalinogród fi lm dok., Polska 2013
4:10 Zakończenie programu

6:00 Codzienna 2 m. 3 (16) serial komediowy
6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:05 M jak miłość (450) 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
10:30 Barwy szczęścia (1070) serial obycz.
11:10 Na dobre i na złe: Pilny zabieg 

(230) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Rumunia – 

Przez Karpaty magazyn kulinarny
12:45 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Mexico reportaż
13:25 Szkoła życia: Casting (2) serial 

fabularno-dokumentalny
14:15 Planeta Egipt: Pragnienie 

nieśmiertelności serial dokumentalny
15:10 Ja to mam szczęście! (26) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Rodzinka.pl: Pasje (125) serial kom.
16:35 Rodzinka.pl: Rodzinna manipulacja 

(126) serial komediowy
17:05 Herkules 2: (24) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu wielki fi nał
19:25 Barwy szczęścia (1070) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1071) serial obycz.
20:45 M jak miłość (1042) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu “M jak miłość”
21:50 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:55 Krew z krwi (5/8) serial sensacyjny
23:55 Czy świat oszalał?: Luksusy dla Gazy 

fi lm dokumentalny, Izrael 2011
1:05 Paradoks: Lęk (6/13) serial kryminalny
2:00 Tomasz Lis na żywo talk-show
3:05 Krew z krwi (5/8) serial sensacyjny
4:05 Herkules 2: (24) serial przygodowy
4:55 Zakończenie programu

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

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich (110) serial kom.
9:00 Malanowski i partnerzy (529) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (530) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Trudne sprawy (244) serial paradok.
11:00 Dlaczego ja? (241) serial paradok.
12:00 Dom nie do poznania 6 

(181) reality show
13:00 Łabędziem być... 2 (6) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1844) serial obycz.
14:45 Trudne sprawy (242) serial paradok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (454) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (180) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1845) 

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

(78) serial komediowy
20:00 Megahit: Terminator 3: Bunt 

maszyn fi lm SF, Niemcy/
Wielka Brytania/USA 2003

22:10 Zakładnik thriller, Niemcy/USA 2002
0:10 Świat według Bundych 6 

(110) serial komediowy
0:40 Świat według Bundych 6 

(111) serial komediowy
1:10 Świat według Bundych 6 

(112) serial komediowy
1:40 Świat według Bundych 6 

(113) serial komediowy
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu program rozrywkowy

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Co za tydzień magazyn informacyjny
7:55 Doradca smaku (30) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (280) serial paradok.
12:15 Rozmowy w toku: talk-show
13:15 Szpital (159) serial paradokumentalny
14:15 W-11 – Wydział Śledczy: (629) 

serial fabularno-dokumentalny
15:00 Wawa non stop (122) serial
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (281) serial paradok.
18:00 Szpital (160) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (31) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1872) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Noc w Paryżu 

(1119) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Życie bez wstydu (12-ost.) reality show
22:35 Perfekcyjna pani domu (12/13) 
23:35 W obcym ciele (1/6) serial dok.
0:05 Pamiętniki wampirów 2 (17) serial grozy
1:05 Kobieta na krańcu świata: Zapaśniczka 

z Boliwii (2) serial dokumentalny
1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii program rozrywkowy
3:10 Rozmowy w toku: talk-show
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czwartek 27 lutego

5:25 Pascal: po prostu gotuj: Wielka 
kuchnia w małym mieście 
(15/16) magazyn kulinarny

6:00 We dwoje (1/17) program rozrywkowy
7:20 Męski typ 2: (1/9) talk-show
7:50 Sąd rodzinny: Wróbel w garści (13/52) 

serial fabularno-dokumentalny
8:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (524) 

serial fabularno-dokumentalny
9:50 Dr House 4 (15/16) serial obyczajowy
10:50 Ostry dyżur 13: Szmery serca 

(14/23) serial obyczajowy
11:50 Mango telezakupy
13:25 Sąd rodzinny: Kto rano wstaje (14/52) 

serial fabularno-dokumentalny
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(525) serial fabularno-dokumentalny
15:25 Agenci NCIS: Los Angeles 

(5/24) serial sensacyjny
16:20 Na Wspólnej 12 (1874) serial obyczajowy
16:55 Przepis na życie 5 (11) serial obyczajowy
18:00 Dr House 4 (16-ost.) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(6/24) serial sensacyjny
20:00 Komediowy czwartek: Przywódca 

komedia, USA 2003
22:05 The Following (2/15) serial kryminalny
23:05 Królowa potępionych horror, 

Australia/USA 2002
1:20 Arkana magii program rozrywkowy
3:25 Druga strona medalu 2: 

(7-ost.) talk-show
3:55 Druga strona medalu 3: (1/8) talk-show
4:25 Druga strona medalu 3: (2/8) talk-show
4:55 Druga strona medalu 3: (3/8) talk-show
5:24 Zakończenie programu

4:20 Informacje dnia
4:40 Polski punkt widzenia
5:05 Świat w obrazach
5:10 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
7:00 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Słowo życia
8:20 Polski Punkt Widzenia
8:40 Program dla dzieci
9:00 Na zdrowie
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Felieton z cyklu „Myśląc Ojczyzna”
11:50 Słowo Życia
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:20 Po stronie prawdy
14:20 Słowo życia
14:25 Święty na każdy dzień
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:50 Felieton z cyklu „Głos Polski”
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia
23:25 Świat w obrazach

5:20 Zagadkowa Jedynka program rozr.
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Telezakupy
9:00 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 

10: Układ (129) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (26) serial przyrodniczy
10:20 Natura w Jedynce: Najmłodsi 

w zoo (27) serial przyrodniczy
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: Najmłodsi 

w zoo (28) serial przyrodniczy
13:15 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (29) serial przyrodniczy
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5937) telenowela
15:00 Wiadomości
15:45 Drużyna A 3 (9) serial sensacyjny
16:35 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2548) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni
20:30 Ojciec Mateusz 6: Wyjazd 

(78) serial kryminalny
21:20 Sprawa dla reportera 

magazyn interwencyjny
22:20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Opętani przez złe moce fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2008

23:20 Futro komedia, Niemcy/Polska 2007
1:15 Drużyna A 3 (9) serial sensacyjny
2:10 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje cykl dokumentalny
3:10 Klan (2548) telenowela
3:40 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Opętani przez złe moce fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2008

4:45 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (19) serial komediowy
6:25 Lokatorzy: Srebrne wesele 

(59/224) serial komediowy
7:05 M jak miłość (453) 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
9:15 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
10:45 Barwy szczęścia (1073) serial obycz.
11:25 Na dobre i na złe: Zostać gwiazdą 

