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MAGISTRAT W OPAŁACH
biała podlaska | 3

Miejska kasa jest pusta – zakomunikował podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta prezydent Andrzej Czapski. Nie ma mowy 
o naprawach dróg i chodników. Magistrat zamierza wywiązy-
wać się tylko z już zawartych umów. 

ROSNĄ STRATY 
PRODUCENTÓW MIĘSA
podlasie | 4

W związku z wykryciem w Polsce ASF producenci z terenów 
objętych strefą buforową nie mogą sprzedawać tuczników. 
28 lutego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotka się 
o godz. 17 z rolnikami w sali konferencyjnej Urzędu Woje-
wódzkiego w Białej Podlaskiej.

JUŻ W SOBOTĘ POZNAMY 
CZŁOWIEKA ROKU
podlasie | 5

Ofi cjalne ogłoszenie wyników naszego plebiscytu odbędzie 
się 1 marca w bialskiej restauracji „Skala”. Internauci poznają 
nazwisko laureata następnego dnia z komunikatu, który 
ukaże się na stronie www.tygodnikpodlaski.pl. Obszerną re-
lację z Gali zamieścimy w następnym wydaniu Tygodnika.

UBYWA

Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych
1 marca święto Gimnazjum w Białej k. Radzynia 
– jako pierwsza szkoła w Polsce – otrzyma 
imię Żołnierzy Wyklętych, a ulicami Radzynia 
przejdzie patriotyczny marsz. Obie uroczystości 
poprzedzą msze św. w kościele Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy.

PAŃSTWA
Coraz mniej państwa na Podlasiu. 
Podatki nie maleją, rośnie za to 
liczba zamykanych zakładów 
pracy, szkół, komisariatów policji. 
Niknie transport publiczny –
wiele miejscowości jest odciętych 
od świata. Prywatna fi rma 
obsługuje tylko rentowne trasy. 
Najwyższy czas powiedzieć „dość” 
degradacji regionu. podlasie | 3

radzyń podlaski | 2

Ofi cerowie 6 Brygady Wileńskiej AK, której żołnierze 
operowali na Podlasiu w l. 1945 – 1952 po obu stronach 
Bugu. Zwracają uwagę ryngrafy na piersiach, noszone 
przez Żołnierzy Wyklętych różnych ugrupowań.
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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

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

NIE CZYTAJ, JEŚLI BOISZ SIĘ PRAWDY

„Z mocy nadziei”, thriller, który pisze życie – już w Empiku w Białej Podlaskiej
Spotkania i dystrybucja książek w woj. lubelskim – Łukasz Hetman, tel. 509 271 023, mail: lukasz.hetman89@gmail.com, zmocynadziei@gmail.com

„Zrozumiałem, że najprawdopodobniej zadziałał ktoś, kto wybronił Bronisława 
Komorowskiego przed problemami, które powinny zakończyć jego polityczną karierę, 
a niewykluczone, że nawet spowodować, iż mógłby trafi ć w miejsce odosobnienia. 
Wiedziałem, że jest tylko jedno środowisko, które mogło tego dokonać – służby tajne. 
Stało się dla mnie jasne, dlaczego Paweł Graś „doznał” w sądzie amnezji i na 77 pytań 
odpowiedział: „nie pamiętam” lub „nie chcę kłamać”. 

Nie zdziwiło mnie też, że dwóch innych świadków, płk Leszek Tobisz i Marian Cypel 
z Zaborka koło Białej Podlaskiej, nie doczekało rozprawy umierając nagle. Naprawdę 
zaskoczony byłem dopiero sposobem, w jaki zamknięto usta kolejnemu świadkowi. 
Szantażowany przez Tobisza ksiądz z Białej Podlaskiej miał opowiedzieć o metodach, ja-
kimi posługiwał się płk. WSI zmuszając ludzi do kłamania. Ksiądz nie uległ szantażowi 
i zgodził się zeznawać, ale w międzyczasie Tobisz... poszedł do niego wyspowiadać się, 
a następnie ujawnił swoją tożsamość przed spowiednikiem. Dopiero teraz zrozumiałem, 
że walczę z potworami, które bezwzględnością i przebiegłością przewyższają mnie po 

stokroć. Czy człowiek ma szansę w walce z potworami? Czy w ogóle można wygrać walkę 
ze służbami specjalnymi? Gdy czas oskarżeń, podsłuchów, czarnego PR i w konsekwencji 

upadku ducha rodziny, wydaje się nie mieć końca – jakże trudno zobaczyć, że u kresu 

takiej historii może być światło. A przecież to zdarza się codziennie, bo każdego dotykają 
skrzydła tragedii. Czasem jest to fałszywe oskarżenie, częściej śmierć bliskich, choroba 
lub podłość ludzka. W takiej chwili człowiek ma dwa wyjścia: upaść lub dalej iść.

„Bogatszy” o traumatyczne doświadczenia wiem, że gdybym nie powstał z upadku, 

nigdy bym się nie dowiedział, co jeszcze mogę przeżyć: nie zobaczyłbym swojego syna 
i nie przeżył wielu niezwykłych emocji, nie poznał najróżniejszych ludzi i nie poczuł 
mocy tego niezwykłego tworu, duszy ludzkiej, która choć wciąż atakowana, pozostaje 
niezniszczalna i daje siłę, by zawsze zacząć od nowa. Zrozumiałem, że w ostatecznym 

rozrachunku wybór należy do mnie, że jeżeli na to nie pozwolę, nikt nie może odebrać mi 
marzeń i nadziei. Ludzie mówią, że „się nie da”, gdy sami czegoś nie potrafi ą. Masz marze-
nie – spełnij je. Jeśli naprawdę czegoś chcesz, to walcz do końca i już.”
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Polska jest lokomotywą 
okradaną przez złodziei 
złomu

Szkoła im. Żołnierzy Wyklętych
biała, radzyń podlaski

1 marca już po raz czwarty obchodzić bę-
dziemy Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. W Radzyniu Podlaskim 
powstał z tej okazji komitet organizacyjny 
obchodów, w którego skład weszły m.in. 
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych, Gmina Radzyń, Parafi a Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, Zrzeszenie 
Wolność i Niezawisłość, Prawo i Sprawie-
dliwość, NSZZ Solidarność oraz Grupa 
Radzyń Wyklęty.
Sobotnie uroczystości rozpoczną się 
o godz. 18 w kościele Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy, gdzie odprawiona zo-
stanie msza święta w intencji poległych, 
pomordowanych i prześladowanych Żoł-
nierzy Wyklętych. Po niej wyruszy marsz 
do kościoła Św. Trójcy. W drodze uczest-
nicy złożą kwiaty w miejscach upamięt-
niających walki o niepodległość Ojczyzny. 
Uroczystości zakończy Apel Poległych.

Wyjątkowy charakter będą miały uro-
czystości nadania imienia Gimnazjum 
w Białej, które odbędą się tego samego 
dnia. Szkoła ta – jako pierwsza w Polsce 
– m.in. z inicjatywy senatora Grzegorza 
Biereckiego przyjmie za patronów Żoł-
nierzy Wyklętych. O godz. 11 społecz-
ność szkolna oraz zaproszeni goście we-
zmą udział w mszy św. w kościele Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzy-
niu. W szkole uroczystość rozpocznie się 
o godz. 13. 
Placówka już od dłuższego czasu przygo-
towuje się do tego święta: organizuje wy-
stawy, konkursy i spotkania z kombatan-
tami. Uczniowie gościli również Leszka 
Żebrowskiego – historyka i publicystę.
Dlaczego właśnie taki patron – Żołnierze 
Wyklęci? – Bo ich przykłady kształtują po-
stawy patriotyczne i kreują autorytety, co 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mło-
dzieży gimnazjalnej – tłumaczy dyrektor 
Andrzej Prokopiuk.

W uzasadnieniu wyboru patrona czy-
tamy: „Poprzez ten wybór wspólnie 
pragniemy odwołać się do tradycji 
walki o niepodległość naszego Kraju oraz 
uczcić pamięć żołnierzy tzw. II Konspira-
cji. Mimo mijającego ćwierćwiecza wol-
nej od komunistycznej dyktatury Polski 
żołnierze wspomnianych formacji zna-
leźli tylko częściowe uznanie w społe-
czeństwie. Zakłamywana w okresie PRL 
prawda historyczna sprowadzała boha-
terskie czyny Żołnierzy Wyklętych do 
roli bandyckich ekscesów. W świadomo-
ści społecznej pokutują efekty esbeckiej 
propagandy oczerniające bezkompromi-
sową postawę ludzi, którzy nie godzili się 
ze zniewoleniem Ojczyzny”.
Wiosną na szkolnym budynku powsta-
nie mural poświęcony Żołnierzom Wy-
klętym. Sfi nansuje go Fundacja Grzego-
rza Biereckiego „Kocham Podlasie”, która 
pomogła także szkole w zakupie nowego 
sztandaru.                                    Marek Wasiluk

zaproszenie tygodnia

Stypendia dla gimnazjalistów
podlasie

Rozpoczęła się piąta edycja programu sty-
pendialnego „Marzenie o Nauce” , reali-
zowanego przez Edukacyjną Fundację 
im. prof. Romana Czerneckiego (EFC). 
O stypendia mogą ubiegać się uczniowie 
klas trzecich gimnazjów z terenów wiej-
skich, którzy ukończyli pierwszy semestr 
ze średnią ocen min. 4,75 lub znaleźli się 
w fi nale olimpiady kuratoryjnej. Średni 
dochód na osobę w rodzinie kandydata 

nie może przekroczyć 840 zł ne� o mie-
sięcznie. Uczniowie, spełniający powyż-
sze warunki i ubiegający się o stypendium, 
powinni do 31 marca br. wysłać wypeł-
niony formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie www.efc.edu.pl). Wyniki ogło-
szone zostaną 9 kwietnia br. Kandydaci 
będą musieli odbyć również rozmowę 
kwalifi kacyjną oraz dostać się do liceum 
wskazanego przez Fundację (w woj. lubel-
skim jest to I LO im. Stanisława Staszica 
w Lublinie). Lista stypendystów będzie 

opublikowana na początku lipca br.
Fundacja pokrywa koszty zakwaterowa-
nia stypendystów, wyżywienia, pomocy 
naukowych, nauki języków obcych, za-
jęć dodatkowych, finansuje ich udział 
w warsztatach oraz letnich i zimowych 
wyjazdach. 
Obecnie pod opieką Fundacji znajduje się 
240 uzdolnionych licealistów, w tym 26 
z woj. lubelskiego
Więcej informacji na www.efc.edu.pl

Woj.

podlasie

Z sześciu tysięcy dużych państwo-
wych przedsiębiorstw w 1989 roku 
pozostało do dziś ledwie sto sześć-
dziesiąt pięć. Wyemigrowało dwa i 
pół miliona Polaków, a siedem i pół 
miliona nie ma pracy lub jest zagro-
żona bezrobociem. Tylko w grudniu 
ubiegłego roku dwieście czterdzieści 
tysięcy osób straciło pracę, a wszystko 
to dlatego, że w latach 90-tych grupa 
złodziei oszukała nas na gigantyczną 
skalę. Oszustwa te kontynuowane są 
po dziś dzień – mówiła w miniony 
weekend profesor Grażyna Ancyparo-
wicz podczas spotkań szkoleniowych 
Akademii Nowego Samorządu prowa-
dzonych nie tylko z kandydatami na 
samorządowców w Białej Podlaskiej, 
Parczewie i Radzyniu.
Zdaniem prelegentki, która kiero-
wała m.in. Departamentem Finan-
sów Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS), wykładała na wielu uczel-
niach, a ostatnio została członkiem 
Rady Programowej PiS, kluczowym 
nieszczęściem i zagrożeniem dla Po-
laków było wprowadzenie OFE, czego 
tragiczne skutki odczujemy w nieod-
ległej przyszłości. 
 – Obecną sytuację Polski porówna-
łabym do lokomotywy, która została 
opanowana przez złodziei złomu. Ta 

lokomotywa jeszcze jedzie, ale suk-
cesywnie jest „rozbierana” przez sza-
browników i gdy już nie zostaną z niej 
nawet koła, wszystkie wagony – wraz 
z pasażerami, którzy w dużej czę-
ści śpią i nie są świadomi zagrożenia 
– spadną w przepaść – mówiła prof. 
Ancyparowicz.
Tezę tę potwierdzały, w skali lokalnej, 
wystąpienia kolejnych prelegentów, 
wójta gminy Radzyń Podlaski oraz 
dyrektorów Miejskich Ośrodków Po-
mocy Społecznej w Białej Podlaskiej 
i Parczewie. 
– W błyskawicznym tempie przy-
bywa osób, które wymagają wsparcia 
ze strony samorządów, a wszystko to 
w sytuacji, w której z roku na rok dys-
ponujemy mniejszą pulą pieniędzy – 
mówił Wiesław Mazurek, wójt gminy 
Radzyń Podlaski.
– Zmiana tej sytuacji, to jedno z więk-
szych wyzwań, jakie stoją przed samo-
rządami po najbliższych wyborach – 
podkreśliła pani profesor. 
Spotkania w Białej Podlaskiej, Parcze-
wie i Radzyniu – na prośby uczestni-
ków – każdorazowo uległy wydłuże-
niu, ponad zaplanowane wcześniej 
4 godziny.
Kolejna edycja ANS odbędzie się 
14 i 15 marca br. 

WS
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Magistrat w opałach budżetowych
Mieszkańcy grodu nad Krzną muszą przygotować się na najgorsze. Kasa świeci pustakami, 
zabraknie nawet na drobne remonty i naprawy – oświadczył podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta prezydent Andrzej Czapski. 
biała podlaska

Na ostatniej, lutowej sesji Rady Miasta 
Biała Podlaska uwagę radnych i zebra-
nych mógł przykuć punkt 4 czyli „In-
formacja Prezydenta Miasta o swojej 
pracy”. Andrzej Czapski wymienił długą 
listę uroczystości, spotkań, narad i kon-
ferencji, jakie odbyły się w tym roku. Nie 
przybliżył jakie konkretne profi ty z tych 
spotkań zyska miasto i jego mieszkańcy. 
Wspomniał również o liście osób zasłu-
żonych dla obronności kraju i obrony 
cywilnej, którym Urząd Miasta wręczył 
medale i wyróżnienia. Magistrat przy-

gotowuje się ponadto do kolejnych uro-
czystości.
Na sesji powróciła sprawa obsługi 
śmieci i związane z nią koszty. Wszystko 
wskazuje na to, że ten problem będzie 
powracał jak bumerang. Prezydent 
przytoczył liczby – wpływy do kasy 
miejskiej za wywóz nieczystości wyno-
szą 1,6 mln zł, a wydatki z tego tytułu 
wynoszą 3,3 mln zł. Kasa jest pusta, dla-
tego też magistrat zamierza wywiązy-
wać się jedynie z zawartych umów. Na 
inne zadania nie ma pieniędzy. Tym sa-
mym wnioski radnych, którzy zgłaszali 
sygnały mieszkańców o konieczności 

poprawy nawierzchni dróg, usunięcia 
utrudnień dojazdu do swoich posesji, 
naprawy chodników – nie mogą być 
wzięte pod uwagę. 
Ujmując temat kolokwialnie – śmieci 
rozwaliły budżet miasta. A za tę sytu-
acje winę – jak twierdzi włodarz – po-
noszą radni, którzy przyczynili się do 
odrzucenia podwyżek opłat za wywóz 
śmieci.
Decyzją radnych wyłączono lub zli-
kwidowano licea profi lowane i tech-
nika uzupełniające w bialskich zespo-
łach szkół. Łącznie „wykreślono” sześć 
jednostek. Powodem tych decyzji jest 

brak uczniów. W szkołach kurczy się 
ilość uczniów oraz klas. Tym samym 
zmniejsza się ilość zadań związanych 
z obsługą szkół. Prezydent podczas se-
sji zapowiedział podwyżki płac dla pra-
cowników administracji i obsługi bial-
skich szkół podległych jednostek oświa-
towych.
 – Pracownicy Urzędu Miasta nie otrzy-
mali w ostatnim czasie żadnych podwy-
żek – zaznacza Renata Szwed, dyrektor 
gabinetu prezydenta. Czy w tym roku 
będą podwyżki w magistracie? Do te-
matu powrócimy.

AL

UBYWA PAŃSTWA NA PODLASIU
Każdego roku w naszym regionie ubywa instytucji użyteczności publicznej, zakładów pracy, 
połączeń zapewnianych przez transport publiczny. Zmniejsza się liczba mieszkańców, młodzi 
wynoszą się, gdzie pieprz rośnie. Czas powiedzieć „dość!” degradacji południowego Podlasia.
podlasie

W każdej gminie naszego regionu przy-
bywa wymierających wsie, miejscowości, 
w których nawet 40 procent domów jest 
opuszczonych i niezamieszkałych. W po-
zostałych żyją leciwi seniorzy. Gmina Ja-
nów Podlaski jeszcze nie tak dawno liczyła 
6.5 tys. mieszkańców, obecnie – o tysiąc 
mniej. Przerażające są również statystyki 
dotyczące narodzin i zgonów. W ubiegłym 
roku we wspominanej gminie urodziło się 
48 dzieci, zmarło – 66 osób. 
 – Drastycznie dotyka nas niż demogra-
fi czny, nasze wsie wymierają. Nie widać 
symptomów poprawy tej sytuacji – mówi 
Jacek Hura, wójt gminy Janów Podlaski.

Bez pracy…
Seniorzy zostali skazani na samotność, bo 
młodzi musieli wyjechać. W rodzinnych 
stronach brakowało pracy, perspektyw, 
możliwości zarobienia na chleb. Miejsc 
pracy wciąż systematycznie ubywa. We-
dług informacji przekazanych przez An-
drzeja Matacza, z-cę dyrektora Urzędu 
Statystycznego w Lublinie, w latach 2007 
– 2013 w powiecie bialskim, radzyńskim 
oraz parczewskim zamknięto 65 zakła-
dów zatrudniających powyżej dziesięciu 
pracowników. Najwięcej, bo aż 38 fi rm, 
upadło w powiecie bialskim. Na drugim 
miejscu uplasował się powiat parczew-
ski, w którym znikło 20 przedsiębiorstw. 
W powiecie radzyńskim natomiast 7 fi rm 
zakończyło swoją działalność. Likwidacja 
dużego zakładu pracy zawsze jest bolesna 
dla regionu.

…i komunikacji
Jednak to upadek strategicznych fi rm nie-
sie za sobą najbardziej tragiczne skutki. Zli-
kwidowany w 20011 rok bialski PKS to nie 
tylko utrata ponad 160 miejsc pracy. Kie-

rowcy ze swoimi kwalifi kacjami nie mieli 
większych problemów ze znalezieniem za-
trudnienia, jeśli nie w kraju, to za granicą. 
Z powodu tej nieprzemyślanej i nieuza-
sadnionej decyzji wiele miejscowości zo-
stało po prostu odciętych od świata. Wsie: 
Janówka, Młyniec, Witoroż (gmina Biała 
Podlaska), Nowosiółki, Jabłeczna (gmina 
Sławatycze) i wiele innych nie mają połą-
czeń transportu publicznego. Prywatna 
fi rma przewozowa obsługuje jedynie ren-
towne trasy. Mieszkańcy nie mogą dotrzeć 
na pocztę, do lekarza, do urzędów.
 – Sieć połączeń autobusowych między 
Białą Podlaską na powiatem bialskim jest 
bardzo rzadka, co wynika głównie z niskiej 
gęstości zaludnienia i rzadkiej sieci osadni-
czej w tej części województwa lubelskiego 
– czytamy w ogłoszonym ostatnio „Planie 
zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego w województwie 
lubelskim”.
Ten sam plan przewiduje kolejne zamiesza-
nie z połączeniami kolejowymi. Od kilku 
lat, mimo kosztownego remontu linii War-
szawa-Terespol, przez nasz region przejeż-
dża coraz mniej pociągów. Nie wiadomo, 
kto ma fi nansować połączenia lokalne. By 
dojechać do Warszawy trzeba często ko-
rzystać z połączenia przez Łuków i Siedlce. 
W drodze do stolicy mieszkańców regionu 
czekają więc dwie przesiadki. – O podró-
żach koleją można mówić dużo. Przejazdy 
są drogie, pociągi brudne, a ponadto ni-
gdy nie wiadomo kiedy nim dotrę do celu. 
Trudno jest zdobyć jakąkolwiek informa-
cję. Rozkłady są dostępne tylko na stronach 
internetowych, a infolinie często udzielają 
błędnych odpowiedzi. Nawet za komuny 
był lepszy porządek niż jest obecnie – pod-
sumowuje starsza pani, mieszkanka Białej 
Podlaskiej. Na dodatek pociągi wciąż się 
spóźniają. 17 lutego pociąg, który zgodnie 
z rozkładem miał wyruszyć z Białej Podla-

skiej do Warszawy o godz. 6.05 wyjechał 
o godz. 8.25.
 – Jechałem tym pociągiem. Zapytałem 
konduktora, czy w tej sytuacji kolej zwróci 
mi część kosztów podróży. Niestety kon-
duktor wzruszył ramionami i odszedł bez 
słowa – wspomina student, mieszkaniec 
Międzyrzeca Podlaskiego.

Za drogie szkoły, znikające komisariaty
Potężnym problemem, zwłaszcza na 
wsiach, staje się dostęp do edukacji. Przez 
kraj przechodzi tajfun, zmiatający kolejne 
placówki oświatowe. Powód? Finansowa-
nie oświaty przerzucono na samorządy, 
a te po prostu nie mają pieniędzy na pro-
wadzenie szkół. W województwie lubel-
skim w latach 2008-2013 zlikwidowano 
188 szkół podstawowych i ich fi lii a także 
12 gimnazjów. Do tego doszło 87 liceów 
profi lowanych i ogólnokształcących, 15 
szkół zawodowych i wiele innych placó-
wek oświatowych. Liczba szkół zmniejsza 
się w każdym powiecie, każdej gminie. Zni-
kają nie tylko małe, wiejskie szkoły. Z koń-
cem poprzedniego roku szkolnego zlikwi-
dowano na przykład Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Białej Podlaskiej.
 – Niż demografi czny boleśnie odczuwają 

bialscy nauczyciele. Kurczy się ilość klas, 
godzin nauczania i ilość etatów. W szko-
łach panuje grobowa aura, nauczyciele żyją 
w ciągłym stresie, bo nie wiadomo, kto od 
września straci pracę – mówi nauczycielka 
bialskiej podstawówki.
Zmniejsza się również ilość komisariatów 
policji. Jak poinformował nas Sławomir 
Karpiński z Komendy Powiatowej Policji 
w Parczewie, w latach 2007 – 2013 w po-
wiecie zlikwidowano 3 komisariaty policji. 
W tym samym czasie w powicie radzyń-
skim znajdowało się 6 Punktów Przyjęć 
Rewiru Dzielnicowych, które przenie-
sione zostały do KPP w Radzyniu Pod-
laskim. Rzecznik prasowy tej jednostki 
Barbara Salczyńska, zapewnia, że służba 
dzielnicowych w całości skoncentrowana 
jest w wyznaczonym rejonie. W powiecie 
bialskim w tych latach nie wprowadzono 
zmian organizacyjnych.
Co wkrótce zniknie z mapy? Czas pokaże, 
ale trudno być optymistą. Tak długo, jak 
władze państwa będą spoglądać na nas 
z pogardą, jak na nikomu niepotrzebny 
problem, a powiązani z władzą centralną 
samorządowcy nie zbudzą się z letargu 
Podlasie może zmieniać się tylko na gorsze.

Agnieszka Lubaszewska

na krótkona krótko

kąkolewnica

W ubiegłym tygodniu podczas kontroli 
drogowej funkcjonariusze z placówki SG 
w Terespolu, zatrzymali samochód marki 
Fiat Ducato, który prowadził mieszkaniec 
woj. śląskiego. W trakcie prowadzonych 
czynności funkcjonariusze znaleźli 1,6 
mln szt. papierosów różnych marek o sza-
cunkowej wartości 947 984 zł. W sprawie 
wszczęto postępowanie przygotowawcze. 
Funkcjonariusze SG, ustalają pochodze-
nie zatrzymanych wyrobów akcyzowych.

Papierosy o wartości 
prawie 1 mln zł

małaszewicze

Na terenie bocznicy kolejowej pracownicy 
ujawnili włamanie do 18 samochodów 
marki Hyundai, przewożonych na platfor-
mach kolejowych. Złodzieje okradli 17 sa-
mochodów – 14 poduszek powietrznych 
oraz 17 kół zapasowych. Wstępne straty 
powstałe w wyniku tych przestępstw 
oszacowano na kwotę 50 tys. zł.

Okradzione auta

biała podlaska, piszczac

Dwóch pijanych mieszkańców Białej 
Podlaskiej w wieku 27 i 29 lat używając 
przemocy fi zycznej obrabowało 17-let-
niego mieszkańca gminy Tuczna. W kie-
szeni ofi ary znaleźli 30 zł. Incydent wy-
darzył się 20 lutego. Policja zatrzymała 
rozbójników a Prokurator Rejonowy 
w Białej Podlaskiej zastosował wobec 
nich dozór policji. Natomiast dzień wcze-
śniej w Piszczacu został napadnięty i po-
bity 44-letni mężczyzna. Policji w Tere-
spolu szybko ustalili sprawców pobicia: 
20-letniego i 17-letniego mężczyznę. Te-
raz agresorzy odpowiedzą za swój czyn. 

W biały dzień

radzyń podlaski

Policjanci zatrzymali 27-letniego miesz-
kańca ośrodka dla cudzoziemców. Męż-
czyzna przypalał zapalniczką palce 8-mie-
sięcznej córce. Zgłoszenie o bestialskim 
zachowaniu otrzymał dyżurny radzyń-
skiej komendy. Policjanci potwierdzili 
te informacje. W trakcie prowadzonych 
czynności ustalono, że mężczyzna znę-
cał się nad rodziną od września ubiegłego 
roku. – Radzyńska komenda skierowała 
do prokuratury wniosek o zastosowanie 
wobec mężczyzny środka zapobiegaw-
czego w postaci tymczasowego areszto-
wania – poinformowała asp. Barbara Sal-
czyńska z Komendy Powiatowej Policji 
w Radzyniu Podlaskim. Prokuratura jed-
nak nie przychyliła się do wniosku i jako 
środek zapobiegawczy zastosowała dozór 
Policji. 27-latek wkrótce stanie przed są-
dem. Grozi mu 5 lat więzienia.

Znęcał się nad rodziną

Na Podlasiu wciąż ubywa instytucji użyteczności publicznej



Krzysztof Chilczuk – wójt Gminy Pode-
dwórze jest najlepszym przykładem na 
to, że można; że przypięta nam łatka 
„Polski B” nijak ma się do rzeczywistości, 
przynajmniej jeżeli chodzi o zaangażo-
wanie oraz aktywność lokalnych włoda-
rzy, którzy mimo wszystkich przeciwno-

ści zdobywają kolejne złotówki na nowe drogi, inwestują, 
tworzą miejsca pracy. 

Dariusz Litwiniuk – prezes Stowarzy-
szenia „Dobra Szkoła”, prowadzącego od 
2012 r. szkołę w Sielczyku, którą władze 
Białej Podlaskiej postanowiły zamknąć. 
Obecnie szkoła – wraz z przedszkolem 
– ma profi l katolicki, samofi nansuje się, 
choć nie otrzymuje dotacji od miasta, 

rodzice nie płacą czesnego. Placówka utrzymuje się wy-
łącznie z subwencji z budżetu państwa. Zajmuje II miej-
sce w Białej Podlaskiej w rankingu szkół podstawowych.

Mirosław Kapłan – były wójt gminy Mię-
dzyrzec Podlaski odwołany w referen-
dum. Warto jednak pamiętać, dlaczego 
w ogóle doszło do głosowania i jaki był 
jego przebieg. Nie jest tajemnicą, że Mi-
rosław Kapłan naruszył układ, od niepa-
miętnych czasów rządzący gminą. Su-

rowa krytyka, jaka spotykała go za to, co robił i czego nie 
robił, była z całą pewnością rodzajem kary.

Jowita Sieńczyk – choć teraz uczy się i tre-
nuje w Krakowie, to wciąż emocjonalnie 
związana jest z Białą Podlaską i naszym lo-
kalnym klubem Żak. Jest jedną z najbar-
dziej utalentowanych zawodniczek mło-
dego pokolenia. W 2013 roku Jowita zo-
stała mistrzynią Polski juniorów na 200 

i 400 metrów stylem zmiennym. Zdobyła też złoto w kra-
jowym czempionacie na 100 metrów stylem motylkowym. 
Wspierana jest przez Fundację im. Stefczyka. 

Wiesław Mazurek – wójt gminy Radzyń 
Podlaski. Ma cechę rzadką wśród osób 
parających się działalnością publiczną: 
dotrzymuje słowa. W kampanii wybor-
czej zapowiedział, że zbuduje sieć przed-
szkoli. Po zwycięstwie w wyborach zaka-
sał rękawy i po prostu to zrobił. Z jego 

inicjatywy odbywają się integracyjne uroczystości, on 
uruchomił Fundusz Sołecki i Inicjatywę Lokalną. 

Sylwia Stubińska – kobieta z charak-
terem, aktywistka, która uparcie działa 
na rzecz wspólnego dobra, a szcze-
gólnie skupia swoją uwagę na mło-
dzieży. Jest przewodniczącą szkolnej 
rady rodziców i prezesem Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego Lo-

kalni.pl w Piszczacu. Dzięki staraniom tego stowarzy-
szenia, odsłonięty został w Piszczacu wspaniały mural 
– malowidło przedstawiające Żołnierzy Wyklętych. 
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 partnerem rubryki „podlasie z kulturą” jest towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych skok

Świat widziany przez obiektyw 
Od wielu lat nie rozstaje się z aparatem fotografi cznym. Jeszcze 
niedawno amator, dziś profesjonalista – zdobywca wielu laurów na 
konkursach fotografi cznych, uczestnik niezliczonych wystaw, twórca 
i realizator ciekawych pomysłów. 

podlasie

Tomasza Młynarczyka znają zapewne 
wszyscy mieszkańcy powiatu radzyń-
skiego, a to za sprawą współpracy z lo-
kalnymi mediami, reportaży prasowych 
oraz dzięki zaangażowaniu w działal-
ność Grupy Twórczej Motycz i Radzyń-
skiego Klubu Fotografi cznego Klatka. 
 – Moja przygoda z aparatem przebie-
gała dość typowo. Zacząłem fotografo-
wać prezentem komunijnym mojej sio-
stry – wspomina Tomasz. 
Po kilku latach, gdy założył rodzinę 
i przyszła na świat córeczka, postano-
wił zakupić dobry sprzęt, aby utrwalać 
te niezwykłe chwile.
 – Początkowo fascynowałem się foto-
grafi ą przyrodniczą, teraz skupiam się na 
zdjęciach społecznych i na dokumencie 
– mówi fotografi k. 

Inny świat 
Pierwsza wystawa Tomka Młynarczyka 
nosiła nazwę „Gdzie jest pałac?” Ekspo-

zycja zadziwiła i zauroczyła odbiorców, 
gdyż przedstawiała obiekty nieznane, za-
pomniane, trudnodostępne. Potem były 
kolejne wystawy, nagrody zdobywane na 
konkursach fotografi cznych. 
Nie tak dawno ukazał się album „Wa-
lizka Józefa Karłowicza” Dominiki Lesz-
czyńskiej i Tomasza Młynarczyka. Auto-
rzy nad albumem pracowali ponad trzy 
lata. Zaprezentowali w nim zbiór zdjęć 
i pamiątek po radzyńskim fotografi e Jó-
zefi e Karłowiczu. Zdjęcia odnalezione 
w walizce obejmują okres od lat 30. po 
lata 50. XX wieku. Są to zdjęcia, nega-
tywy szklane i błony cięte. „Walizka 
Józefa Karłowicza” to gratka dla pa-
sjonatów fotografi i, historyków, regio-
nalistów, badaczy dziejów Podlasia i Lu-
belszczyzny.
Zawiera zbiór ponad 300 ilustracji przed-
wojennych, z okresu okupacji, jak i po-
wojennych zdjęć radzyńskiego fotografa.
Tomasz niestrudzenie tworzy i ma wiele 
pomysłów, które dopingują go do dzia-
łania 

 – Ciągle odkrywam coś nowego, to pro-
ces, który trwa nieustannie. Każdy naj-
drobniejszy plan, który uda mi się zre-
alizować, jest moim osiągnięciem. Foto-
grafi a to przygoda, odkrywanie tajemnic, 
twórcze myślenie, poznawanie ludzi. Jest 
to uzależnienie bez którego ciężko żyć – 
stwierdza Tomasz.