(233) serial obyczajowy
12:25 Anna Dymna – spotkajmy się talk-show
12:55 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Pueblo reportaż
13:35 The Voice of Poland. Najlepszy 

głos. Live widowisko muzyczne
15:10 Ja to mam szczęście! (29) 

serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe: Cień szansy 

(548) serial obyczajowy
17:10 Herkules 2: Kto raz był bohaterem 

(27) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1073) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1074) serial obycz.
20:40 Na sygnale: Pierwszy dyżur (5/26) 

serial fabularno-dokumentalny
21:00 Na sygnale: Człowiek bez przeszłości 

(6/26) serial fabularno-dokumentalny
21:40 Dr House 8 (158) serial obyczajowy
22:35 Kocham kino: Wiedźma wojny 

dramat wojenny, Kanada 2012
0:20 Świat bez tajemnic: Birma VJ fi lm 

dokumentalny, Dania 2008
2:00 Wiedźma wojny dramat 

wojenny, Kanada 2012
3:40 Herkules 2: (27) serial przygodowy
4:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy!
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(115) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (535) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (536) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (247) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (244) serial 
paradokumentalny

12:00 Dom nie do poznania 8 
(226) reality show

13:00 Łabędziem być... 2 (9) 
reality show

14:00 Pierwsza miłość (1847) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (245) serial 
paradokumentalny

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

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (459) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (183) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1848) 

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

(82) serial komediowy
20:05 Dorwać byłą 

komedia romantyczna, 
USA 2010

22:20 Doktor T. i kobiety 
komediodramat, 
Niemcy/USA 2000

1:00 Nagle, zeszłego lata 
dramat psychologiczny, 
USA 1959

3:15 Tajemnice losu 
program rozrywkowy

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Ściśle tajne (839) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (33) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (283) serial 

paradokumentalny
12:15 Rozmowy w toku talk-show
13:15 Szpital (162) serial paradokumentalny
14:15 W-11 – Wydział Śledczy: (1121) 

serial fabularno-dokumentalny
15:00 Wawa non stop (125) serial
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (284) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (163) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (34) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1875) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Brudas 

(1122) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Kuchenne rewolucje: Karczma 

‘Sielska Zagroda’, Nowy Dwór 
Gdański (4) program rozrywkowy

22:35 Oszukać przeznaczenie 
2 horror, USA 2003

0:30 Lekarze (12) serial obyczajowy
1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii program rozrywkowy
3:10 Rozmowy w toku: talk-show
4:05 Nic straconego programy powtórkowe
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środa 26 lutego

5:25 Pascal: po prostu gotuj: Jak powstają 
naleśniki (14/16) magazyn kulinarny

6:00 We dwoje (6/17) program rozrywkowy
7:20 Męski typ: Rafał Sonik (4) talk-show
7:50 Sąd rodzinny: Rebeliantka (12/52) 

serial fabularno-dokumentalny
8:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Już Cię nie kocham, synku (523) 
serial fabularno-dokumentalny

9:50 Dr House 4 (14/16) serial obyczajowy
10:50 Ostry dyżur 13: Rozbity dom 

(13/23) serial obyczajowy
11:50 Mango telezakupy
13:25 Sąd rodzinny: Wróbel w garści (13/52) 

serial fabularno-dokumentalny
14:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Nasza klasa (524) serial 
fabularno-dokumentalny

15:25 Agenci NCIS: Los Angeles 
(4/24) serial sensacyjny

16:20 Na Wspólnej 12 (1873) 
serial obyczajowy

16:55 Przepis na życie 5 (10) serial obyczajowy
18:00 Dr House 4 (15/16) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(5/24) serial sensacyjny
20:00 Dobre kino: Pokuta melodramat, 

Francja/Wielka Brytania 2007
22:35 Dowody zbrodni 7 (14) 

serial kryminalny
23:45 Sekspedycja komedia, USA 2008
2:00 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:05 Druga strona medalu 2: (4/7) talk-show
4:35 Druga strona medalu 2: (5/7) talk-show
5:05 Zakończenie programu

4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Informacje dnia
4:40 Polski punkt widzenia
5:05 Świat w obrazach
7:50 Słowo życia
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Program dla dzieci
8:55 Słowo Życia
9:00 Kalejdoskop młodych
9:25 Aromatyczne inspiracje
9:50 Słowo życia
9:55 Święty na każdy dzień
10:00 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:50 Słowo życia
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański (na żywo) [0]
12:05 Informacje dnia (na żywo)
14:20 Święty na każdy dzień
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia

5:20 Zagadkowa Jedynka 
program rozrywkowy

5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Telezakupy
9:00 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 

10: Celebryta (128) serial kryminalny
9:50 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (24) serial przyrodniczy
10:20 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (25) serial przyrodniczy
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:20 Magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:50 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (26) serial przyrodniczy
13:15 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (27) serial przyrodniczy
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5936) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2547) telenowela
15:45 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
16:15 Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Falun studio
16:30 Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Falun 1. seria
17:25 Teleexpress
17:35 Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Falun 2. seria
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni
20:25 Piłka nożna: Liga Mistrzów studio
20:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów 

mecz 1/8 fi nału: Schalke 04 
Gelsenkirchen – Real Madryt

23:00 Piłka nożna: Liga Mistrzów skróty
23:45 Chicago Fire (7/24) serial obyczajowy
0:40 Świat się kręci talk-show
1:25 Notacje cykl dokumentalny
1:40 Braciszek fi lm obyczajowy, Polska 2007
3:25 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (18) serial komediowy
6:30 Mama fi lm dokumentalny, Polska 2010
7:05 M jak miłość (452) 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
9:15 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:35 Barwy szczęścia (1072) serial obycz.
11:15 Na dobre i na złe: Polityczne 

uderzenie (232) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Rumunia – 

U Szeklerów magazyn kulinarny
12:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Hacjenda reportaż
13:25 Szkoła życia: Rozwód (19) serial 

fabularno-dokumentalny
14:15 Kabaretowa scena Dwójki: Kabaret Ani 

Mru-Mru (2) program rozrywkowy
15:05 Ja to mam szczęście! (28) 

serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:10 M jak miłość (1043) serial obyczajowy
17:10 Herkules 2: (26) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1072) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1073) serial obycz.
20:40 Na dobre i na złe: Cień szansy 

(548) serial obyczajowy
21:45 Na sygnale: Pierwszy dyżur (5/26) 

serial fabularno-dokumentalny
22:20 Kino relaks: Wielki podryw 

komedia kryminalna, USA 2001
0:30 Zagadki umysłu (1/13) serial obyczajowy
1:25 Show z humorem: I kto to mówi? 

program rozrywkowy
2:00 Wielki podryw komedia 

kryminalna, USA 2001
4:05 Pogoda na piątek (11) serial obyczajowy
4:55 Herkules 2: (26) serial przygodowy
5:40 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(114) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (533) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (534) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (246) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (243) serial 
paradokumentalny

12:00 Dom nie do poznania 8 
(225) reality show

13:00 Łabędziem być... 2 (8) 
reality show

14:00 Pierwsza miłość (1846) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (244) serial 
paradokumentalny

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

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (458) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (182) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1847) 

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

(81) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(253) serial komediowy
20:40 Mr. Deeds – milioner z przypadku 

komedia romantyczna, USA 2002
22:40 Go Fast 

fi lm sensacyjny, Francja 2008
0:35 Nick Fury 

fi lm SF, USA 1998
2:30 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Jak najdalej od domu (796) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (32) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (282) serial 

paradokumentalny
12:15 Rozmowy w toku talk-show
13:15 Szpital (161) serial paradokumentalny
14:15 W-11 – Wydział Śledczy: Dziewucha 