Ludzi i przemijanie 
Tomasza interesują przede wszystkim 
ludzie. Zaciekawiają go twarze, syl-
wetki, postacie często pomijane przez 
przechodniów, ale zawsze są zauwa-
żone i utrwalone w jego obiektywie. Po-
trafi  uchwycić jakąś niezwykłą sytuację, 
scenę, chwilę. Uparcie i z pewną prze-
korą utrwala to, co przemija: przedmioty, 
domy, obiekty które dziś są ale za chwilę 
mogą zniknąć. 
Jako artysta bawi się kolorami, szaro-
ściami i światłem, aby fotografowanym 
obiektom przydać tajemniczości, ukazać 
inne oblicze. 
O planach na przyszłość mówi krotko. 

– Chciałbym fotografować... Dokończyć 
opracowywanie kilku rozpoczętych ksią-
żek. Zakończyć rozpoczęte reportaże 

i przygotować wystawy, które czekają na 
swoją kolej – mówi Tomasz.

Agnieszka Lubaszewska 

TYGODNIKA PODLASKIEGO 2013
Laureatami wcześniejszych naszych plebiscytów zostali Ewa Błasik (2011) oraz Ksiądz Biskup Antoni 
Pacyfi k Dydycz (2012). Kto w tym roku odbierze statuetkę zwycięzcy?
biała podlaska

Uczestnicy balu karnawałowego oraz uroczy-
stej Gali poznają go już 1 marca br.
W bialskiej restauracji „Skala” nastąpi prezen-

tacja osób nominowanych do nagrody oraz 
ofi cjalne ogłoszenie wyników plebiscytu. Im-
prezę poprowadzi Magda Steczkowska, która 
również zaprezentuje piosenki ze swoich 
ostatnich płyt.

Internauci poznają nazwisko tegorocznego 
laureata w niedzielę. Ofi cjalny komunikat 
ukaże się na stronie www.tygodnikpodlaski.pl.
W kolejnym wydaniu Tygodnika opubliku-
jemy obszerną relację z uroczystości oraz 

przybliżymy postać laureata oraz szerzej za-
prezentujemy jego dokonania naszym Czytel-
nikom. Partnerem Gali jest Fundacja Grzego-
rza Biereckiego „Kocham Podlasie”, a sponso-
rem Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.

Prace Tomasza Młynarczyka: „Lubelska brama” (góra) oraz „Bogdan i chleb” (dół)



Kasa Stefczyka obchodziła w ubiegłym roku dwudziestą rocznicę działania. Jest 
największą w Polsce spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową. Dysponuje 
siecią ponad 400 placówek. Z jej usług korzysta blisko 900 tysięcy członków – 
również za pośrednictwem Internetu.
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Najstarszy w Białej Podlaskiej
gospodarka

Bialski oddział Kasy Stefczyka rozpo-
czął 15 rok działalności. – To pierwsza 
placówka SKOK w Białej Podlaskiej, 
rezydującą początkowo przy ul. Na-
rutowicza, a obecnie przy ul. Jatkowej 
– mówi kierowniczka Marta Banach – 
Klujewska.
W Kasie można nie tylko założyć lokatę 
czy uzyskać pożyczkę, ale również do-
konać przelewu, ubezpieczyć mieszka-
nie i samochód, skorzystać z ubezpie-
czenia na życie.  – Cieszy, że dla wielu 
spośród 3 000 naszych członków jeste-
śmy podstawową instytucją fi nansową. 
Na ich rachunki oszczędnościowo – roz-
liczeniowe trafi a ich wynagrodzenie za 
pracę, a za pośrednictwem karty banko-
matowej mają do swoich pieniędzy do-
stęp przez całą dobę – dodaje kierow-
niczka placówki.
SKOK jest nie tylko instytucją fi nan-
sową. Podejmuje liczne działania inte-
grujące członków Kasy, ale i na rzecz lo-

kalnej społeczności. 
– Urządzaliśmy spotkania wigilijne. Na 
głośny fi lm „Układ zamknięty” rozda-
waliśmy naszym członkom bezpłatne 
bilety, a ci z długoletnim stażem otrzy-
mywali zaproszenia na ubiegłoroczny 
Kabareton – wylicza pani Marta.

Inicjatyw na rzecz mieszkańców – i tych 
najmłodszych, i tych w sile wieku – nie 
sposób wymienić. To z jednej strony 
konkursy z nagrodami dla dzieci, wie-
loletnia współpraca z Domem Dziecka 
w Komarnie, współorganizacja wraz ze 
Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji 

Ukraiński 
węzeł

zielona wyspa czy ruchome piaski

ukraińskiego: obniżek płac, podniesie-
nie podatków, podniesienie cen gazu 
i elektryczności, zdewaluowania hrywny 
i wyprzedaży najwartościowszych skład-
ników majątku narodowego. Tak naiwni 
i sprzedajni zarazem dzisiejsi przy-
wódcy polityczni na Ukrainie raczej nie są. 
Co innego nasi „aferałowie” z początku 
lat 90. Rosja niewątpliwie wykorzy-
sta szantaż gazowy, zażąda wyższych 
cen za ukraińskie obligacje, zastosuje 
embargo lub wyższe cła na ukraińskie 
produkty eksportowe, w tym zwłasz-
cza żywność i surowce, być może zażąda 
przedterminowej spłaty 35 mld dol. długu 
ukraińskiego. Z pewnością uruchomi też 
swoje aktywa osobowe wśród parlamen-
tarzystów, elit biznesowych i politycznych, 
podsycając spory w procesie tworzenia 
nowych władz i instytucji na Ukrainie. 
Sytuacja więc Ukrainy jest dramatyczna. 
Tylko międzynarodowe porozumienie 
i gigantyczny nowy plan Marshalla dla 
Ukrainy  mógłby realnie zmienić patową 
sytuację u naszych sąsiadów, ale na to się 
na razie nie zanosi.

 partnerem strony gospodarka są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Janusz Szewczak
Główny ekonomista SKOK

o duże europejskie państwo jest 
dziś ewidentnym bankrutem, 
zostało zorganizowane i funk-
cjonowało przez lata w oparciu 

o gigantyczną korupcję i na mafijno – 
gangsterskich zasadach, które dotyczyły 
nie tylko prezydenta Wiktor Januko-
wicza, ale również prezydenta Leonida 
Kuczmy i wielu innych znanych polity-
ków ukraińskich. Ukraina potrzebuje 
dziś, nie 2-3 mld euro czy nawet 20 mld 
euro i to natychmiast, ale wręcz setek 
miliardów euro, by stanąć na nogi. 
Mała Grecja dostała 240 mld euro unij-
nej pomocy, które natychmiast trafiły do 
zagranicznych banków i efektów nadal 
nie widać, ciągle tkwi w kryzysie, z któ-
rego nie wyjdzie bez odrzucenia wspólnej 
waluty. Unia znaczących pieniędzy dla 
Ukrainy nie ma i nie da, a widać, że i dać 
nawet te znacznie mniejsze pieniądze 
nie bardzo chce. Bank Światowy i MFW 
ustanawiając pożyczkę dla już gigantycz-
nie zadłużonego ukraińskiego budżetu 
zażądają natychmiast od nowego rządu 

ROSNĄ STRATY PRODUCENTÓW MIĘSA
Coraz trudniejsza sytuacja hodowców trzody chlewnej ze „strefy buforowej” wprowadzonej po wykryciu w Polsce afrykańskiego 
pomoru świń (ASF). Rząd uspokaja i przekonuje, że nie zostawi rolników bez pomocy. Konkretów jednak na razie brak. 

gospodarka

Przypomnijmy: po wykryciu w Polsce 
ASF służby weterynaryjne wyznaczyły 
strefę buforową przy granicy z Białorusi, 
obejmującą powiaty woj. podlaskiego, 
mazowieckiego oraz lubelskiego (po-
wiat bialski). Na tym terenie zwierzęta 
muszą być trzymane w zamkniętych 
pomieszczeniach, a mięso nie może być 
eksportowane za granicę. Już wcześniej 
Rosja wprowadziła embargo na wie-

przowinę z Unii Europejskiej. Straty 
producentów mięsa są z dnia na dzień 
coraz większe. 

Spokój premiera
Podczas wtorkowej konferencji praso-
wej premier Donald Tusk podkreślał, 
że dwa stwierdzone w Polsce przy-
padki ASF dotyczą dzików, a nie świń. 

Uspokajał dziennikarzy, że zachorowań 
u świń nie ma, a wprowadzenie strefy 
buforowej to „działanie prewencyjne”. 
 – Nie sądzimy, aby w najbliższej przy-
szłości zdarzył się przypadek zachoro-
wania wśród trzody chlewnej – mówił 
Tusk. Premier odnosił się także do apeli 
opozycji, by w związku z brakiem od-
powiedniej reakcji na wykryte w Pol-
sce przypadki ASF, zdymisjonował mi-
nistra rolnictwa Stanisława Kalembę 
(PSL). Przypomnijmy, że – jak pisaliśmy 

w poprzednim wydaniu Tygodnika 
Podlaskiego – o zagrożeniu afrykań-
skim pomorem świń alarmował już je-
sienią ubiegłego roku podlaski senator 
PiS Grzegorz Bierecki. Tymczasem we-
dług Tuska powodów do odwołania Ka-
lemby nie ma. 
 – Pomysły opozycji, że jak pojawia się 
afrykański pomór świń, to w związku 

z tym należy dymisjonować ministrów, 
są mało racjonalne – wywodził premier. 
Tusk zawzięcie broni Kalemby, pochy-
lając się z troską nad ciężką pracą, którą 
ten rzekomo wykonuje w związku z po-
morem. Według niego minister „jest zde-
terminowany i zaangażowany; rzadko się 
widzi osoby tak przejęte problemem”. 

Niepokój rolników
Sęk w tym, że owej determinacji nie wi-
dać w terenie. Na początku tygodnia 

w Suchożebrach spotkali się przedsta-
wiciele branży. Skarżyli się, że nikt nie 
chce odbierać świń z ich gospodarstw, że 
nie wiadomo, kto i gdzie miałby je ubijać. 
Rolnicy czują się bezradni, nie otrzymują 
od odpowiednich służb informacji doty-
czących zasad postępowania w sytuacji 
zagrożenia ASF. Hodowcy domagają się 
wstrzymania importu wieprzowiny, od-

strzału dzików i skupu interwencyjnego. 
Chcą też jasnych, precyzyjny informacji 
na temat tego, jak państwo zamierza po-
radzić sobie z problemem afrykańskiego 
pomoru świń. Już dziś wielu producen-
tom wieprzowiny zagląda w oczy widmo 
bankructwa. Hodowcy są zdesperowani 
i zamierzają walczyć o swoje. Jak podaje 
portal podlasie24.pl, we środę pod Staro-

stwem Powiatowym w Łosicach zebrała 
się grupa rolników z powiatu łosickiego 
i ościennych. Wspólnie pojechali do War-
szawy, by protestować przeciwko ob-
ostrzeniom w handlu wieprzowiną. 
 – Każdy z nas ma kredyty do spłacenia, 
rodziny na utrzymaniu. Jak tu żyć? – py-
tali rolnicy. 

Red.

– Każdy z nas ma kredyty do 
spłacenia, rodziny na utrzymaniu. 
Jak tu żyć? – pytają rolnicy

Finansowej akcji „Żyj fi nansowo” – cy-
klu zajęć pozalekcyjnych dla gimnazja-
listów i licealistów… Z drugiej – zainicjo-
wana niedawno współpraca z bialskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Red.

Zakłady mięsne wstrzymały skup trzody chlewnej

Kasa Stefczyka była jednym ze sponsorów akcji „Makulatura na drzewo”
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 partnerem rubryki jest towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych skok

DAWNE MIASTA – WSPÓŁCZESNE WSIE
Obecne wsie: Janów Podlaski, Konstantynów, Piszczac, Łomazy, Rossosz, Wisznice (dawniej Wiśnice), Kodeń, 
Komarówka, Wohyń, Sławatycze i Czemierniki były niegdyś miastami. Prawa miejskie posiadały również Pratulin, 
Dokudów i Leśna Podlaska.
podlasie

Jeszcze do niedawna o rozwoju regionu 
świadczył poziom urbanizacji, czyli od-
setek mieszkańców miast w stosunku do 
całej ludności. Gdy spojrzymy na mapę 
południowego Podlasia liczba miast jest 
stosunkowo niewielka. To stolice po-
wiatów: Biała Podlaska, Radzyń Podla-
ski i Parczew oraz Międzyrzec Podlaski 
i Terespol. 
Poza Białą Podlaską, liczącą prawie 
60 000 mieszkańców, są to miasta sto-
sunkowo nieduże, w których mieszka 
od 9 do 20 tysięcy osób. 
Nasze miasta to ośrodki o charakterze 
administracyjnym, z dobrze rozwinię-
tym handlem, ale pozbawione prawie 
przemysłu i surowców, co powoduje wy-
ludnianie się Podlasia. Zła pozornie sy-
tuacja demografi czna ma w sobie jednak 
i ten plus, że region staje się atrakcyjnym 
dla osób szukających spokoju oraz ciszy. 
Każdy z przyjeżdżających na południowe 
Podlasie jest zdziwiony tak rzadką siecią 
ośrodków miejskich. Takie dawne miasta 
jak Janów Podlaski, Piszczac, Łomazy czy 
Wisznice, zgodnie z obecną nomenkla-
turą prawną, są przecież wsiami. 

Status miasta
Pierwsze miasta powstawały jako osady 
przy grodach obronnych . Aby jednak po-
wstało miasto – musiało ono być loko-
wane (umieszczane) na podstawie dwóch 
wzorców praw, najczęściej wówczas sto-
sowanych: lubeckiego (od miasta Lubeki) 
dla miast nadmorskich i magdeburskiego 
dla pozostałych. Powstawał wtedy urząd 
burmistrza, rada miejska z rajcami – jak 
wówczas nazywano radnych – oraz or-
ganizacje rzemieślników(cechy) i kup-
ców (gildie). 
Każde miasto miało swój herb opisany 
zgodnie z zasadami heraldycznymi. 
Mieszczanie często – w odróżnieniu do 
chłopów – posiadali coś na kształt her-
bów szlacheckich, tzw. gmerki, co sta-
wiało ich wyżej w hierarchii społecznej. 
Jak wtedy mówiono potocznie (łyko) 
mieszczanin był ważniejszy od chama 
(chłopa). 

Wokół rynku
Miasta budowano według prawie tego 
samego wzorca, dostosowując go do wa-
runków terenowych, jak i wcześniejszej 
zabudowy. W centrum każdego miasta 
znajdował się rynek, pełniący funkcje 
handlowe. Przy rynku budowano ko-
ściół i ratusz gdzie rezydował burmistrz, 
oraz domy kupców. Na obrzeżach miesz-
kali rzemieślnicy, stąd nazwy ulic, oraz 
ogrodnicy. 

Takim rynkiem w Białej Podlaskiem był 
obecny Plac Wolności
W Łomazach, wkrótce po lokacji mia-
sta, powstał imponujący wielkością ry-
nek, którego zarysach możemy oglądać 
do dzisiaj. W Janowie Podlaskim rynek 
zachował się w całej okazałości, mimo 
zmian w zabudowie. Rynek w Piszczacu 
zaś miał rzadko spotykany, bo trójkątny 
kształt.
Od rynku wytyczano ulice, noszące na-
zwy miast w kierunku, których biegły, np. 
ul. Brzeska w Białej, czy ul. Bialska w Jano-
wie. Istniały też ulice, na których miesz-
kali określeni rzemieślnicy, te nazwy nie 
przetrwały zazwyczaj do dzisiaj, choć za-
chowały się wyjątki, jak ul. Jatkowa (od ja-
tek, czyli miejsc sprzedaży mięsa) czy ul. 
Garncarska w Białej Podlaskiej.

Specyfi ka pogranicza
Nasz region wydaje się być zapóźnio-
nym w rozwoju sieci miejskiej, ale tylko 
po części jest to zgodne z prawdą. Połu-
dniowe Podlasie było swego rodzaju po-
graniczem państwowym, leżący począt-
kowo między Polską a w szczególności 
Mazowszem, (które też miało swoje am-
bicje), a Jaćwingami i państwami ruskimi 
podbitymi później przez Litwę. 
Osadnictwo miało tu początkowo głów-
nie charakter militarny, czego pozosta-
łością może być imponujące grodzisko 
obok Horodyszcza. Przełom nastąpił po 
unii polsko litewskiej. Dawne ziemie po-
granicza znalazły się w środku kraju. Za-
częła masowo osiedlać się na Podlasiu 
ludność z przeludnionego Mazowsza. 
Wtedy właśnie zakładano pierwsze mia-
sta, jako ośrodki administracji.

Czasy Złotego Wieku 
Drugim okresem, w którym nastąpił roz-
kwit osadnictwa miejskiego, to XVI wiek, 
nazwany później Złotym, w którym roz-
wój gospodarczy Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów przyczynił się do rozrostu sieci 
miejskiej. Lokowano wówczas miasta na 
terenie dawnych wsi lub „na surowym ko-
rzeniu” czyli w nowym miejscu. 
Istniały trzy możliwości tworzenia miast, 
były to lokacje kościelne (Janów Podlaski), 
państwowe, czyli królewskie (Łomazy, 
Piszczac) i prywatne jak Biała – później-
sza własność Radziwiłłów czy Kodeń Sa-
piehów.
Wbrew pozorom najszybciej rozwijały 
się miasta prywatne, bo miały jakby to 
się dzisiaj mówiło możnych sponsorów. 
Do miast, które istniały na naszym tere-
nie a teraz są wsiami (osadami) zaliczamy: 
Janów Podlaski, Konstantynów, Piszczac, 
Łomazy, Rossosz, Wisznice (dawniej Wi-
śnice), Kodeń, Komarówkę, Wohyń, Sła-

Rzymscy katolicy jak i protestanci byli 
również wyjątkiem na tym terenie, po-
nieważ gros mieszkańców okolicznych 
miejscowości z wyjątkiem kilku wsi (Ma-
lowa Góra, Horbów) stanowili pierwotnie 
prawosławni, a po Unii Brzeskiej: Unici – 
Grekokatolicy. 

„Obcy” kontra „swój”
Skąd wynikała obopólna niechęć wsi do 
miast? Jeszcze do początku XX wieku po-
dział społeczny był trwały, a małżeństwa 
pomiędzy członkami obu społeczności 
(np. chłopki z mieszczaninem) uważano 
za mezalians. Upadek miast na naszym 
terenie nastąpił w XIX wieku. Nałożyły 
się na to przyczyny natury politycznej 
(kara za udział ludności w Powstaniu 
Styczniowym), jak i gospodarczej: bu-
dowa linii kolejowej spowodowała, że 
przetrwały tylko te z miast, które znaj-
dowały się w jej pobliżu. Jeszcze w po-
łowie XIX wieku nie istniała tak wielka 
przepaść w liczbie ludności. Największe 
miasta, jak Międzyrzec i Biała Podlaska 
liczyły ok. 10 tys. mieszkańców, podczas 

watycze i Czemierniki. 
Prawa miejskie posiadały również Pratu-
lin, Dokudów i Leśna Podlaska, utraciły 
one ten status jeszcze w czasach Polski 
Przedrozbiorowej i trudno tam odnaleźć 
obecnie ślady dawnych miast.

Mieszczanie
W momencie lokacji miast osadzano lud-
ność, która w znacznym stopniu różniła 
się od otaczających je mieszkańców wsi 
czy też szlacheckich zaścianków. Były 
to z reguły dwie grupy: Żydzi zajmu-
jący się handlem, bankierstwem i rze-
miosłem oraz – jak ich wówczas okre-
ślano – Chrześcijanie: zazwyczaj Polacy, 
ale również Niemcy czy Szkoci, głównie 
rzemieślnicy, ogrodnicy i – w mniejszej 
części – kupcy. Zazwyczaj w miastach 
istniał jeden lub kilka kościołów rzym-
skokatolickich oraz synagoga. Żydzi sta-
nowili zwykle ponad połowę ludności, 
ale w Międzyrzecu przed wojną było ich 
ok. 80 %. Wyjątkiem była tu miejscowość 
Horodyszcze, gdzie w momencie lokacji, 
istniał zakaz osiedlania się tej ludności. 

gdy inne – jak Łomazy czy Kodeń – miały 
ok. 5 – 6 tys. Wraz z upadkiem miast na-
stąpiła degradacja gospodarcza. Miasta 
stopniowo traciły swoją tożsamość, choć 
ludność – co należy cenić – zachowała 
swoje poczucie godności i odrębności. 
Jedno tylko z miast podniosło się po tej 
degradacji. Janów Podlaski był miastem 
od 1915 do 1945. Został nawet stolicą 
powiatu konstantynowskiego (do 1932 
roku), gdzie miastem w tym powiecie były 
Łosice. Z niewiadomych przyczyn został 
pozbawiony praw miejskich po 1945 roku. 
Istniejący świat dawnych miasteczek za-
chował się już tylko w pamięci najstar-
szych mieszkańców regionu.

Wojciech Łocheński
Fotografie: Ze zbiorów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Pałac w Konstantynowie – ostatnia własność rodziny Plater-Zyberków

Kodeń: kościół Św. Ducha oraz 
nieistniejące obecnie ruiny zamku 
Sapiechów

Siedziba Zarządu Miejskiego w Janowie Podlaskim (po lewej widoczny szyld Kasy Stefczyka działającej w tym samym budynku)
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SPARINGIAZS PSW: Pragą Warszawa 9:1, Korona Łasz-czów 7:0, Praga Warszawa 2:1, 05.03 1.FC Katowice, 07.03 Zagłębiem Lublin, 09.03 Czwórka RadomOrlęta Radzyń Podlaski: Motor Lublin 0:1 , Lublinianka 1:1, Avia Świdnik 1:4, KS Dąbro-wica 3:1, Broń Radom 1:4, Orlęta Łuków 5:1, 09.03 Lewart Lubartów Podlasie Biała Podlaska: Motor Lublin 1:5, Czarni Węgrów 3:1, Podlasie II Biała Podla-ska 2:3, Lutnia Piszczac 3:3, Radomiak 1:4, Pogoń Siedlce 3:3, Pogoń II Siedlce 4:4, Dy-namo Brześć (ME) 2:2, Granit Nikaszewicze 1:3, 06.03 Volny Pinsk, 06.03 FK Smolevicze, 08.03 FK Słonim, 08.03 Aresnal Kijów (ME), 10.03 Dynamo BrześćLutnia Piszczac: Huragan Międzyrzec Pod-laski 4:3, Ruch Ryki 3:1, Orlęta Łuków 5:4, Podlasie Biała Podlaska 3:3, Niwa Łomazy 1:1, Orlęta Łuków 2:4, Pogoń II Siedlce 0:7, 9.03 Powiślak Końskowola, 16.03 TOP-54 Biała Podlaska (juniorzy).
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piątek 28 lutego

5:25 Pascal: po prostu gotuj: Kulinarna 
stolica Francji (16-ost.) magazyn kulin,

6:00 We dwoje (8/17) program rozrywkowy
7:20 Męski typ 2: (2/9) talk-show
7:50 Ostry dyżur 13: Łatwo jest umierać 

(15/23) serial obyczajowy
8:50 Sąd rodzinny: Kto rano wstaje (14/52) 

serial fabularno-dokumentalny
9:50 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (525) 

serial fabularno-dokumentalny
10:50 Dr House 4 (16-ost.) serial obyczajowy
11:50 Mango telezakupy
13:25 Sąd rodzinny: Samotny więzień (15/52) 

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

Kleptomanka (526) serial fabularno-dok,
15:25 Agenci NCIS: (6/24) serial sensacyjny
16:20 Na Wspólnej 12 (1875) serial obycz,
16:55 Przepis na życie 5 (12) serial obyczajowy
18:00 Dr House 5 (1/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: (7/24) serial sensacyjny
20:00 Premiera: Dwaj bracia fi lm familijny, 

Francja/Wielka Brytania 2004
22:15 Kino oldskul: Słodkie zmartwienia 

komedia romantyczna, USA 1995
0:15 Premiera: Bridget Jones: W pogoni 

za rozumem komedia romantyczna, 
Francja/Niemcy/Irlandia/
Wielka Brytania/USA 2004

2:30 Arkana magii program rozrywkowy
4:35 Zakończenie programu

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

tygodnika „Niedziela”
19:00 Warto zauważyć… W 

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

5:20 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: 

Zakładniczka (130) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (28) serial przyrodniczy
10:25 Natura w Jedynce: Najmłodsi w 

zoo (29) 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 (30) serial przyrodniczy
13:15 Natura w Jedynce: Dzika Polska: 

Rękoskrzydli bracia cykl reportaży
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5938) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2548) telenowela
15:45 Sprawa dla reportera magazyn interw.
16:35 Polska non stop magazyn reporterów
16:50 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Lahti (w przerwie Teleexpress)
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni felieton
20:25 Weekendowy hit Jedynki: Ranczo 

Wilkowyje komedia, Polska 2007
22:15 Powrót do domu dramat obycz., USA 2009
23:55 Weekendowy magazyn fi lmowy
1:20 Notacje: Abp. Muszyński, ks. 

Krucina, kard. Glemp, kard. Nagny. 
Benedykt XVI cykl dokumentalny

1:30 Żurek fi lm obyczajowy, Polska 2003
2:50 Życzenie śmierci 5 fi lm 

sensacyjny, USA 1994
4:25 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (20) serial komediowy
6:30 Lokatorzy: Nowy dom (60/224) serial
7:05 M jak miłość (454) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
10:35 Barwy szczęścia (1074) serial obycz.
11:15 Na dobre i na złe: Zawodowe 

rozczarowanie (234) serial obyczajowy
12:15 Wielkie ucieczki zwierzaków 

(4/5) serial dokumentalny
12:40 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: 

Największy odpust świata reportaż
13:10 Szkoła życia: Włoska przygoda (16) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 The Voice of Poland. Najlepszy 

głos. Live widowisko muzyczne
15:45 Panorama kraj
16:15 Mariolka prawdę ci powie 

(2) program rozrywkowy
17:05 Herkules 2: Serce nie sługa 

(28) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1074) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1075) serial obycz.
20:40 Rodzinka.pl: Kryzys (127) serial kom.
21:15 Rodzinka.pl: Używki są dla 

mądrych (128) serial komediowy
21:45 Dzięki Bogu już weekend
23:05 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (4/22) serial kryminalny
23:55 Transporter 3 fi lm sensacyjny, 

Francja/Wielka Brytania 2008
1:45 Dr House (158) serial obyczajowy
2:40 PitBull 2 (7) serial sensacyjny
3:40 Kryminalne zagadki Las Vegas 

12 (4/22) serial kryminalny
4:35 Herkules 2: Serce nie sługa 

(28) serial przygodowy
5:20 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(116) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (537) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (538) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (248) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (245) serial 
paradokumentalny

12:00 Łabędziem być... 2 (10) reality show
13:00 Łabędziem być... 2 (11) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1848) 

serial obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (246) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (460) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (184) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1849) 

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

(83) serial komediowy
20:05 Garfi eld 2 fi lm familijny, 

Wielka Brytania/USA 2006
21:55 X-Men fi lm SF, USA 2000
23:55 Koszmar następnego lata 

horror, USA 1998
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

6:00 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Historia Justyny (860) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (34) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (284) serial 

paradokumentalny
12:15 Rozmowy w toku: talk-show
13:15 Szpital (163) serial paradokumentalny
14:15 W-11 – Wydział Śledczy: Brudas (1122) 

serial fabularno-dokumentalny
15:00 Wawa non stop (126-ost.) serial
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (285) serial paradok.
18:00 Szpital (164) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Doradca smaku (35) magazyn kulin.
20:05 Superkino: Zabójca fi lm 

sensacyjny, USA 2007
22:15 Push thriller SF, Kanada/

Wielka Brytania/USA 2009
0:30 Kuba Wojewódzki (3) talk-show
1:30 Uwaga! magazyn reporterów
1:45 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:05 Rozmowy w toku: talk-show
4:00 Nic straconego programy powtórkowe
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
28.02-2.03, „Rodzinka nie z tej 
ziemi”, Kanada, USA, animo-
wany/komedia, (b/o) godz. 12:00, 
13:45; 3-5.03, godz. 14:30, 16:15; 
6.03, godz. 12:30, 14:15
28.02-2.03, „Jack Strong”, Pol-
ska, sensacyjny, (l. 12) godz. 

Aby wziąć udział w konkursie 
i mieć szansę na wygranie dwóch 
pojedynczych wejściówek do No-
veKino Merkury na fi lm „Pom-
peje” wystarczy wysłać SMS-ową 
odpowiedź na pytanie: Gdzie roz-
grywa się akcja prezentowanego 
fi lmu pt. „Pompeje”?

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
a) w Pompejach
b) w Kairze
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 28 lutego 

do 4 marca do godz. 15.59. Wy-
grywa ten, kto w najkrótszym 
czasie odpowie na pytanie po-
stawione powyżej. 
O wygranej poinformujemy te-
lefonicznie. Wejściówki na se-
ans fi lmowy do zrealizowania 
5 marca.

PompejeHit w Kinie
MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Pompeje – jedna z największych katastrof w historii w filmie 
twórcy serii „Resident Evil”. Jest 79 rok naszej ery. Rzymskie 
miasto Pompeje znajduje się w rozkwicie i na pozór nic nie za-
powiada nadchodzącego kataklizmu. Milo, niewolnik gladiator, 
przybywa do miasta, by stoczyć walkę, która może przynieść 
mu wolność i prawo do ubiegania się o rękę ukochanej Flavii. 
Jego szanse są nikłe, bo dziewczyna została już przeznaczona 
skorumpowanemu rzymskiemu generałowi. Wkrótce jednak 
potęga natury odmieni losy wszystkich mieszkańców Pompei. 
Kiedy Wezuwiusz wybucha, wyrzucając z siebie potoki śmier-
cionośnej lawy, Milo musi wydostać się z areny, aby uratować 
życie ukochanej kobiety, podczas gdy majestatyczne Pompeje 
pochłania żywioł. 

Konkurs książkowy Wydawnictwa Zysk i S-ka
rozwiązanie

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

rym poprawna odpowiedź to 
a) Ludmiła, laureatkami kon-
kursu zostały: Renata Olesz-
czuk i Magdalena Bednarska. 

Laureatkom gratulujemy i za-
praszamy po odbiór nagrody do 
naszej redakcji, Biała Podlaska, 
ul. Francuska 136.

Konkurs książkowy Wydawnictwa Zetka
rozwiązanie

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

rym poprawna odpowiedź to a) 
na zaczarowanej wyspie, laure-
atami konkursu zostali: Marek 
Mazuruk i Renata Oleszczuk. 

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

17:40; 3-5.03, godz. 18:00; 6.03, 
godz. 16:00
28.02-2.03, „Pompeje”, Niemcy, 
USA, akcja/dramat, (l. 12) godz. 