(1120) serial fabularno-dokumentalny
15:00 Wawa non stop (124) serial
16:00 Rozmowy w toku talk-show
17:00 Ukryta prawda (283) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (162) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (33) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1874) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: 

Upokorzyłeś mnie (1121) serial 
fabularno-dokumentalny

21:35 Zamieć thriller, Kanada/
Francja/USA 2009

23:40 Agenci NCIS: Los Angeles 
2 (8) serial sensacyjny

0:40 Prawo Agaty (12) serial obyczajowy
1:40 Uwaga! magazyn reporterów
1:55 Arkana magii program rozrywkowy
3:15 Rozmowy w toku talk-show
4:10 Nic straconego programy powtórkowe
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Dla wspólnego dobra
Kto – w dzisiejszych czasach – powinien pełnić rolę mecenasa i opiekować się 
skarbami polskiego dziedzictwa narodowego? Kto powinien zadbać o to, aby 
nasza tożsamość – tożsamość Polaków – nie popadła w zapomnienie?
Pielęgnowanie tradycyjnych wartości, również tych wy-
rosłych z wielowiekowej kultury chrześcijańskiej, jest 
wyróżnikiem SKOK-ów na tle instytucji komercyjnych. 
SKOK-i nigdy nie ukrywały swojego przywiązana do pa-
triotyzmu, dlatego kultywują tradycję, będącą wciąż 
dla dużej rzeszy Polaków wyrazem polskości. Rokrocz-
nie z okazji obchodów Święta Niepodległości wspierają 
w wielu miejscowościach organizację koncertów pieśni 
patriotycznych lub innych wydarzeń kulturalnych nada-
jących obchodom tego święta należytą oprawę. Są spon-
sorami, a także inicjatorami powstawania pomników, ta-
blic pamiątkowych, a także wydawnictw książkowych, 
których celem jest upamiętnienie ważnych postaci lub 
wydarzeń historycznych. 

Działalność, która wykracza poza 
rynek fi nansowy
Polskie SKOK-i od przeszło 20 lat rozwijają się i łączą 
więzią spółdzielczą już ponad 2,6 mln Polaków. Obok 
oferowania dostępu do produktów i usług fi nansowych 
od początku swojej działalności akcentują fakt, że wy-
pełniają misję wobec ludzi. Jako instytucje o charakte-
rze spółdzielczym funkcjonują w myśl zasady: „nie dla 
zysku, nie dla fi lantropii, lecz po to, żeby służyć». 
Społeczna odpowiedzialność spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych wpisana jest w ich dzia-
łalność statutową. Spółdzielcze kasy kładą nacisk na 
edukację, pomoc charytatywną i propagowanie wartości 
patriotycznych. Kontynuując działania rozpoczęte przez 
swojego patrona – Franciszka Stefczyka, spółdzielcze 
kasy odgrywają dziś rolę mecenasa, opiekuna skarbów 
polskiego dziedzictwa narodowego oraz promotora war-
tości patriotycznych. Dają przykład, że instytucje fi nan-
sowe mogą pozostawać wrażliwe na ludzkie potrzeby 
i angażować się w poprawę jakości życia Polaków. 

Pielęgnując wartości
SKOK-i od lat angażują się także w przedsięwzięcia w ob-
szarze sportu oraz nauki. Instytucje te wspierają również 
szereg akcji charytatywnych mających na celu pomoc 
w leczeniu, rehabilitacji, zakupie sprzętu medycznego 
dla potrzebujących. Włączają się w liczne projekty spor-
towe zarówno na poziomie lokalnym, jak i na szczeblu 
ogólnopolskim. 
Od lat spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
pełnią również rolę mecenasa kultury i sztuki. Angażują 

się w ochronę dziedzictwa narodowego, otaczając opieką 
polskie zabytki. Finansują konserwację najbardziej zna-
nych i najcenniejszych skarbów polskiej kultury, ale też 
zabytków w poszczególnych regionach kraju. W ubie-
głym roku dzięki zaangażowaniu podmiotów sektora 
SKOK cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej uzyskał 
nowoczesne zabezpieczenie w postaci kasety ochronnej.

W trosce o lokalne społeczności
W misję spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych, wpisana jest także dbałość o rozwój lokalnych 
społeczności, które tworzą mieszkańcy poszczególnych 
regionów Polski. Na początku bieżącego roku za szcze-
gólne zasługi w działaniach na rzecz lokalnego Kościoła, 
za pełnienie zaszczytnej roli Mecenasa Kultury, SKOK-
-i zostały nagrodzone wyróżnieniem „Pro Ecclesia et Po-
pulo” Archidiecezji Gdańskiej, czyli „Dla Kościoła i Na-
rodu”. 
Dzięki instytucjom sektora SKOK, cudowny obraz Kró-
lowej Podlasia – Matki Bożej Kodeńskiej – podobnie jak 
wizerunek Matki Bożej na Jasnej Górze – został wyposa-
żony w zabezpieczenia zgodne z najnowszymi osiągnię-
ciami sztuki konserwatorskiej. 
Polskie SKOK-i troszczą się również o upowszechnia-
nie dostępu do kultury i sztuki, zapewniając dostęp do 
wielu wartościowych inicjatyw zarówno mieszkańcom 
większych miast, jak i tym mieszkającym poza aglome-
racjami. Każdego roku inicjują i sponsorują organiza-
cję imprez, które łączą rozrywkę na wysokim poziomie 
z działaniem na rzecz potrzebujących. Przykładem ta-
kiego zaangażowania jest Mikołajkowy Koncert Charyta-
tywny, w sponsoring którego włączyły się SKOK-i. W zor-
ganizowanym w Radzyniu Podlaskim koncercie, wzięli 
udział znani polscy artyści, a dochód ze sprzedaży bi-
letów-cegiełek został przekazany tamtejszej Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej Mój Dom. 

SKOK-i charytatywnie
SKOK-i pełnią także rolę mecenasa, a nierzadko inicja-
tora, akcji pomocowych dla ubogich rodzin, czego przy-
kładem może być zorganizowana wspólnie z redakcją 
jednego z ogólnopolskich dzienników świąteczna akcja 
pomocy potrzebującym rodzinom. Dzięki wsparciu spół-
dzielczych kas do kilkunastu ubogich rodzin w Polsce 
– w rejonach Podlasia i Podkarpacia trafi ły świąteczne 
upominki. 
Spółdzielcze kasy na przełomie roku 2013/2014 włą-

czyły się również w akcję charytatywną „Nie tylko 
zysk się liczy” skierowaną do dzieci i młodzieży z do-
mów dziecka w całej Polsce. Organizowana wspólnie 
z wydawnictwem Zysk i S-ka inicjatywa, miała na celu 
przede wszystkim uatrakcyjnić dzieciom zimowy okres, 
a jednocześnie zachęcić do spędzania czasu przy inte-
resującej lekturze.