15:40; 6.03, godz. 18:15
28.02-2.03, „Paranormal Acti-
vity: Naznaczeni”, horror, (l. 15) 
godz. 22:00
6.03, Spotkanie Filmowe: „Co 
jest grane Davis”, Francja, USA, 
drama/muzyczny (l. 18), godz. 
20.15
Specjalnie na życzenie widzów 
„Jack Strong” Władysława Pasi-
kowskiego ponownie na ekranie 
kina! 28.02-6.03
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5:30 Męski typ 2: Zbigniew Lew-
Starowicz (3/9) talk-show

6:00 Szymon Majewski Show 11: 
Marcin Tyszka i Tadeusz Drozda 
(3/14) program rozrywkowy

7:05 Mango telezakupy
9:10 Czterej pancerni i pies: Zakład o 

śmierć (13/21) serial wojenny
10:25 Przepis na życie 5 (11) serial obyczajowy
11:35 Greystoke: Legenda Tarzana, 

władcy małp fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania 1984

14:20 Niekończąca się opowieść: Następny 
rozdział fi lm fantasy, Niemcy/USA 1990

16:10 Scooby-Doo komedia przygodowa, 
Australia/USA 2002

17:55 Dowody zbrodni 7 (14/22) 
serial kryminalny

18:55 Kobra: Oddział specjalny 18 
(1/16) serial kryminalny

20:00 Hity na niedzielę: Krucjata Bourne’a 
thriller, Niemcy/USA 2004

22:20 Revolution (3/20) serial SF
23:20 Pula śmierci fi lm sensacyjny, USA 1988
1:25 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:30 Druga strona medalu 3: (4/8) talk-show
4:00 Druga strona medalu 3: (5/8) talk-show
4:30 Druga strona medalu 3: (6/8) talk-show
5:00 Zakończenie programu

4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Polski punkt widzenia
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
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Zaczerpnij ze źródła
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Vatican magazine
21:50 Jak My to widzimy 

5:40 Bulionerzy: Losowanie (1/75) 
serial komediowy

6:05 Bulionerzy: Przeprowadzka 
(2/75) serial komediowy

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

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:20 Świat się kręci – the best of talk-show
8:50 Ziarno program dla dzieci
9:25 Domisie: Butelka w stawie 

program dla dzieci
9:55 Nela Mała Reporterka 

magazyn dla dzieci
10:20 Czterej pancerni i pies: Radość 

i gorycz (2/21) serial wojenny
11:25 Nie ma jak Polska: Kujawsko-

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

(6/12) serial komediowy
13:40 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Lahti konkurs indywidualny
16:10 Polska w Soczi
17:00 Teleexpress
17:25 Komisarz Alex 5: Lista śmierci 

(53) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? fi nał lutego
18:55 Słodkie życie (1) serial komediowy
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni felieton
20:20 Ranczo 8: Radio Mamrot 

(92) serial obyczajowy
21:20 Zakochana Jedynka: Szkoła 

stewardes komedia, USA 2003
22:55 Igrzyska śmierci dramat SF, USA 2012
1:25 The Hurt Locker. W pułapce wojny 

dramat wojenny, USA 2008
3:45 Homeland 2 (8/12) serial obyczajowy
4:45 Zakończenie programu

5:30 Słowo na niedzielę
5:45 Bliskie i groźne spotkania Steve›a 

(25/26) serial dokumentalny
6:20 Ostoja magazyn przyrodniczy
6:50 M jak miłość (1043) serial obyczajowy
7:50 Barwy szczęścia (1074) serial obyczajowy
8:20 Barwy szczęścia (1075) serial obyczajowy
8:55 Kultura, głupcze magazyn 

kulturalno-społeczny
9:35 Rodzinne oglądanie: W poszukiwaniu 

zaginionych Majów fi lm dokumentalny, 
Wielka Brytania 2012

10:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat: Polacy na Madagaskar reportaż

11:15 Makłowicz w podróży: Hiszpania – 
Wyspy Kanaryjskie. Fuerteventura 
– Południe magazyn kulinarny

11:50 Kabaretowa Noc Listopadowa 
2012: Zjazd centrośmiechu (3) 

12:25 Biegi narciarskie: Zawody 
Pucharu Świata w Lahti bieg na 10 
km stylem dowolnym kobiet

14:00 Familiada teleturniej
14:40 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno. Mazowsze 
15:35 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno. Lubelszczyzna 
16:30 Na dobre i na złe: Cień szansy 

(548) serial obyczajowy
17:25 Na sygnale: Ratujcie mojego tatę 

(2/26) serial fabularno-dokumentalny
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:55 Dzięki Bogu już weekend 
20:05 Wczasy z kabaretem – Szczecin 2013: 

All Inclusive (1) program rozrywkowy
21:10 Sherlock (1/9) serial kryminalny
22:50 Kocham kino magazyn G. Torbickiej
23:35 Kocham kino na bis: Obywatel Milk 

dramat biografi czny, USA 2008
1:50 Limuzyna Daimler-Benz dramat 

psychologiczny, RFN/Polska 1982
3:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:50 Co nowego u Scooby’ego? 
(6) serial animowany

8:20 Jeźdźcy smoków (7) 
serial animowany

8:50 Co nowego u Scooby’ego? 
(7) serial animowany

9:25 Goofy na wakacjach fi lm 
animowany, USA 1995

11:00 Opowieści z Narnii: 
Podróż “Wędrowca do Świtu” 
fi lm fantasy, USA 2010

13:30 Ramona and Beezus 
fi lm familijny, 
USA 2010

15:45 Długo i szczęśliwie 
komedia romantyczna, 
USA 1998

17:50 Nasz nowy dom (3) 
reality show

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

program publicystyczny
20:00 Tylko muzyka. 

Must be the music 7 (1) 
program rozrywkowy

22:00 Kości 9 (167) 
serial kryminalny

23:00 8 MM thriller, 
Niemcy/USA 1999

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

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

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

3:00 Magazyn sportowy

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Maja w ogrodzie (9) 

magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (9) 

magazyn ogrodniczy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Efekt domina (1/8) serial dokumentalny
11:30 Co za tydzień magazyn informacyjny
11:55 Prawo Agaty (13) serial obyczajowy
12:55 Lekarze (13) serial obyczajowy
13:55 X Factor (1/14) program rozrywkowy
15:25 Gwiezdny pył fi lm fantasy, Islandia/

Wielka Brytania/USA 2007
18:00 Ugotowani (1/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Lekarze (1) serial obyczajowy
21:00 Project Runway (1/13) reality show
22:15 Na językach (1/13) 

program rozrywkowy
23:15 Kroniki Riddicka 

fi lm SF, USA 2004
1:45 Uwaga! magazyn reporterów
2:00 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:20 Zakończenie programu

PPPOOOLLSSSAATTT
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5:45 Szymon Majewski Show 11: Tomasz 
Adamek i Daniel Olbrychski 
(1/14) program rozrywkowy

6:55 Mango telezakupy
9:00 Dwóch i pół 8 (8/16) 

serial komediowy
9:30 The Event: Zdarzenie (22-ost.) 

serial SF
10:25 Dr House 4 (13/16) serial obyczajowy
11:25 Czterej pancerni i pies 

(13/21) serial wojenny
12:40 Kosmita z przedmieścia 

komedia, USA 1991
14:35 Usta Usta 2 (9) serial komediowy
15:35 Przepis na życie 5 (8) serial obyczajowy
16:35 Przepis na życie 5 (9) serial obyczajowy
17:30 Przepis na życie 5 (10) serial obyczajowy
18:30 Revolution (2/20) serial SF
19:30 Noce w Rodanthe melodramat, 

Australia/USA 2008
21:35 Komediowa sobota: Bridget Jones: 

W pogoni za rozumem komedia 
romantyczna, Francja/Niemcy/
Irlandia/Wielka Brytania/USA 2004

23:50 Premiera: Krucjata Bourne’a 
thriller, Niemcy/USA 2004

2:05 Dexter 3 (11/12) serial kryminalny
3:20 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
5:25 Zakończenie programu

4:20 Polski punkt widzenia
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Westerplatte młodych
8:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Myśląc Ojczyzna
10:35 Polski Punkt Widzenia
11:00 Kropelka radości
12:00 „Anioł Pański”& Informacje dnia
12:20 Warto zauważyć… W 

mijającym tygodniu
13:20 Siódmy Sakrament
15:20 Święty na każdy dzień
15:30 Koncert życzeń
15:50 Słowo Życia
16:00 Informacje dnia
16:10 Mocni w wierze
16:40 Sanktuaria Polskie
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:25 Przegląd katolickiego 

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

5:35 Matki, żony i kochanki (1/22) 
serial obyczajowy

6:25 Dobry człowiek na złe czasy fi lm 
dokumentalny, Polska 2007

6:55 Pełnosprawni magazyn dla 
niepełnosprawnych

7:15 Las bliżej nas: Skąd się bierze 
las (39) serial dokumentalny

7:30 Rok w ogrodzie magazyn
7:55 Prawdę mówiąc program publicystyczny
8:20 Naszaarmia.pl magazyn
8:50 Masz prawo znać prawo: Pieniądze 

żony, pieniądze męża magazyn
9:10 Magazyn Ligi Mistrzów 
9:40 Czterej pancerni i pies: Załoga 

(1/21) serial wojenny
10:40 Kultura od kuchni: Animacja 

(8) magazyn dla młodzieży
10:55 Ogniem i mieczem (4-ost.) serial hist.
11:55 Weekendowy magazyn fi lmowy
12:20 Jak to działa?: Pieniądz magazyn 
12:55 Ballada o wyklętych fi lm 

dokumentalny, Polska 2014
13:30 Okrasa łamie przepisy magazyn kulin.
14:00 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:35 Kochany urwis komedia, USA 1990
16:00 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Lahti (w przerwie Teleexpress)
18:40 Ojciec Mateusz 6: Wyjazd (78) serial krym.
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni felieton
20:07 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:25 Komisarz Alex 5: Lista śmierci 

(53) serial kryminalny
21:25 Hit na sobotę: Igrzyska śmierci 

dramat SF, USA 2012
23:55 Życzenie śmierci 5 fi lm 

sensacyjny, USA 1994
1:40 Kochany urwis komedia, USA 1990
3:10 Autoportret z kochanką fi lm 

obyczajowy, Polska 1996
4:40 Zakończenie programu

5:55 Chłop i baba: Krzyżacy (9/12) 
serial komediowy

6:30 Chłop i baba: Siła propagandy 
(10/12) serial komediowy

7:00 M jak miłość (1042) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
11:15 Sztuka życia: Ewa Błaszczyk 

magazyn poradnikowy
11:40 Barwy szczęścia (1072) serial obycz.
12:10 Barwy szczęścia (1073) serial obycz.
12:45 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Lahti biegi sprinterskie 
stylem dowolnym kobiet

14:55 Rodzinka.pl: Używki są dla 
mądrych (128) serial komediowy

15:25 Słowo na niedzielę
15:40 Stawka większa niż życie: Podwójny 

nelson (7/18) serial wojenny
16:50 Dzięki Bogu już weekend 
17:25 Na sygnale: Dług (1/26) serial 

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

w ciemno. Mazowsze
21:05 The Voice of Poland. Przesłuchania 

w ciemno. Lubelszczyzna 
22:10 Transporter 3 fi lm sensacyjny, 

Francja/Wielka Brytania 2008
0:05 Made in Polska: Mela Koteluk koncert
1:35 Bez baterii nie działa 

komedia SF, USA 1987
3:30 Niespotykanie spokojny człowiek 

komedia obyczajowa, Polska 1975
4:35 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:50 Jeźdźcy smoków (5) 
serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (6) 
serial animowany

8:40 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 
(26/26) serial animowany

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

9:40 Co nowego u Scooby’ego? 
(5) serial animowany

10:10 Ewa gotuje (207) 
magazyn kulinarny

10:45 Garfi eld 2 fi lm familijny, 
Wielka Brytania/USA 2006

12:35 Nic nie widziałem, nic nie 
słyszałem komedia, USA 1989

14:45 The Social Network 
dramat biografi czny, 
USA 2010

17:50 Kabaretowa Ekstraklasa 
program rozrywkowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza 

pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(85) serial komediowy
20:10 Opowieści z Narnii: 

Podróż «Wędrowca do Świtu» 
fi lm fantasy, USA 2010

22:40 Wall Street: 
Pieniądz nie śpi dramat 
obyczajowy, USA 2010

1:40 Łowcy wampirów: 
Los Muertos 
horror, USA 2002

3:30 Tajemnice losu 
program rozrywkowy

5:35 Uwaga! magazyn reporterów
5:50 Mango telezakupy
7:55 Top Wings (13-ost.) 

program rozrywkowy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1872) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1873) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1874) serial obyczajowy
12:10 Na Wspólnej (1875) serial obyczajowy
12:50 Ugotowani (1) program 

kulinarno-rozrywkowy
13:50 Mała księżniczka fi lm 

familijny, USA 1995
15:55 Potwory kontra obcy fi lm 

animowany, USA 2009
18:00 Kuchenne rewolucje: Karczma 

‹Sielska Zagroda›, Nowy Dwór 
Gdański (4) program rozrywkowy

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 X Factor (1/14) program rozrywkowy
21:30 Kac Vegas komedia, Niemcy/USA 2009
23:45 Ostry poker w Małym Tokio 

fi lm sensacyjny, USA 1991
1:25 Uwaga! magazyn reporterów
1:40 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:00 Zakończenie programu

PPPOOOLLSSSAATTT

TTTVVNN777TTTVVNNN TTTVVV  TTTRRWWWWAAAMMM

sobota 1 marca



Tygodnik Podlaski
28 lutego 2014 iiiprogram tv 28.02 – 6.03.2014

TTTVVPP 22TTTVVPPP 11

5:50 We dwoje (10/174) program rozrywkowy
7:10 W-11 – Wydział Śledczy: Domówka 

(1089) serial fabularno-dokumentalny
7:55 Ostry dyżur 13: Stąd do ojcostwa 

(17/23) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Emo (53) serial 

fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (527) 

serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (2/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Bestia (54) serial 

fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(528) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Agenci NCIS: (8/24) serial sensacyjny
16:30 Na Wspólnej 12 (1876) serial obycz.
17:00 Zaklinaczka duchów 3 

(1/18) serial fantasy
18:00 Dr House 5 (3/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: (9/24) serial sensacyjny
20:00 Sensacyjny wtorek: Ostatni 

sprawiedliwy dramat sens., USA 1996
22:10 Premiera: Gran Torino dramat 

sensacyjny, Niemcy/USA 2008
0:40 Fringe: Na granicy światów (11) serial SF
1:50 Arkana magii program rozrywkowy
3:55 Druga strona medalu 3: (8-ost.) talk-show
4:25 Druga strona medalu 4: (1/8) talk-show
4:55 Zakończenie programu

6:20 Koncert życzeń
7:05 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
9:50 Słowo życia
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:45 Tydzień z Ziemi Świętej
11:05 Mocni w wierze
12:00 Modlitwa ,,Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:35 Święty na każdy dzień
15:45 Słowo życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych
16:30 Aktualności WSKSiM w Toruniu
16:45 Święty na każdy dzień
17:00 Program poradnikowy
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

4:50 Zagadkowa Jedynka program rozr.
5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:09 Polityka przy kawie
8:30 Słownik polsko@polski talk-

show prof. Jana Miodka
9:05 Co czytać? magazyn o książkach
9:25 Natura w Jedynce: Lew o imieniu 

Christian fi lm dok., Wielka Brytania 2009
10:15 Moda na sukces (5938) telenowela
10:45 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Tajemnice kotów 

(1/3) fi lm przyrodniczy, USA 2011
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5939) telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Klan (2549) telenowela
15:50 Drużyna A 3: Śpiewające 

ślicznotki (11) serial sensacyjny
16:45 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Kuopio (w przerwie Teleexpress)
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni felieton
20:07 GOL T-Mobile Ekstraklasa 
20:25 Chicago Fire (8/24) serial obyczajowy
21:20 Fighting. Miejskie walki dramat 

sensacyjny, USA 2009
23:10 Po prostu program T. Sekielskiego
23:50 Ekstradycja 2 (9-ost.) serial sensacyjny
0:55 Drużyna A 3: Śpiewające ślicznotki 

(11) serial sensacyjny
1:50 Notacje: Henryk Wojnarowski. Chór 

to instrument cykl dokumentalny
2:05 Po prostu program T. Sekielskiego
2:40 Pełnosprawni magazyn dla niepełn.
3:05 Zakończenie programu

6:05 Codzienna 2 m. 3 (22) serial komediowy
6:35 Stary w Nowym reportaż
7:05 M jak miłość (456) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
11:05 Barwy szczęścia (1076) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Pechowy 

dzień (236) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Rumunia 

magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Karnawał na Wyspach reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 Kabaretowy Klub Dwójki 
15:30 Panorama kraj
15:50 Pogoda
15:55 M jak miłość (1044) serial obyczajowy
16:55 Rodzinka.pl: Kieszonkowe 

(3) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Siła argumentu, 

argument siły (4) serial komediowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1076) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1077) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1045) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Piękne i bestia 

fi lm dokumentalny, Kanada 2012
23:55 Na linii strzału 3 (39) serial sensacyjny
0:50 Czas honoru 6: Sąd leśny 

(73) serial wojenny
1:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
2:50 Piękne i bestia fi lm 

dokumentalny, Kanada 2012
3:55 Na linii strzału 3 (39) serial sensacyjny
4:45 Zakończenie programu

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

program informacyjny
8:20 Świat według Kiepskich 

(122) serial komediowy
8:55 Malanowski i partnerzy (542) 

serial fabularno-dokumentalny
9:25 Malanowski i partnerzy (543) 

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

(1) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (247) serial paradok.
12:00 Trudne sprawy (393) serial 

paradokumentalny
13:00 Nasz nowy dom (2) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1850) serial obycz.
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(2) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (609) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (499) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (1851) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (90) serial kom.
20:00 Megahit: Niepowstrzymany 

thriller, USA 2010
22:10 Siła rażenia fi lm sensacyjny, 

Rumunia/USA 2006
0:15 Świat według Bundych 6 

(122) serial komediowy
0:45 Świat według Bundych 6 

(123) serial komediowy
1:15 Świat według Bundych 6 

(124) serial komediowy
1:45 Świat według Bundych 6 

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

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Kłamczuch (770) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (36) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (286) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku talk-show
13:10 Kryminalni: Wspólnicy (2) serial krym.
14:15 Szpital (165) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Sąsiadka 

(1123) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (287) serial paradok.
18:00 Szpital (166) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (37) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1877) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Na skwerku 

(1124) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Prawo Agaty (1/13) serial obyczajowy
22:30 Kuba Wojewódzki (16) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
0:05 Na językach (1/13) program rozrywkowy
1:05 Podkomisarz Brenda Johnson 

2 (12) serial kryminalny
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
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5:05 Misja Martyna: Indonezja, czyli uwolnić 
smoka (1/10) program rozrywkowy

6:05 We dwoje (9/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: (4/9) talk-show
7:55 Ostry dyżur 13: Kryzys sumienia 

(16/23) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Samotny więzień (15/52) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (526) 

serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (1/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Emo (53) serial 

fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

(527) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Agenci NCIS: (7/24) serial sensacyjny
16:30 Dwóch i pół 8 (8/16) serial komediowy
17:00 Przepis na życie 5 (13) serial obyczajowy
18:00 Dr House 5 (2/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(8/24) serial sensacyjny
20:00 Prawdziwe historie: Striptiz 

dramat sensacyjny, USA 1996
22:30 Kobra: Oddział specjalny 18 

(2/16) serial kryminalny
23:40 Premiera: Dreamgirls 

musical, USA 2006
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
4:25 Zakończenie programu

4:00 Apel Jasnogórski
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
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
20:20 Różaniec
20:50 Felieton
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:30 Agent nr 1 fi lm wojenny, Polska 1971
10:15 Moda na sukces (5937) telenowela
10:45 Na podobieństwo Jacka fi lm 

dokumentalny, Polska 2000
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Lew o imieniu 

Christian fi lm dokumentalny, 
Wielka Brytania 2009

13:45 Jaka to melodia? fi nał lutego
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Okrasa łamie przepisy: Piernikowa 

kuchnia Kopernika magazyn kulinarny
15:55 Drużyna A 3: Szeryfowie 

Rivertown (10) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2549) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:07 Biało-Czerwoni felieton
20:10 Pogoda
20:25 Teatr Telewizji: Norymberga 

sztuka Wojciecha Tomczyka
22:00 Homeland 2 (8/12) serial obyczajowy
23:05 Szkoła stewardes komedia, USA 2003
0:40 Drużyna A 3: Szeryfowie Rivertown 

(10) serial sensacyjny
1:40 Świat się kręci talk-show
2:30 Klan (2549) telenowela
3:00 Naszaarmia.pl magazyn
3:30 Africa addio (1/2) fi lm 

dokumentalny, Włochy 1966
4:45 Zakończenie programu

6:05 Codzienna 2 m. 3 (21) serial komediowy
6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:05 M jak miłość (455) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Barwy szczęścia (1075) serial obycz.
11:35 Na dobre i na złe: Podwójne 

życie (235) serial obyczajowy
12:40 Makłowicz w podróży: Rumunia – 

Wokół Braszowa magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Dakar – miasto bazar reportaż
13:45 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:30 Zagłębie stworów morskich 

fi lm dokumentalny, USA 2011
15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:50 M jak miłość (1043) serial obyczajowy
16:50 Rodzinka.pl: Ferie w domu 

(1) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Opiekunki 

(2) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1075) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1076) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1044) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:45 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Krew z krwi (6/8) serial sensacyjny
23:50 Czy świat oszalał?: Iran – bomba za 

każdą cenę? fi lm dok., Francja 2011
1:00 Sherlock (1/9) serial kryminalny
2:40 Paradoks: Paluch (7/13) serial krym.
3:35 Krew z krwi (6/8) serial sensacyjny
4:35 Tomasz Lis na żywo talk-show
5:35 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(120) serial komediowy

8:55 Malanowski i partnerzy (539) 
serial fabularno-dokumentalny

9:25 Malanowski i partnerzy (540) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (249) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (246) serial 
paradokumentalny

12:00 Trudne sprawy (392) serial 
paradokumentalny

13:00 Nasz nowy dom (1) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1849) 

serial obyczajowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(1) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (608) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (498) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1850) 

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

(88) serial komediowy
20:05 Megahit: Avatar fi lm SF, 

Wielka Brytania/USA 2009
23:25 Mistrz fi lm sensacyjny, USA 2008
1:35 Świat według Bundych 6 

(121) serial komediowy
2:05 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:15 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Musimy go zniszczyć (769) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (35) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (285) serial paradok.
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Kryminalni: Okularnik (1/13) serial krym.
14:15 Szpital (164) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Nieznajomy 

(630) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku talk-show
17:00 Ukryta prawda (286) serial paradok.
18:00 Szpital (165) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (36) magazyn kulin.
20:10 Na Wspólnej (1876) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Sąsiadka 

(1123) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Sama słodycz (1/13) serial obyczajowy
22:30 Surowi rodzice (1/13) reality show
23:30 Agenci NCIS: Los Angeles 

2 (9) serial sensacyjny
0:30 Pamiętniki wampirów 2 (18/22) serial
1:30 Co za tydzień magazyn informacyjny
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
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czwartek 6 marca

5:05 Misja Martyna: Indie, czyli zdobyć rolę 
w fi lmie (4/10) program rozrywkowy

6:05 We dwoje (12/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: Zbigniew 

Boniek (6/9) talk-show
7:55 Ostry dyżur 13: Sprawy rodzinne 

(19/23) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Tomek i Agnieszka (55) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (529) 

serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (4/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Zły dom (56) serial 

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

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

(10/24) serial sensacyjny
16:30 Na Wspólnej 12 (1878) 

serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 

(3/18) serial fantasy
18:00 Dr House 5 (5/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(11/24) serial sensacyjny
20:00 Komediowy czwartek: 

Dreamgirls musical, USA 2006
22:40 The Following (3/15) serial kryminalny
23:45 Premiera: Wampir na Brooklynie 

horror komediowy, USA 1995
1:50 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:55 Druga strona medalu 4: (6/8) talk-show
4:25 Druga strona medalu 4: (7/8) talk-show
4:55 Zakończenie programu

0:05 Słowo Życia
0:10 Informacje dnia
0:30 Na zdrowie
1:00 Modlitwa „Anioł Pański”
1:15 Rozmowy niedokończone
2:30 Program dla dzieci
3:00 Informacje dnia
3:20 Różaniec
3:50 Słowo Życia
4:20 Polski punkt widzenia
5:10 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski Punkt Widzenia
8:45 Program dla dzieci
9:00 Na zdrowie
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Felieton z cyklu „Myśląc Ojczyzna”
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:20 Po stronie prawdy
15:45 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
20:20 Różaniec
20:50 Felieton z cyklu „Głos Polski”
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia 

5:20 Telezakupy
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:09 Polityka przy kawie
8:25 Niespokojne umysły (1) 

cykl dokumentalny
9:30 Natura w Jedynce: Tajemnice kotów 

(2/3) fi lm przyrodniczy, USA 2011
10:30 Moda na sukces (5940) telenowela
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: Tajemnice kotów 

(3-ost.) fi lm przyrodniczy, USA 2011
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5941) telenowela
15:00 Wiadomości
15:10 Polska non stop magazyn reporterów
15:25 Klan (2550) telenowela
15:50 Drużyna A 3: Ucieczka (13) serial sens.
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2551) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni felieton
20:10 Jeździectwo: Cavaliada 

w Lublinie kronika
20:30 Ojciec Mateusz 11: Zagadki 

serca (135) serial kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera magazyn interw.
22:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Bliźniaczki w jednym ciele fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2007

23:20 Ziemia żywych trupów horror, 
Kanada/Francja/USA 2005

0:55 Drużyna A 3: Ucieczka (13) serial sens.
1:55 Świat się kręci talk-show
2:50 Notacje: Włodzimierz Kotoński. Zawsze 

byłem nowatorem cykl dokumentalny
3:05 Klan (2551) telenowela
3:35 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Bliźniaczki w jednym ciele fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2007

4:35 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (24) serial komediowy
6:30 Lokatorzy: Ścigany serial komediowy
7:05 M jak miłość (458) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1078) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Ślub Mariolki 

(238) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Szwecja – 

Ekolandia magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: 

Wyspy Zielonego Przylądka reportaż
13:50 Tylko Ty! teleturniej
14:30 Postaw na milion teleturniej
15:30 Panorama kraj
15:45 Pogoda
15:50 Na dobre i na złe: Przypadki 

rodzinne (549) serial obyczajowy
16:55 Rodzinka.pl: Dziewczyna 

Tomka (5) serial komediowy
17:20 Rodzinka.pl: Co jest do jedzenia? 

(6) serial komediowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Tylko Ty! teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1078) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1079) serial obycz.
20:40 Na sygnale (7/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:05 Na sygnale (8/26) serial 

fabularno-dokumentalny
21:40 Dr House 8 (159) serial obyczajowy
22:35 Kocham kino: Autor widmo thriller, 

Francja/Niemcy/Wielka Brytania 2010
0:55 Niania w Nowym Jorku komedia 

romantyczna, USA 2007
2:45 Autor widmo thriller, Francja/

Niemcy/Wielka Brytania 2010
5:00 Art Noc: Koncert na dwa fortepiany. 

Adam Makowicz i Leszek Możdżer 
5:50 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich: Szara 
strefa (135) serial komediowy

8:55 Malanowski i partnerzy (546) 
serial fabularno-dokumentalny

9:25 Malanowski i partnerzy (547) 
serial fabularno-dokumentalny

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

11:00 Dlaczego ja? (249) serial 
paradokumentalny

12:00 Nasz nowy dom (4) reality show
13:00 Trudne sprawy (395) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (1852) 

serial obyczajowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(4) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (611) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (501) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1853) 

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

(93) serial komediowy
20:05 Zdrady (27) serial paradokumentalny
21:05 Przyjaciółki 3 (27) serial obyczajowy
22:05 To nie koniec świata! 2 

(14) serial obyczajowy
23:05 Zasłona dymna fi lm 

kryminalny, USA 2010
1:00 Świat według Bundych 6 

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

(127) serial komediowy
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Jeszcze raz (863) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (38) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (288) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Kryminalni: Jubiler (4) 

serial kryminalny
14:15 Szpital (167) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Dziwna śmierć 

(1125) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku talk-show
17:00 Ukryta prawda (289) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (168) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (39) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1879) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: 

Scenariusz zbrodni (1126) serial 
fabularno-dokumentalny

21:30 Kuchenne rewolucje: Karczma ‹Łebska 
Chata›, Łeba (1/14) program rozrywkowy

22:30 Poznaj mojego tatę komedia, USA 2000
0:50 Superwizjer magazyn reporterów
1:30 Uwaga! magazyn reporterów
1:45 Arkana magii program rozrywkowy
3:05 Rozmowy w toku talk-show
4:00 Zakończenie programu
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5:05 Misja Martyna: Ekwador, czyli oczyścić 
duszę (3/10) program rozrywkowy

6:05 We dwoje (11/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: Artur Boruc (5/9) talk-show
7:55 Ostry dyżur 13: Wspomnienia i 

fotografi e (18/23) serial obyczajowy
8:55 Sąd rodzinny: Bestia (54) serial 

fabularno-dokumentalny
9:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (528) 

serial fabularno-dokumentalny
10:55 Dr House 5 (3/24) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Tomek i Agnieszka 

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

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

(9/24) serial sensacyjny
16:30 Na Wspólnej 12 (1877) 

serial obyczajowy
17:00 Zaklinaczka duchów 3 

(2/18) serial fantasy
18:00 Dr House 5 (4/24) serial obyczajowy
19:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

(10/24) serial sensacyjny
20:00 Dobre kino: Gran Torino dramat 

sensacyjny, Niemcy/USA 2008
22:25 Dowody zbrodni 7 (15/22) 

serial kryminalny
23:25 Kiss Kiss Bang Bang komedia 

kryminalna, USA 2005
1:35 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:40 Druga strona medalu 4: (3/8) talk-show
4:10 Druga strona medalu 4: (4/8) talk-show
4:40 Zakończenie programu

1:15 Rozmowy niedokończone
2:30 Program dla dzieci
3:00 Informacje dnia
3:20 Różaniec
3:50 Myśląc Ojczyzna
4:00 Apel Jasnogórski
4:20 Polski punkt widzenia
7:50 Słowo życia
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Program dla dzieci
8:55 Słowo Życia
9:00 Kalejdoskop młodych
9:25 Aromatyczne inspiracje
10:00 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
11:25 Myśląc Ojczyzna
12:00 Anioł Pański (na żywo) [0]
12:05 Informacje dnia (na żywo)
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
20:20 Różaniec
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Polski punkt widzenia
22:40 Święty na każdy dzień 

5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:05 Pogoda
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Czekając na deszcz fi lm 

dokumentalny, Polska 2008
9:30 Natura w Jedynce: Tajemnice kotów 

(1/3) fi lm przyrodniczy, USA 2011
10:30 Moda na sukces (5939) telenowela
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Tajemnice kotów 

(2/3) fi lm przyrodniczy, USA 2011
14:25 Moda na sukces (5940) telenowela
15:00 Wiadomości
15:05 Pogoda
15:10 Polska non stop 

magazyn reporterów
15:50 Drużyna A 3: Krzyk mody 

(12) serial sensacyjny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? 

teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2550) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Biało-Czerwoni felieton
20:10 Pogoda
20:25 Piłka nożna studio
20:40 Piłka nożna mecz towarzyski: 

Polska – Szkocja
23:05 Chicago Fire (8/24) 

serial obyczajowy
0:00 Drużyna A 3: Krzyk mody 

(12) serial sensacyjny
0:55 Świat się kręci talk-show
1:55 Klan (2550) telenowela
2:20 Okrasa łamie przepisy: Piernikowa 

kuchnia Kopernika magazyn kulinarny
2:55 Rok w ogrodzie magazyn
3:20 Fighting. Miejskie walki 

dramat sensacyjny, 
USA 2009

5:10 Zakończenie programu

5:55 Codzienna 2 m. 3 (23) serial komediowy
6:30 Madagaskar – Masoala 2010 fi lm 

dokumentalny, Polska 2010
7:05 M jak miłość (457) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:10 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
11:05 Barwy szczęścia (1077) serial obycz.
11:40 Na dobre i na złe: Wesele w Leśnej 

Górze (237) serial obyczajowy
12:45 Makłowicz w podróży: Szwecja 

– Skania magazyn kulinarny
13:15 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Gambia reportaż
13:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
14:35 M jak miłość (1045) serial obyczajowy
15:30 Panorama kraj
15:50 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Drammen studio
16:00 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Drammen biegi sprinterskie 
stylem klasycznym kobiet