SKOK-i mecenasem sztuki
Wiele wartościowych projektów artystycznych bez 
wsparcia podmiotów tworzących sektor SKOK nie mia-
łoby szans na realizację. W ubiegłym roku instytucje te 
sponsorowały m.in. głośny fi lm w reżyserii Ryszarda 
Bugajskiego „Układ zamknięty”, czy płytę z najpiękniej-
szymi polskimi kolędami w ciepłych jazzowych aranża-
cjach w wykonaniu Włodka Pawlika. Artysta jest tego-
rocznym laureatem prestiżowej nagrody Grammy. 
W tym roku spółdzielcze kasy zaangażowały się serial 
„Metr od świętości” poświęcony życiu Jana Pawła II. Se-
rial już wkrótce pojawi się na ekranach telewizji polskiej. 
Dzięki serialowi widzowie dowiedzą się o wielu niezna-
nych wydarzeniach z życia Papieża. Producenci obrazu 
podkreślają, jak bardzo zależy im, aby poprzez nowo-
czesną formę przybliżyć – również młodemu pokoleniu 
– postać Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II .
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Małgorzata A. Jędrzejewska

Marzenia nie bolą
Ludmiła jest przekonana o tym, że trzeba 
i warto marzyć. Namawia przyjaciółki 
do stworzenia „marzenników”. Pora jest 
bardziej niż odpowiednia, bo dzieje się to 
przy pełni księżyca, w wieczór jej urodzin. 
Każda z kobiet ma swoje pragnienia i tę-
sknoty. A sama Ludmiła? Powoli zaczyna 
do niej docierać, że ma dość samotności. 
„Marzenia. zagubione w rytmie życia – 
tego prawdziwego, dojrzałego, podszytego 
problemami, nękanego przez echa prze-
szłości... I chociaż kurz zdmuchnięty ze 
starych pudeł mocno kłuje w oczy i zrywa 
kurtynę pozorów, trudna codzienność 
trwa dalej. Autorka z niebywałą lekkością 
snuje opowieść o przyjaźni i wyborach, 
wsparciu, miłości i tolerancji. Pisze ko-
bieco, ciepło, prawdziwie. Zawsze otwiera 
jednak drzwi nadziei, która rozświetla sza-
rość, łagodzi zakręty, rozpościera most 
nad przepaścią. Analizuje decyzje i prio-
rytety – bo to one pozwalają nam przejść 
na drugą stronę i ze śmiechem odczyty-
wać księżycowy marzennik.”

Marta Dudzińska, 
redaktor portalu Urodaizdrowie.pl 

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę 
na wygranie książki Małgorzaty A. Jędrze-
jewskiej „Marzenia nie bolą”, wystarczy 
wysłać SMS-ową odpowiedź na pytanie: 
Jak ma na imię główna bohaterka opisy-
wanej książki pt. „Marzenia nie bolą”?

Książka dla Czytelnika

a) Ludmiła
b) Katarzyna
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 21 lutego do 26 
lutego do godz. 15.59. Wygrywają dwie pierwsze osoby, które 
w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

artie polityczne rozpoczęły „walkę” 
o rząd dusz. Obserwatorów sceny 
politycznej czeka zatem ciekawa 
wiosna i emocjonująca jesień. 

SLD które również chciało by wrócić do 
rządów po kompromitacji w latach 2001-
-2005, już ogłosiło swój pomysł wyborczy 
(reforma administracyjna i utworzenie 
nowych województw). W ostatnią sobotę 
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 
swój program. Dlatego wydaje się zasadne 
przedstawienie głównych założeń tego 
dokumentu. Program PiS to trzy główne 
filary: Zdrowie, Praca i Rodzina. 
Zdrowie PiS proponuje likwidację NFZ, 
szybkie skierowania na badania przez 
lekarzy pierwszego kontaktu, profilak-
tykę zdrowotną i powrót do polskich szkół 
gabinetów pielęgniarskich i dentystycz-
nych oraz drastyczne obniżenie ceny leków 
refundowanych do max. 8 zł za sztukę.
Praca Zostanie utworzony Narodowy 
Program Zatrudnienia, który przyczyni 
się do utworzenia 1,2 miliona nowych 
miejsc pracy. Wprowadzi on ulgi dla 

Zdrowie – Praca – Rodzina
pracodawców tworzących miejsca pracy 
na terenach wiejskich i w małych miejsco-
wościach, których mamy wiele w naszym 
regionie. To m.in. 50% mniejsza składka 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w części finansowanej przez pracodawcę, 
który tworzy miejsca pracy dla młodych. 
Utworzenie Funduszu Wspierana Młodych 
Przedsiębiorców, tanie kredyty dla absol-
wentów, którzy chcą otworzyć własną 
firmę. Pierwszeństwo uzyskania pożyczek 
dla tych, którzy zamierzają stworzyć co 
najmniej dwa miejsca pracy dla młodych 
ludzi. Stabilność tych miejsc pracy będzie 
mogła wiązać się z umorzeniem pożyczki. 
PiS proponuje ponadto likwidację tzw. 
umów śmieciowych. 
Rodzina Polska rodzina pozostawiona 
sama sobie nie może liczyć na pomoc pań-
stwa w utrzymaniu i wychowaniu dzieci. 
Wysokie bezrobocie wśród młodych, brak 
poczucia bezpieczeństwa pracy, ograni-
czenia w zakupie mieszkań, słaby dostęp 
do placówek ochrony zdrowia, do przed-
szkoli i żłobków hamują pożądany rozwój 
rodziny. Dane statystyczne są nieubła-
gane dla obecnego rządu. W Polsce rośnie 
obszar biedy. Dramatyczny wskaźnik dziet-
ności plasuje nasz kraj na niechlubnym 

prosto z mostu

Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

Wilki
na zdrowy rozum

uż za tydzień Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Naj-
piękniej i najbardziej prawdziwie, 
pisał o Nich Zbigniew Herbert 

w przedostatnim tomie swojej poezji 
„Rovigo” z 1992 r.

Ponieważ żyli prawem wilka 
historia o nich głucho milczy 
pozostał po nich w kopnym śniegu 
żółtawy mocz i ten ślad wilczy

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki 
trafiła serce mściwa rozpacz 
pili samogon jedli nędzę
tak się starali losom sprostać

już nie zostanie agronomem 
,,Ciemny” a ,,Świt” – księgowym
„Marusia” – matką ,,Grom” – poetą 
posiwia śnieg ich młode głowy

nie opłakała ich Elektra
nie pogrzebała Antygona
i będą tak przez całą wieczność
w głębokim śniegu wiecznie konać

przegrali dom swój w białym borze 
kędy zawiewa sypki śnieg 
nie nam żałować – gryzipiórkom – 
i gładzić ich zmierzwioną sierść

ponieważ żyli prawem wilka 
historia o nich głucho milczy 
został na zawsze w dobrym śniegu 
żółtawy mocz i ten trop wilczy

212 miejscu na 224 kraje świata. Dlatego 
kroki, które proponuje PiS; wprowadze-
nie comiesięcznych dodatków dla rodzin, 
darmowego dostępu do przedszkoli i żłob-
ków obniżenie VAT-u do 7% na ubranka, 
zabawki i akcesoria dla dzieci są nie-
zbędne, jeśli chcemy być silnym i dużym 
narodem Europy. To, że Polki rodzą więcej 
dzieci w Anglii niż w Polsce jest podsumo-
waniem obecnych działań rządu w sferze 
polityki prorodzinnej. Zapewne wielu 
młodych ludzi ucieszy powrót do wpro-
wadzonego przez PiS a zniszczonego przez 
PO programu Rodzina na Swoim. Obecnie 
program miałby się nazywać „Twoje miesz-
kanie”. Ma on doprowadzić do tego, że na 
zakup własnego mieszkania będzie stać 
osoby z niższymi dochodami, które teraz 
nie mają szans na kredyt. 
Program jest niezwykle obszerny i tak jak 
już wspominałem jego realizacja jest prze-
widziana na siedem lat (2015-2021). Koszt 
to magiczny bilion zł. PiS pokazuje skąd te 
pieniądze można uzyskać. W większości są 
to już dostępne środki, które nie są kiero-
wane na rozwój a przejadane przez obecną 
ekipę. Czas pokaże czy i w jakim stopniu PiS 
będzie w stanie zrealizować swoje ambitne 
założenia.

krzyżówka/konkurs  

J P

Mjr Marian Bernaciak „Orlik” (1917-46)



Ogłoszenie drobne w Tygodniku Podlaskim.
To proste. Teraz wystarczy wysłać SMS.

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

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

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

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

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

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

Parczewa okazyjnie sprzedam.660125XXX

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

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

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

5. Ile to kosztuje?
Wysłanie SMS-a o długości do 160 znaków kosztuje 
3,69 zł (3 złote plus 23 procent VAT). W liczbę 160 zna-
ków wliczają się znaki użyte do wpisania prefi ksu, na-
zwy rubryki, treści anonsu i numeru telefonu, a także 
kropki i spacje (przerwy między wyrazami). 

Rozgrzewający kurczak pod świetlistymi lampionami
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Dominika Zaborska

Trojaczki 
na Zaczarowanej Wyspie 
Dominika Zaborska jest uczennicą pią-
tej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Starych Oborzyskach. Na 
wiadomość o tym, że jej mama piszę 
książkę „Łódki Pana Boga”, postano-
wiła napisać bajkę. 
„Trojaczki na zaczarowanej wyspie” 
to opowieść o pewnej rodzinie, którą 
spotkało potrójne szczęście, narodziny 
dwóch dziewczynek – Olgi, Sylwia oraz 
chłopca – Antka. Gdy rodzice wyjeż-
dżają na kilka dni trojaczki w wieku 
11 lat zostają pod opieką Małgorzaty. 
Dzieci pod nieobecność rodziców 
przeżywają liczne przygody. Ogromna 
wyobraźnia rodzeństwa przenosi ich 
z polany leśnej na zaczarowana wy-
spę. W tym niezwykłym miejscu spo-
tykają różne zwierzęta, które dzięki 
wyobraźni przeobrażają się w bajkowe 
stwory. Pegazy, smoki oraz ogry przy-
sparzają dzieciom nie lada przeszkód 
w ocaleniu królowej… Polecamy tę 
bajkę dzieciom , które nie tylko chcą 
przeżyć przygodę, ale i przekonać się 
jak korzystać ze swojej wyobraźni. 
Książeczka jest do nabycia na allegro 
za pośrednictwem facebooka.

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć 
szansę na wygranie książki „Trojaczki na 
Zaczarowanej Wyspie” Dominiki Zabor-
skiej wystarczy wysłać SMS-ową odpo-
wiedź na pytanie: Gdzie dzieci przeżywają 

Książka dla Czytelnika

swoje przygody opisywane w książce pt. 
„Trojaczki na Zaczarowanej Wyspie”?
a) na zaczarowanej wyspie
b) w średniowiecznym zamku
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpk-
siazka.X gdzie (po kropce) w miejsce „X” 
należy wpisać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y 
czekamy od 21 lutego do 26 lutego do 
godz. 15.59. Wygrywają trzy pierwsze 
osoby, które w najkrótszym czasie od-
powiedzą na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformujemy te-
lefonicznie.

Witajcie! Luty nam się rozgościł na dobre, aura za oknem nie napawa optymizmem, ale nie możemy się poddać pochmurnej, zimnej pogodzie. 
Dzięki niej mamy więcej czasu na zwyczajne pobycie razem w domu i może zrobienie czegoś wspólnie? Moim hobby – poza wieczornym testowa-
niem nowych smaków – jest tworzenie różnych przedmiotów, tak zwane Zrób to Sam. Chciałam Wam zaproponować własnoręczne stworzenie 
pięknego lampionu, który spowoduje, że wasz dom będzie przytulny, a w połączeniu z daniem, które na dziś przygotowałam sprawi, że szybko się 
rozgrzejecie po chłodnym dniu. Może was trochę zainspiruję do przygotowania wyjątkowej kolacji przy lampionowym świetle świec.

Do wykonania lampionu potrzebujecie:

 duży słoik ( im ciekawszy kształt tym lepiej)

 farbę akrylową w ulubionym kolorze (do dostania w każdym sklepie z farbami)

 papier ścierny

 taśmę malarską

 wstążkę lub sznurek

 świecę
Słoik przetrzyjcie papierem ściernym, aby go zmatowił (omińcie miejsce, w którym znajdzie się 
„okienko”). Na taśmie malarskiej narysujcie kształt, np. gwiazdki lub serca, potem go wytnijcie i 
przyklejcie na słoik (to jest okienko). Pomalujcie cały słoik farbą akrylową, min. 5 warstw w odstę-
pach ok. 10 min. Po wyschnięciu delikatnie ponacinajcie gwiazdkę nożykiem, aby dobrze odstała i 
oderwijcie taśmę. Górę słoika oplećcie wstążką, świecę włóżcie do środka, odpalcie i rozkoszujcie się 
ciepłem, podjadając pysznie rozgrzewającego kurczaka, na którego przepis poniżej.

Składniki rozgrzewającego kurczaka:

 fi let kurczaka

 2 cebule

 4 ząbki czosnku

 puszka czerwonej fasoli (ja fasolę gotowałam sama, ale to wydłuża czas przygotowania potrawy)

 papryka czerwona i zielona

 kukurydza z puszki

 pomidory bez skórki

 pół papryczki chilli

 sól i pieprz do smaku

 nać pietruszki
Na rozgrzanym oleju zeszklijcie cebulę pokrojoną w piórka i rozgnieciony czosnek. Dodajcie pierś z 
kurczaka pokrojoną w kostkę, następnie paprykę i pomidory. Duście pod przykryciem ok. 10-15 minut. 
Dodajcie kukurydzę, fasolę, drobno posiekaną papryczkę chilli. Doprawcie solą i pieprzem, posypcie na-
cią pietruszki. Podawajcie z kaszą jaglaną.