18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1077) 

serial obyczajowy
20:05 Barwy szczęścia (1078) 

serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe: Przypadki 

rodzinne (549) serial obyczajowy
21:45 Na sygnale (7/26) serial 

fabularno-dokumentalny
22:20 Kino relaks: Niania w Nowym Jorku 

komedia romantyczna, USA 2007
0:10 Reporter polski magazyn
0:45 Zagadki umysłu (2/13) serial obyczajowy
1:40 Śmierć człowieka pracy fi lm 

dokumentalny, Niemcy/Austria 2005
3:55 Reporter polski magazyn
4:40 Pogoda na piątek (12) serial obyczajowy
5:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:20 Świat według Kiepskich 
(134) serial komediowy

8:55 Malanowski i partnerzy (544) 
serial fabularno-dokumentalny

9:25 Malanowski i partnerzy (545) 
serial fabularno-dokumentalny

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

11:00 Dlaczego ja? (248) serial 
paradokumentalny

12:00 Nasz nowy dom (3) reality show
13:00 Trudne sprawy (394) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (1851) 

serial obyczajowy
14:45 Dzień, który zmienił moje życie 

(3) serial paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (610) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (500) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1852) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza 

pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(91) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(432) serial komediowy
20:35 Top Chef 2 (1) reality show
22:05 Diamentowa afera komedia, 

Niemcy/USA 1999
0:05 Włamanie na śniadanie 

komedia kryminalna, 
USA 2001

2:45 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:45 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:55 Uwaga! magazyn reporterów
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Spotkanie (771) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (37) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (287) serial 

paradokumentalny
12:10 Rozmowy w toku: talk-show
13:10 Kryminalni: Klub (3) serial kryminalny
14:15 Szpital (166) serial paradokumentalny
15:15 W-11 – Wydział Śledczy: Na skwerku 

(1124) serial fabularno-dokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Ukryta prawda (288) serial 

paradokumentalny
18:00 Szpital (167) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (38) 

magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1878) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Dziwna śmierć 

(1125) serial fabularno-dokumentalny
21:30 Bitwa o dom (1/13) reality show
22:30 Szybcy i wściekli fi lm sensacyjny, 

Niemcy/USA 2001
0:40 Ugotowani (1/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
1:40 Uwaga! magazyn reporterów
1:55 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:15 Rozmowy w toku: talk-show
4:10 Zakończenie programu
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SZKOŁA NR 3 W MIĘDZYRZECU 
PODLASKIM: W RAMACH DYSKUSJI
Podążając śladem publikacji medialnych m.in. w „Dzienniku Wschodnim” z 12.02.2014 r., gdzie 
Ewelina Burda pisze z sarkazmem: „Baron Pierre de Coubertin, inicjator nowożytnych igrzysk 
olimpijskich, miał zostać patronem Gimnazjum Sportowego w Międzyrzecu Podl., ale nie 
spodobało się to miejscowej Akcji Katolickiej – Wszak mamy polskiego papieża – argumentują 
katolicy”, czuję się w powinności do zabrania głosu.
międzyrzec podlaski

Słowa autorki wprawiają w zdumienie, 
gdy społeczeństwo nasze dzieli na ka-
tolików i opcje innych religii – można 
zapytać jakich? To smutna rzeczywi-
stość w naszej międzyrzeckiej społecz-
ności. Twórcy owej innej religii pra-
gną wykreować na patrona człowieka, 
„bohatera” wątpliwej reputacji, który 
nie uznawał innej wiary, a szczegól-
nie chrześcijańskiej, bowiem jak czy-
tamy w Internecie, co cytują grupy spo-
łeczne w swoim „Proteście”, on „two-
rzył z igrzysk olimpijskich duchowe 
centrum świata” z dominacją elity rzą-
dzącej nad ludźmi pracującymi. Ogło-
sił olimpizm najwyższą i jedyną religią 
naszych czasów, deprecjonując chrze-
ścijaństwo i inne religie świata”. Chyba 
taka postawa odpowiada przedstawi-
cielom i decydentom, którzy wydali 
nakaz, aby Coubertin patronował na-
szej młodzieży. Nie dziwi nas, że cała 
machina lokalnych informatorów po-
wtarza bezkrytycznie tę opinię pod 
dyktando i w swoich artykułach po-
piera stanowisko dyrektorów, nie licząc 
się z prawdą i ukrywając ciemne strony 
owego bohatera jak to można ujrzeć 
w Nr 7 „Wspólnoty Międzyrzeckiej” 
w art. „Burza o patrona Gimnazjum. 
Nie chcemy tu polityki” (podobnie 
jest w „Słowie Podlasia” z 18.02.2014 
r.) „Rada Rodziców miała podjąć decy-
zję w sprawie w drugim tygodniu ferii. 
Wstępnie ją podjęła (w liczbie 2 osób, 
uwaga moja), ale zażyczyła sobie rów-
nież opinii Zgromadzenia Walnego 
Rodziców, które odbyło się 20 lutego”. 
„Wspólnota” datowana jest, 18.02.2014 
r., skąd więc z  góry to aprioryczne 
stwierdzenie? Dalej można przeczy-
tać „W związku z tym, iż wycofałem 
się z wnioskiem jak mówi dyrektor – 
dyskusji nie będzie” – gratulujemy de-
mokratycznego podejścia do sprawy… 
Czyżby nadszedł czas „Cuius regio eius 
religio” ta europejska zasada właśnie 
realizuje się, mamy władzę, to wszyscy 
muszą nas słuchać – nie ma i nie może 
być dyskusji merytorycznej na ten te-
mat. Czy szkoła publiczna jest folwar-
kiem panujących? To oni nadają ton, 
to oni mobilizują umysły „elity” in-
telektualnej, to oni manipulują umy-
słami młodych ludzi, którzy odrzucili 
ojca Św. Błogosławionego Jana Pawła 
II, a wybrali jednogłośnie Coubertina, 
jak czytamy w artykułach. To rodziców 
uświadomiono, że to szczyt cywilizacji 
i kultury, która zrywa z prawdziwą re-
ligią, a uznaje sport jako nową religię, 

zgodnie z propagandą nowego wiel-
kiego patrona. Artykuły są tendencyjne 
i na zamówienie, a gdzie jest prawda? 
Kim był Pierre de Coubertin, charak-
teryzuje go Maria Kolesiewicz w nie-
zbyt życzliwym katolikom „Dzien-
niku Wschodnim” z dn. 01.08.2008 r. 
w art. pod tytułem „Olimpijscy Herosi 
i zwyczajne skandale”. Autorka pisze, 
że sportu raczej nie uprawiał i nie do-
puszczał myśli, aby kobiety startowały 
w zawodach – przerażała go wizja, w/g 
niego pocących się publicznie, a więc 
nieprzyzwoitych kobiet. Następnie de 
Coubertin bierze łapówkę od nazistów, 
aby zorganizować w 1936 r. olimpiadę 
w Berlinie. Przymyka oczy na obozy 
koncentracyjne, prześladowania Ży-
dów i ideologię rasy aryjskiej. 
Czy nie należało o tym mówić mło-
dzieży? Dlaczego ukrywa się ciemne 
strony bohatera., takie jak dyskrymi-
nacja kobiet, korupcja, popieranie na-
zizmu dla pieniędzy i korzyści mająt-
kowych. Jego postawa powinna otwie-
rać oczy tym, którzy są odpowiedzialni 
za przekazywanie prawdy i w jej świe-
tle kształtować młode pokolenie. „Nie 
chcemy polityki” (źle rozumianej) 
– to słuszne, ale chcemy uczciwości 
i prawdy. Trzeba słuchać głosu ludzi 
nie mniej inteligentnych, niż pomy-
słodawcy i decydenci za wszelką cenę 
promujący tylko sport, choć w niego 
są zamieszani ludzie pełni skandalów. 
Dlaczego nie bierze się pod uwagę 
opinii Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Międzyrzecu, którzy piszą „Repre-
zentując środowiska naukowe, histo-
ryczne i patriotyczne Międzyrzecczy-
zny sugerujemy i wnosimy o przyję-
cie dla Gimnazjum Sportowego Nr 3 
za patrona Jana Pawła II, który to wy-
czerpuje wszystkie oczekiwania, nawet 
sportowe i jest wzorem do naśladowa-
nia dla młodzieży, a jedna z najpopu-
larniejszym książek o Janie Pawle II au-
torstwa Mieczysława Malińskiego nosi 
przecież znamienny tytuł „Najchętniej 
grał na bramce”. Akcja katolicka to 
wspólnota ludzi równie wykształco-
nych i moralnie pewnych, w postawie 
prawdy i uczciwości i nie jest to tylko 
krytykowany ostatnio P. Adam Szulik, 
ale wielu innych. Przecież były inne 
protesty z podpisami różnych środo-
wisk społecznych z Międzyrzeca zło-
żone u Dyrekcji Szkoły i w Radzie Mia-
sta oraz głos „osoby prywatnej”, czy to 
wszystko nie ma znaczenia wobec na-
rzuconej przemocy? Czy katolicy nie 
mają prawa, więc trzeba zamknąć im 
usta i trzeba iść za tzw. poprawnością 

polityczną. Starożytne igrzyska olim-
pijskie rozgrywały się ku czci boga 
Zeusa, a w XXI w. wygląda na to, że 
współczesne igrzyska to nowa religia, 
którą niektórzy „Oświeceni” popierają. 
Kim oni są, gdy głoszą i piszą nieoparte 
na prawdzie opinie. Przecież Couber-
tain nie był sportowcem, lecz rekon-
struktorem pogańskich igrzysk olim-
pijskich. Otrzymał, jak pisze M. Ko-
lesiewicz, medal olimpijski za wiersz 
„Oda do sportu”. Nasi wieszczowie 
narodowi pisali jak Mickiewicz „Odę 
do młodości” w warunkach niewoli 
– „Młodości ty nad poziomy wylatuj” 
i nikt ich nie nagradzał.
Zygmunt Krasiński dodawał „Młodość 
życia jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot 
cały”. 
Adam Asnyk w wierszu „Do młodych” 
apelował „Szukajcie prawdy jasnego 
płomienia! Szukajcie nowych nie od-
krytych dróg, za każdym krokiem 
w tajniki stworzenia, co raz się dusza 
ludzka rozprzestrzenia i  większym 
staje się Bóg”. I tak trzeba kształtować 
młodzież. Przez fałszywe teorie nie 
podcinajmy skrzydeł naszej młodzieży, 
niech ona jak młode orły na skrzydłach 
wzbija się wzwyż, a nie pełza jak kury 
grzebiąc w brudnej ziemi. Nie budujmy 
zapory do prawidłowego rozwoju mo-
ralnego młodzieży. Sport nie może być 
religią, bo to zguba dla młodego czło-
wieka – sport trzeba wzmacniać po-
stawą wiary w świetle przekonań re-
ligijnych. Mamy wspaniałe przykłady 
sportowców czyniących znak krzyża 
św. na występach międzynarodowych. 
Takie jest świadectwo odwagi i żywej 
wiary, jakie daje Robert Kubica umiesz-
czając obrazek Błogosławionego Jan 
Pawła II w swoim kasku i mimo wiel-
kiej kontuzji nadal zadziwia świat. 
Na ostatnich igrzyskach olimpijskich 
w  Soczi legendarni nasi sportowcy 
w dyscyplinach skoków narciarskich 
jak Kamil Stoch i Maciej Kot wzięli 
udział w nabożeństwie w kaplicy na 
Krasnej Polanie. W  czasie mszy św. 
Maciej Kot i Kamil Stoch czytali Pismo 
Św., a Jan Ziobro śpiewał psalm. Kamil, 
dwukrotny zdobywca złotych medali 
opowiadał bez wstydu o swojej wie-
rze, którą kiedyś wyniósł z domu od 
dziadków i rodziców. Ten skoczek nie 
ukrywa, że bardzo ważną rolę w jego 
życiu odegrał Jan Paweł II i żałuje, że 
nigdy osobiście z nim nie spotkał się. 
Powiedział „Dopiero później dotarło 
do mnie przesłanie, które papież Po-
lak zostawił młodym ludziom. „Mu-
sicie od siebie wymagać, nawet gdyby 

inni od was nie wymagali”. Jego po-
stawa widoczna na ekranie telewizyj-
nym i jego wywiady są czytelne w po-
stawie wiary, aby wszyscy umieli to 
dostrzec i wyzbyli się obsesyjnej po-
stawy, że to co religijne i katolickie, 
to zacofane i zabobonne. Nie powo-
łujmy się na autorytety, jak to czyni 
Ewelina Burda w „Dzienniku Wschod-
nim” przytaczając wypowiedź byłej 
minister sportu. Uczciwość i sprawie-
dliwość, którą ta głosi stoi w sprzecz-
ności z jej czynami, kiedy za pieniądze 
podatników sprowadziła skandalistkę 
Madonnę na Stadion Narodowy, a pół 
miliona dzieci nadal w Polsce głoduje. 
Katolicy chcą za patrona Ojca Św. Jana 
Pawła II i słusznie, bo to jest patron 
niekwestionowany pod każdym wzglę-
dem, wzór dla młodych jak mówi Ka-
mil Stoch. To jest także wzór dla na-
uczycieli, gdyż był to profesor i wielki 
myśliciel, a dla nas wszystkich jako 
święty będzie naszym orędownikiem 
przed Bogiem. Nie czyńmy nowego 
”zamachu” na Ojca Św. w  Między-
rzecu, kiedy cały świat przygotowuje 
się na kanonizację, niech On patronuje 
nam po wszystkie czasy, aby był dla nas 
chlubą i wzorem. Nie starajmy się do-
minować, zachowajmy ducha demo-
kracji, bo dyskusja powinna być kon-
tynuowana, aby społeczeństwo mogło 
zabierać głos. Nie zamykajmy ust tym, 
którzy mają argumenty i  odmienne 
zdanie. Niech dyskusja ma charakter 
merytoryczny i nie będzie tylko mono-
logiem z pozycji władzy, która zastra-
sza wszystkich. Uczmy takiej postawy 
naszą młodzież. Ojciec Św. Jan Paweł II 
w swoim dokumencie „Fides et ratio” 
pisze „Wiara i rozum muszą się uzupeł-
niać, bo rozum bez wiary prowadzi nas 
w ciemności”. Nie powinniśmy zawie-
szać dyskusji na parę miesięcy, aby na 
nowo powrócić do tego samego. Jest 
sprawą oczywistą, że Ojciec Św. Jan 
Paweł II powinien być patronem Gim-
nazjum w Zespole Placówek Oświato-
wych Nr 3 w Międzyrzecu, bowiem on 
uprawiał sport w różnych dziedzinach 
i często spotykał się ze sportowcami 
i olimpijczykami, którzy go bardzo ce-
nili. Jeśli dla młodzieży gimnazjalnej 
jest jeden dyrektor, to może być i je-
den patron. Chwała tym, którzy chcą 
młodzież oddać jak mówi Kamil Stoch 
pod opiekuńcze skrzydła Pana Boga za 
wstawiennictwem (już niedługo) Św. 
Jana Pawła II.

Ks. Kazimierz Korszniewicz
honorowy przyjaciel szkoły 

podstawowej nr 3 im. jana pawła ii

biała podlaska

Czołowy polski bluesman Leszek Ci-
choński już niedługo zaprezentuje 
swój koncert dla bialskiej publiczności 
oraz poprowadzi warsztaty gitarowe. 
Warto skorzystać z  tak fantastycznej 
okazji i  podszkolić swoje umiejętno-
ści pod okiem mistrza. Dwugodzinne 
warsztaty odbędą się 28 marca w godz. 
15.00 – 18.00, w Zespole Szkół Muzycz-
nych w Białej Podlaskiej. Wystarczy za-
brać z sobą instrument i wnieść opłatę 
(50 zł). W programie: nauka bluesa oraz 
podstawy improwizacji. Bliższe informa-
cje pod nr tel. 502 684 222.