Smacznego, Lulu

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



POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30

agd/rtv

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

budowlane
PIEC c.o. defro, Tel. 504 298 521

DRZWI zewnętrzne, drewno 90 lewe, zamki, klamka, 
kołatka, zawiasy, ładne cena 270 zł sprzedam Tel. 885 
434 035

matrymonialne

CZY mam szansę na poznanie normalnej i uczciwej 
kobiety do 40 l. do st. zw. Radzyń i ok. Ja 43 lat uczciwy 
odpowiedzialny pracujący, Tel. 693 792 782

POZNAM gorącą, samotną, babcie do 80 lat, która 
zostanie dla mnie inspiracja i pozwoli mi się pokochać i 
doceni moje starania. Telefon lub sms. 795 943 045

meble

WYPRZEDAŻ
STOŁY ROZKŁADANE DĘBOWE, 

KRZESŁA, WITRYNY, ŁAWY DĘBOWE, 
KANAPY I FOTELE SKÓRZANE DĘBOWE, 
KANAPA WELUROWA, ZEGAR STOJĄCY 

I WISZĄCE DĘBOWE, LICHTARZE, 
ŻYRANDOLE,LAMPKI NOCNE DUŻE I MAŁE, 
MASZYNA DO SZYCIA ANGIELSKA, NOWA, 

ELEKTRYCZNA, WALIZKI WIKLINOWE 
Z ZESTAWEM STOŁOWYM

CENY OKAZJONALNE 
DO NEGOCJACJI

TEL. 693 286 866

18
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GEODETA
USŁUGI GEODEZYJNE
TEL. 725366557/

667936400
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MEBLE DLA KAŻDEGO 
I NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 3
tel. 83 344 51 06

MEBLE DLA KAŻDEGO 
I NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Wersalki JUŻ OD 499 zł
Transport na terenie miasta GRATIS!!!
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BRYKIETY 
Z TROCIN

DĘBOWYCH
663 232 581
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Daiglob Finance

www.daiglob.pl

DWA ZAWODY
JEDNE STUDIA

� POŚREDNICTWO I ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI RAZEM,

� WYCENA NIERUCHOMOŚCI 
 (PO 1.01.2014 TAKŻE OS. Z LICENCJATEM ),
� ROLNICTWO – KWALIFIKACJE 

ROLNICZE,
� DORADCA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

TEL. 660 728 418
WWW.SEDPOL.COM.PL
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DUŻY beżowy we wzory narożnik sprzedam, Tel. 
507 074 651

motoryzacja

FORD Eskort combi 1.8td 1998 r 2900 zł, Tel. 
667 124 659

FIAT Sienna 1998 1.4b 135 tys km 2500 zł, Tel. 
506 536 502

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

MOTOR kros piaggio gilera sprzedam cena do uzgod-
nienia numer Tel. 516 858 319

DAEWOO Musso 2.9 TDI 120 KM 1999 r 9500 zł, do 
negocjacji, Tel. 785 518 003

nauka

nieruchomość wynajmę

WYNAJMĘ mieszkanie trzy pokoje kuchnia 70m 
samodzielny budynek, Tel. 798 312 294

WYNAJMĘ kawalerkę 33 m.kw.,po remoncie, wyposa-
żona, Tel. 509 632 683

DO wynajęcia pokój w bloku w Parczewie dla kobiety 
od 01.03, Tel. 500 840 757

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

nieruchomość sprzedam

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

DOM Miłków k/Parczewa o pow.uz.140 m na 20 a, 
ładnie zagospodarowanej ogrodzonej działce z garażem 
z możliwością zakupu działki rolno-bud.1,5 ha, Tel. 
514 725 211

DZIAŁKA budowlana w Białej o powierzchni 850 m bli-
sko centrum media ogrodzona bardzo dobra lokalizacja, 
Tel. 664 322 335

odzież

GARNITURY KAAPPO Zamkowa 1a.50zl rabatu na 
garnitur! Poinformuj sprzedawcę. Biała Podlaska

GARNITURY KAAPPO Zamkowa 1a.50zl rabatu na 
garnitur! Poinformuj sprzedawcę. Biała Podlaska

praca podejmę

PODEJMĘ prace jako sprzedawca lub opiekunka do 
dzieci, Tel. 516 237 420

rolnicze

WÓZ metalowy ciężki, kopaczka ziemniaków, kultywa-
tor, beczka 600 L, 200 L, os z kolami wozu, spawarka 
50-250 A, 3faz, elektrodowa, kola r 13,wozek – bitka, 
Tel. 532 078 782

CIĄGNIK 3 cylindry 25km zadbany bez dokumentów 
sprzedam, Tel. 798 519 595

KUPIE brony kosa do nawozu Tel. 721 224 770

CIĄGNIK 3 cylindry 25km zadbany bez dokumentów 
sprzedam, Tel. 798 519 595

SPRZEDAM siano 1pokos w belach 120 40 szt. 40 zł, 
Tel. 508 430 909

różne

PIŁA Spalinowa Steel 170 zł, Tel. 603 376 572

SPRZEDAM krajzegę z silnikiem ,łuparkę świdrową do 
drewna, Tel. 504 354 798

KUPIE płyty winylowe do adaptera, w stanie bdb, Tel. 
504 384 468

UŻYWANE rzeczy z Niemiec, spacerówki, wózki wielo-
funkcyjne, foteliki samochodowe, rowerowe, nosidełka, 
narty, kosiarki, rowery, stan bdb, Tel.603 171 105

usługi

POŻYCZKA szybka i bezpieczna. Minimum formalności, 
Tel. 536 274 568

PIT-VAT budowlany, zwrot, rozliczanie, Tel. 342 18 08, 
512 189 195

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

TYNKI cementowo wapienne agregatem, Tel. 
792 443 384

WYKONAM przyłącza wod-kan, oczyszczalnie przy-
domowe, odwodnienie terenu i budynków (drenaż), 
przewierty pod drogami, szambo. Tel 505 114 060

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

ADAPTACJE poddaszy, glazurnictwo, gładź gipsowa, 
malowanie, panele, remonty łazienek, Tel. 518 538 609

POŻYCZKA od 200zl do 25.000 zł. Emeryci i renciści, 
pracujący na etacie i zleceniu, rolnicy. Pożyczka fi rmo-
wa do 20.000 zł, Tel. 502 959 379

INFORMATYK – kompleksowo i tanio, Tel. 
501 199 667

GLAZURNIK, Tel. 501 199 667

zdrowie

INDYWIDUALNA Praktyka Lekarska. Lekarz Psychia-
tra, Tel. 512446203. Diagnostyka i leczenie zaburzeń 
psychicznych: depresje, zaburzenia snu, nerwice, 
uzależnienia, psychozy.

19
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ilka dni temu podczas sparingu 
Podlasia Biała Podlaska z Lubli-
nianką złamania nogi w starciu 
z rywalem doznał Bartosz 

Paszkowski. W popularnego „Paszkę” 
z całym impetem, atakując z tyłu wpadł 

Paszka, trzymaj się!
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

lubelski zawodnik. Efekt był przera-
żający: złamanie nogi. Nie chcę pisać 
o bezmyślności sprawcy tego faulu bo 
jest oczywista. Skupię się na młodym 
bialskim zawodniku. „Paszka” jest już 
po zabiegu i czeka go wielomiesięczny 
okres powrotu do zdrowia. Długa 
i żmudna droga do powrotu na boisko. 
Mam nadzieje, że władze Podlasia nie 
zapomną o swoim zawodniku i zadbają 

okiem dziennikarza

o wsparcie dla niego w tych ciężkich 
chwilach miał. To ważny moment by się 
wykazać empatią, a nie tylko stanem 
rachunków. Oby tak się stało. Myślę, że 
wszyscy dobrze życzymy Bartkowi i zro-
bimy co można, by szybko wracał do 
pełni sił. Trzymaj się „Paszka”! Jak to 
się mówi – do wesela się zagoi. Życzymy 
Ci powrotu na boisko szybszego niż się 
spodziewasz. 

DWIE WYGRANE AZS AWF

1. AZS AWF B. P. 16 30 529-371

2. Warszawianka 15 25 464-347

3. Łódź 1520 425-365

4. Mazur15 20 430-378

5. Pabiks15 20 449-408

6. Wieluń 15 19 387-390

7. Orlen Wisła II 16 16 420-385

8. Włókniarz14 12 330-333

9. Prus15 10 415-457

10. Trójka15 6 334-458

11. AZS AWF W. 14 2 340-465

12. Szczypiorniak15 1 318-461

ii liga 

Szczypiorniak Dąbrowa B. – AZS AWF Biała Podlaska

25:34 (11:19)
AZS: Adamiuk, Kozak – Krawczyk 9, Wasiłek 3, Stefaniec 2, Jaszczuk 2, 

Staropiętka 8, Jasionek, Antolak 2, Kubajka 4, Wędrak 4

Szczyy

piłka ręczna

Miniony tydzień przyniósł bialskim szczy-
piornistom w zmaganiach o powrót do 
I ligi kolejne dwa zwycięstwa. Najpierw 
– w sobotę – pewnie wygrali w Dąbro-
wie Białostockiej 34:25, by w rozegranym 

Mazur Sierpc – sobotni rywal akademików

Tempo Chełm – Zakład Karny Biała Podlaska 

3:1 
(25:18, 21:25, 25:23, 25:22)

ZK: Kotarski, Karaś, Jakóbczuk, Nowicki, Sledź, Sawicki, 
Ramanowski (libero) oraz Sudak, Maj

ska 

Mistrzowie LZS

Rozbili Start Lublin

Na koniec zagrają o pietruszkę

Zwycięstwo i porażka

K

AZS AWF Biała Podlaska – Orlen Wisła II Płock 

27:18 (12:9)
AZS: Adamiuk, Kozak, Kursa – Krawczyk 3, Wasiłek, Jasionek, Stefaniec 5, 

Jaszczuk 1, Pezda 5, Staropiętka, Antolak 5, Kubajka 4, Wędrak 4
A

ck 

awansem meczu wtorkowym pokonać 
Orlen II Wisłę Płock 27:18. W obu tych 
spotkaniach po dłuższym rozbracie z par-
kietem spowodowanym kontuzją wystąpił 

Marcin Stefaniec. 
Najbliższy mecz ponownie w Białej. Ju-
tro o godz. 18 AZS zmierzy się z Mazu-
rem Sierpc. 

15. kolejka
Szczypiorniak – AZS AWF B.P. 25:34
Prus – AZS AWF W. 36:29
Mazur – Orlen Wisła II 24:21
Włókniarz – Trójka 23:24
Łódź – Warszawianka 25:31
Wieluń – Pabiks 31:27

Awansem:
AZS AWF B.P. – Orlen Wisła II 27:18

tenis stołowy

W minionym tygodniu tenisiści sto-
łowi Alfy Radzyń Podlaski dwukrot-
nie grali o punkty ligowe. U siebie po-
konali Sygnał Lublin 7:3 i w Zawierciu 
ulegli Viretowi 4:6. Kolejny mecz Alfa 
zagra w najbliższą sobotę z zespołem 
Strzelca Frysztak. 

Alfa Radzyń Podlaski 
– Sygnał Lublin 7:3
Wierzchowski – Kleczkowski 3:0, Wierz-
chowski – Maruszczak 3:0, Wierzchow-
ski/Litwiniuk – Kozieł/Kleczkowski 3:0, 
Sankowski – Maruszczak 3:1, Sankowski 
– Kleczkowski 3:2, Sopeleu/Sankowski – 
Maruszczak/Kalita 3:2, Litwiniuk – Ka-
lita 3:2, Litwiniuk – Kozieł 2:3, Sopelau 
– Kozioł 1:3, Sopelau – Kalita 1:3

Viret Zawiercie 
– Alfa Radzyń Podlaski 6:4
Wierzchowski – Piotrowski 3:0, San-
kowski – Gołda 2:3, Sopelau – Mnichem 
2:3, Litwiniuk – Szotek 0:3, Litwiniuk/
Wierzchowski – Szotek/Gołda 0:3, San-
kowski/Sopeleu – Mnich/Piotrowski 
3:1, Sopeleu – Szotek 1:3, Wierzchow-

1. Odra 10 20 81:19

2. Strzelec 11 20 81:29

3. Viret 12 15 67:53

4. Trefl 111457:53

5. Asko 12 13 59:61

6. Betard 12 9 55:65

7. Alfa 12 8 51:69

8. Gorce 12 7 44:76

9. BISTS 10 6 44:56

10. Sygnał 11 2 30:80

i liga grupa płd.

ski – Gołda 1:3, Sankowski – Piotrowski 
3:1, Litwiniuk – Szata 3:0

12. kolejka
Viret – Alfa 6:4
Odra – Gorce 10:0
Sygnał – Strzelec 1:9
Betard – Trefl  5:5
Asko – BISTS 0:10 walkower

podnoszenie ciężarów

W Terespolu odbyły się otwarte mi-
strzostwa lubelskiego zrzeszenia LZS. 
Wystąpiła w nich blisko setka zawodni-
ków. Zmagania odbywały się w dwóch 
kategoriach wiekowych, roczników 
1998-2001 oraz zawodników urodzo-

nych w 1997 r. i starszych. Tytuły mi-
strzów LZS wywalczyli: Kaludia Rusz-
tyn, Marta Szczepaniak (AZS AWF 
Biała Podlaska), Grzegorz Darczuk, 
Kacper Magielnicki, Mateusz Skuli-
mowski (MULKS Terespol), Ewelina 
Ozon, Krzysztof Kwieciński (GOK Ko-
roszczyn).

koszykówka

Zgodnie z oczekiwaniami koszyka-
rze AZS AWF Biała Podlaska pokonali 
gładko na wyjeździe Start Lublin 52:95. 
Tym samym umocnili się na trzecim 
miejscu w tabeli III ligi. 

W meczu ze Startem decydująca była 
trzecia kwarta, wygrana przez AZS 
34:8. 
Najwięcej punktów dla bialczan zdo-
byli: Wasilewski 24, Kafarski 18, Ha-
lecki 14, Stachera 13, Wolanin 10, Be-
rond 6, Janus 5, Wojtysiak 5. 

Tak walczono na pomoście w Terespolu
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siatkówka

Mimo że do zakończenie rozgrywek 
w grupie fi nałowej III ligi siatkarzy po-

została jedna kolejka, już wiadomo, że 
bialski Zakład Karny zajmie ostatecznie 
5 miejsce. Ostatni w tym sezonie mecz 
bialczanie zagrają w hali SP nr 6 w Białej 

Podlaskiej, w niedzielę o godzinie 12.oo. 
Ich rywalem będzie MKS Kraśnik.

1. Tempo 9 22 25:9

2. Lublin 9 21 23:9

3. Cisy 9 15 18:18

4. Kraśnik 9 14 16:16

5. ZK 9 8 15:23

6. Bełżyce 9 1 5:27

iii liga 
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Transferowa karuzela
piłka nożna

PODLASIE 
BIAŁA PODLASKA

Odchodzą: Adrian Jesionek, (szuka 
klubu?), Damian Leśniak (przerwał tre-
ningi), Łukasz Biegajło (Lutnia?), Adam 
Wasiluk (Orlęta Radzyń Podl.), Tomasz 
Gawroński (rozwiązał umowę z klu-
bem), Marcin Szpański (Lublinianka?)
Przychodzą: Przemysław Grajek (Or-
lęta Radzyń Podlaski?), Marek Piotro-

LUTNIA 
PISZCZAC

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

wicz (Czarni Dęblin?), Jakub Magier 
(TOP-54 Biała Podlaska?), Łukasz Cho-
jak (MKS Mielnik?), Łukasz Supleński 
(Czarni Węgrów?), Patryk Romaniuk 
(Mszczonowianka?)

ORLĘTA 
RADZYŃ PODLASKI

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

Przychodzą: Kamil Oziemczuk (Gór-
nik Łęczna?), Adam Wasiluk (Podla-
sie), Jewgieni Chorolski (BSV Hurtur-
kel Berlin)

na boisku  partnerem rubryki jest kasa stefczyka

Sparingi przed rundą rewanżową
piłka nożna

AZS PSW Biała Podlaska: 28.02 Górnik 
Łęczna – AZS PSW
Orlęta Radzyń Podlaski: Pogoń Siedlce 
– Orlęta 1:0, Pogoń Siedlce – Orlęta 0:1, 
Wisła Puławy – Orlęta 2:2, Radomiak 
Radom – Orlęta 1:2, Broń Radom – Or-

lęta 3:3, 22.02 Lutnia – Orlęta, 01.03 Avia 
Świdnik – Orlęta, 08.03 Górnik II Łęczna 
– Orlęta, 15.03 Polesie Kock – Orlęta
Podlasie Biała Podlaska: Górnik II 
Łęczna – Podlasie 0:2, Wisła Puławy – 
Podlasie 2:0, Unia Krzywda – Podlasie 
0:8, Pogoń Siedlce – Podlasie 3:1, Lubli-
nianka – Podlasie 2:0, 01.03 Powiślak 

Kontuzje w Podlasiu

Broń Radom – Orlęta Radzyń Podlaski 

3:3 (2:1)
Bramki: Bojek 33, Sałek 36, Nowosielski 77 

– Król 43, Struk 60, Tymosiak 62

Orlęta: Ciok (46 Wasiluk) – Samociuk (46 Lesz-

kiewicz), Kazubski (70 Nowacki), Łakomy (46 

Zarzecki), Chorolski, Ptaszyński (46 Pliszka), 

Król (46 Struk), Kot (70 Ptaszyński), Borysiuk 

(46 Tymosiak), Zmorzyński (70 Król), Hoło-

weńko (35 Oziemczuk, 75 Puła)

Pogoń Siedlce – Podlasie Biała Podlaska 

3:1 (2:0)
Bramka: Wiraszka

Podlasie: Chojak – Szymański, Mirończuk, Ka-

cik, Skrodziuk, Jarzynka, Lesiuk, Wiraszka, Łu-

kasiewicz, Magier, Romaniuk oraz Nowakow-

ski, Paszkowski, Dudek, Przybylski, Kocoł

P

Lublinianka – Podlasie Biała Podlaska 

2:0 (1:0)
Podlasie: Baczewski – Szymański, Kacik, Ko-

naszewski, Skrodziuk, Jarzynka, Litwiniuk, Ko-

coł, Wiraszka, Paszkowski, Sawtyruk oraz Ma-

gier, Romaniuk

i

piłka nożna

Panie z AZS PSW już w najbliższy 
piątek zagrają swój pierwszy sparing 
z Górnikiem Łęczna. 
Orlęta Radzyń Podlaski w minionym 
tygodniu zatrudniły Adama Wasiluka, 

Końskowola – Podlasie, 08.03 Orlęta 
Łuków – Podlasie, 12.03 Motor Lublin – 
Podlasie, 15.03 Podlasie – Lutnia Piszczac
Lutnia Piszczac: Lutnia – Grom Kąko-
lewnica 3:2, 22.02 Lutnia – Orlęta Radzyń 
Podl., 01.03. Lutnia – Orlęta Łuków, 08.03 
Lutnia – Huragan Międzyrzec Podl., 15.03 
Podlasie Biała Podl. – Lutnia

jako następcę Krzysztofa Stężały. Tym 
samym została rozwikłana największa 
niewiadoma – obsada bramki ekipy 
Damiana Panka. W Radzyniu nie zo-
baczymy już na pewno Pawła Zabiel-
skiego, który ostatecznie wylądował 
w Końskowoli. Orlęta w meczu towa-

rzyskim zremisowały 3:3 z radomską 
Bronią. 
Na treningach Podlasia pojawił się były 
zawodnik zespołu – Patryk Romaniuk, 
grający ostatnio w Mszczonowiance. 
Drużynę dotknęła – niestety – plaga 
kontuzji. Do leczącego uraz Marka Mi-
chalczyka dołączył w minionym tygo-
dniu Bartosz Paszkowski. Został tak 
brutalnie sfaulowany przez zawodnika 
Lublinianki, że doznał złamania nogi. 
Podlasie przegrało 1:3 z Pogonią Siedlce 
i 0:2 z Lublinianką. 
Swój pierwszy sparing rozegrali zawod-
nicy Lutni Piszczac, wygrywając z Gro-
mem Kąkolewnica 3:2. 

Na boisku w Radomiu dochodziło do ostrych spięć
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Huragan rządzi wśród juniorów

Lutnia Piszczac – Grom Kąkolewnica 

3:2 (0:0)
Bramki: Biegajło 2, D. Mielnik

Lutnia: Gabryszak – Jaszyński (45 Sobótka), 

Korneluk (45 Węgorski), Kurowski, Litwiniuk, 

Artymiuk (45 D. Mierlnik), Gromyszk, Karpi-

szuk, Trochimiuk (45 Tyrta), J. Mielnik, Bie-

gajło

piłka nożna

W hali sportowej SP nr 5 w Białej Podla-
skiej rozegrano IV Memoriał im. Włady-
sława Wójcickiego – halowe mistrzostwa 
BOZPN w kategorii Junior Starszy. Najlepsi 
okazali się piłkarze Huraganu Międzyrzec 
Podlaski. Miejsce drugie zajęli zawodnicy 
AP TOP-54 II Biała Podlaska. Trzecie 
miejsc na podium wywalczyła ekipa Or-
ląt Radzyń Podlaski . Najlepszym bramka-
rzem uznano Sebastiana Nowachowicza 
(AP TOP-54 II), najlepszym zawodnikiem 
zaś Piotra Wojtczuka (Huragan). Królem 
strzelców został Grzegorz Romaniuk (LKS 
Milanów).

Mistrzostwo wywalczyli juniorzy Huraganu Międzyrzec Podlaski
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