Warsztaty gitarowe

na krótkona krótko

międzyrzec podlaski

W niedzielę, 2 marca br. o godz. 18.00 
w kościele pw. Chrystusa Króla odbędzie 
się szczególny koncert, zwany Wieczo-
rem Chwały, którego organizatorami są 
studenci ze Wspólnoty Jednego Ducha, 
działającej przy Duszpasterstwie Akade-
mickim w Siedlcach. Wyjątkowość im-
prezy polega na tym, że ma ona charakter 
uwielbieniowego spotkania, na którego 
program składa się modlitwa, świadec-
twa nawrócenia, konferencja oraz adora-
cja Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
z modlitwą o uzdrowienie. Na ten swo-
isty w swoim rodzaju, „ostatkowy” wie-
czór zaprasza opiekun Wspólnoty – ks. 
dr Tomasz Bieliński.

Wieczór Chwały

biała podlaska

Walenty Wróblewski to mistrz malarstwa 
abstrakcyjnego, który ciągle zaskakuje no-
watorstwem i pomysłowością. Urodził się 
w Bielsku Podlaskim. Obecnie jest wykła-
dowcą Wydziału Artystycznego UMCS. 
Jego obrazy można było podziwiać na 50 
indywidualnych oraz 150 wystawach zbio-
rowych. Wernisaż odbędzie się 28 lutego, 
o godz. 18.00 w Galerii Podlaskiej. Wy-
stawa będzie czynna do 2 kwietnia br.

Płótna Wróblewskiego

radzyń podlaski

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Ósmy Kolor Tęczy” zaprasza 2 
marca do Oranżerii na „Tęczową biesiadę”. 
Wystąpi na niej kabaret „Niezapominajki”. 
Już od godz. 14 będzie można wziąć udział 
w kiermaszu ozdób wielkanocnych. Za-
planowano aukcję, z której dochód zosta-
nie przeznaczony na organizację turnusu 
rehabilitacyjnego dla podopiecznych Sto-
warzyszenia. Część pieniędzy trafi  także 
na fundusz, który ma pomóc w poszuki-
waniach Piotra Bogdanowicza, młodego 
mieszkańca Radzynia, który zaginął pod-
czas wyprawy w górach Kaukazu.

Biesiada w Oranżerii
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Chinua Achebe

Boża strzała
„Boża strzała”, trzecia książka Achebe, 
ukazała się w roku 1964. Jak w dwóch po-
przednich, także i tutaj autor zgłębia zde-
rzenie kultury Igbo z europejskim chrze-
ścijaństwem. Akcja rozgrywa się na po-
czątku dwudziestego wieku w wiosce 
Umuaro, a jej głównym bohaterem jest 
Ezeulu, naczelny kapłan Ulu. Wstrzą-
śnięty impetem brytyjskiej ingerencji, 
Ezeulu każe jednemu ze swych synów, 
aby poznał sekrety obcych. Jak Okonkwo 
we Wszystko rozpada się i Obi w Nie jest 
już łatwo Ezeulu staje się ofi arą tragedii, 
do której rozpętania w jakiejś mierze sam 
się przyczynił. 
W liście do Achebe słynny amerykański 
pisarz John Updike z najwyższym podzi-
wem pisał o nagłej katastrofi e głównego 
bohatera Bożej strzały. Z admiracją pisał 
o odwadze autora, „by zwieńczyć powieść 
zakończeniem, które przyszłoby do głowy 
niewielu zachodnim autorom”. Achebe 
w odpowiedzi wskazał, że w literaturze 
afrykańskiej bohater indywidualistyczny 
to rzadkość, człowiek przede wszystkim 
bowiem jest zakorzeniony we wspólnocie 
i wraz z nią „zdany jest na działanie poza-
ludzkich mocy wszechświata”.

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę 
na wygranie książki „Boża strzała” – Chi-
nua Achebe, wystarczy wysłać SMS-ową 
odpowiedź na pytanie: Jakiego pochodze-

Książka dla Czytelnika

nia jest autor opisywanej książki pt. „Boża strzała”? 
a) afrykańskiego b) europejskiego

Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpzysk.X gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y czekamy od 28 lutego do 5 
marca do godz. 15.59. Wygrywają dwie pierwsze osoby, które 
w najkrótszym czasie odpowiedzą na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformujemy telefonicznie.

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

amy rok wyborczy. To 
okres, w którym władza 
właśnie przypomina sobie 
o Nas. W ostatnim roku 

urzędowania nie podnosi podatków 
i opłat. Inwestorzy dostają szybko 
i bez zbędnej zwłoki zgody i pozwo-
lenia na budowę. Mamy festiwal 
przeciętych wstęg i uśmiechnięte 
twarze włodarzy w lokalnej pra-
sie. Rządzący z chęcią występują 
w mediach i rozpisują się o swo-
ich planach, które wykraczają poza 
obecną kadencję. Przysłowiowa 
kiełbasa wyborcza musi być. To co 
się nie udało, wszystkie niepowo-
dzenia, nieprzemyślane posunięcia 
i zmarnowane szanse, to wszystko 
już dawno wyborcy zapomnieli. Jeśli 
pamiętają, to trzeba posypać głowę 
popiołem, ale nie za bardzo, aby nie 
wyjść na nieudacznika. Zatem rzą-
dzący kajają się przed mieszkańcami 
i przyznają do błędu, najlepiej jed-
nego. Trzeba pokazać tzw. ludzką 

Przedwyborczy 
teatrzyk polityczny
twarz, odegrać teatrzyk pt. Tam 
gdzie drwa rąbią i wióry lecą. 
Konieczna jest konferencja prasowa 
i zatroskana mina obecnie panują-
cego ojca narodu.
Oczywiście nie można mówić, że 
jest się spełnionym, trzeba pokazy-
wać, że mimo tak wielu inwestycji 
już skończonych jest jeszcze sporo 
rzeczy do zrobienia, najlepiej jak są 
to niedokończone projekty, których 
powodzenie zależy (tak mają myśleć 
wyborcy) tylko od tego, czy dany 
włodarz na kolejne cztery lata roz-
siądzie się wygodnie w fotelu wójta, 
burmistrza czy prezydenta. 
Oczywiście nie jest tak różowo, bo 
istnieje opozycja, czasami lepsza 
czasami gorsza – ale jest. Opozycja 
to zło konieczne systemu demokra-
tycznego. Najchętniej każdy lokalny 
watażka zlikwidowałby opozycję, ale 
to już nie te czasy i musi z nią jakoś 
żyć. W wyborach jest to wygodny 
argument do wybielania się.
Nasz władca chciał zrobić tak 

prosto z mostu

Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

Hip-hopowa 
pomoc 
dydaktyczna

na zdrowy rozum

wiele, ale ta wredna opozycja mu 
nie pozwoliła (np. uchwaliła niskie 
stawki podatkowe i zostawiła pie-
niądze w kieszeni mieszkańców, co 
zmniejszyło wpływy do budżetu i nie 
ma kasy na drogi).
Tak w małym wycinku wygląda 
od kuchni polityka samorządowa. 
Cyniczna gra interesów, gdzie wszy-
scy mają z góry ustalone role. 
I wszystko jest w jak najlepszym 
porządku, dopóki ktoś tego układu 
nie podważy, dopóki nie pojawią 
się w systemie osoby niesterowalne 
i niezależne.
Właśnie takie osoby powinny two-
rzyć nowy samorząd. Czas, aby 
rozbić te sitwy i przełamać tę nie-
moc, ten pesymizm, że u nas – na 
wschodzie – nic się nie da zrobić. 
Oni chcą abyśmy tak myśleli, bo – 
jeśli w to uwierzymy – to niczego 
nie dokonamy, a wtedy lepiej, aby 
nas nikt nie wybierał. Jaką mamy 
alternatywę? To temat na kolejny 
felieton.

krzyżówka/konkurs  

hociaż fanem hip-hopu nie 
jestem, w środę – pierwszy 
raz w życiu – kupiłem hip-
-hopową płytę. To druga część 

projektu „Niewygodna Prawda” Tadka 
Polkowskiego wydana w ramach 
akcji kulturalno-edukacyjnej „BURZA 
2014”. Dotąd bardziej kojarzyłem Jana 
Polkowskiego (ojca Tadka): poetę 
i dziennikarza, działacza Solidarności. 
To nie jest zwykła płyta, wystar-

czy przeczytać tytuły: 

„Major Łupaszko”, „Inka”, „Generał 
Nil”, „Rotmistrz Witold Pilecki”… To 
muzyczny wykład naszej historii naj-
nowszej, a właśnie taki przekaz świetnie 
trafia do wielu młodych ludzi. Gdybym 
uczył historii w szkole, kupiłbym tę płytę 
i stosował jako pomoc dydaktyczną. 
I może nawet te dwa głąby z ostatniej 

ławki, nagle, nieoczekiwanie, 
coś zaczęliby kojarzyć… 



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). 

Ostatków szał
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 Czy wszyscy są gotowi na ostatnie w tym karnawale bale, imprezy i spotkania w gronie znajomych? Przeżyliśmy tłusty czwartek, po-

dejrzewam, że dla niektórych nie było lekko przyjąć dziesiątki pysznych, ociekających lukrem pączków i faworków, ale taką już mamy 

tradycję. Musimy się najeść na zapas, bo od środy zaczynamy walkę z własnymi słabościami. Chciałabym w okresie Wielkiego Postu 

zaproponować Wam kilka sprawdzonych, smacznych, zdrowych i mało tuczących potraw, a tymczasem przed nami jeszcze chwila kar-

nawałowych szaleństw. Pewnie część z Was organizuje spotkania w domu. Przygotowałam dzisiaj dwa pomysły na ekspresowe przeką-

ski, które możecie sporządzić sami, a wrażenie na gościach murowane!

Imprezy w domu często przybierają formę szwedzkiego bufetu, dlatego ważnym elementem takich potraw jest to, aby były na tzw. je-

den raz. Nie mamy przecież tyle rąk, aby utrzymać talerz, lampkę wina, nóż, widelec i jeszcze elegancko się z nimi obchodzić, w sytu-

acji, gdy nie przewidziano zbyt wiele miejsca dla gościa. Nie jest to takie istotne, bo ważniejsze od tego co jemy, jest to w jakim towarzy-

stwie się bawimy. Aby gościom zaoszczędzić kłopotu z wymachiwaniem widelcem i nożem przygotujmy szybkie, ale ciekawe przekąski. 

U mnie królują suszone pomidory. Latem pokażę jak samemu w bardzo prosty sposób ususzyć pomidory, a tymczasem – jeśli nie macie 

swoich – polecam te ze słoika.

Quesadillas z pomidorami
To meksykańskie danie przygotujecie w 20 minut. Potrzebne składniki na 8 trójkącików:

� 2 placki tortilli (można kupić w prawie każdym sklepie)

� fi let z kurczaka bądź mięso mielone

� pomidory z puszki bez skórki

� pomidory suszone

� ser żółty lub mozzarella

� cebula, czosnek

� sól, pieprz do smaku

Reszta to produkty, które lubicie lub 

macie w danej chwili w domu, np.

� puszka kukurydzy

� puszka fasoli czerwonej

� papryka 

Na patelni zeszklijcie cebulę, dodajcie mięso, następnie pomidory i resztę składników (poza serem), doprawcie – w ten sposób zrobi-

cie farsz. Na placek tortilli połóżcie ser, następnie trochę farszu, posypcie ponownie serem i przykryjcie drugim plackiem. Nasze danie 

przysmażcie na suchej patelni, bądź włóżcie do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni na 15-20 minut. Wyjmijcie i podzielcie na trójką-

ciki, tak jak się kroi pizzę!

Druga propozycja jest dużo szybsza, ale równie smaczna. Pomidorowe kanapeczki, to nic innego, jak pokrojona bagietka, na której 

pięknie uśmiechają się do nas posiekane pomidory suszone z ziołami i kroplą oliwy. Na wierzch dodajcie odrobinę sera feta, a do wy-

kończenia wykorzystajcie szczypiorek, nać pietruszki bądź świeżą bazylię. Gwarantuję, że jako pierwsze znikną z talerza!

Poza pysznym jedzeniem ważnym elementem jest ciekawa dekoracja naszego domu. W tym sezonie we wnętrzach królują pompony, 

dlatego proponuję stworzyć własny zestaw pomponowy, który w połączeniu ze światełkami ( najlepiej na białym bądź przezroczy-

stym kablu) wprowadzą tajemniczy, ciekawy klimat do naszego wnętrza. A zatem zabieramy się do produkcji, a potem już tylko zabawo 

trwaj!

Na naszą girlandę proponuje przygotować około 10 pomponów. Do ich produkcji potrzebna jest włóczka (może być ze sprutego swetra, 

w którym już siebie nie widzimy), kartonik, nożyce i zwinne palce. Kartonik składamy na pół, wycinamy koło, wewnątrz robimy mniej-

sze koło i dwa powstałe kółka razem oplatamy włóczką. Kiedy nawiniemy już dość grubo przecinamy na grzbiecie cały nasz obwarza-

nek. Bierzemy kawałek włóczki i wkładamy między kartoniki, następnie mocno ściskamy i związujemy na supeł. Kartoniki przecinamy 

i ściągamy z pompona. Czynność powtórzcie jeszcze tylko 9 razy, przeplećcie między światełka i girlanda pomponowa gotowa! Możecie 

ją zawiesić, położyć na komodzie lub tak jak ja, włożyć do pięknej bomboniery, i – myślę – inne dekoracje będą zbędne.

Miłej zabawy, Lulu
Więcej inspiracji znajdziecie na blogu lulu-home.blogspot.com
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POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30agd/rtv

TELEWIZOR sony 29”, 200 zł, Tel. 604 415 685

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

budowlane
PIEC c.o. defro 8 kw, Tel. 504 535 680

PIEC c.o. defro 8kw, Tel. 504 298 343

BETONIARKA taczka Tel. 602 221 787

matrymonialne
PAN 54 lat pozna Panią, Tel. 723 492 745

RENCISTA z Terespola, Tel. 519 568 501

POZNAM uczciwa kobietę do 40 l. do st. zw. Chętnie 
kobietę której nie ułożyło się w życiu. A chciałaby 
zaznać szczęścia i być szanowana kochana wspierana. 
Radzyn i ok. Ja 43 l. odpowiedzialny miły zadbany, Tel. 
693 792 782

meble

WYPRZEDAŻ
STOŁY ROZKŁADANE DĘBOWE, KRZESŁA, 

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

WISZĄCE DĘBOWE, LICHTARZE, 
ŻYRANDOLE MOSIĘŻNO-DĘBOWE,

LAMPKI NOCNE DUŻE I MAŁE,
MASZYNA DO SZYCIA WALIZKOWA NOWA,
ROWER PROFESJONALNY GAZELA DAMKA

CENY OKAZJONALNE 
DO NEGOCJACJI

TEL. 791 919 914

18
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4

GEODETA
USŁUGI GEODEZYJNE
TEL. 725366557/

667936400

19
33

BRYKIETY 
Z TROCIN

DĘBOWYCH
663 232 581

19
28
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KURSY 60 GODZ.
NA LICENCJĘ POŚREDNIKA LUB 

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
 WYMÓG ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE

NOWOŚĆ, PROMOCJA 
TEL. 256447903, 660728418

WWW.SEDPOL.COM.PL
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Biała Podlaska, ul. Kąpielowa 3
tel. 83 344 51 06

B

MEBLE DLA KAŻDEGO I NA KAŻDĄ KIESZEŃMEBLE DLA KAŻDEGO I NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Wersalki JUŻ OD 499 zł
Transport na terenie miasta GRATIS!!!
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niu,150 zł, Tel. 604 415 685

motoryzacja
SPRZEDAM ciągnik rolniczy Renault 1987 r. prod. c. 
18.700 zł. Radzyn Podl. Tel. 504 648 169

SPRZEDAM Volkswagen LT 31, wywrotka 3 stronna, r. 
prod. 1995 ,c. 8 700, Radzyń Podl., Tel. 504 648 169
Sprzedam samochód ciężarowy ZIL, wywrotka , r. prod. 
2000, c. 22.500 zł, Radzyń Podl., Tel. 504 648 169

VOLVO 10, smieciarka z prasa 22 m3 r. prod. 1991, 
cena 50.000 zł, Radzyn Podl., Tel. 504 648 169

VOLVO 10, śmieciarka z prasa 22 m3. r.prod.1991,cena-
50.000,Radzyn Podl 504648169

RÓWNIARKA Baukema, pług czołowy do odśnieżania. 
rok prod. 1989 cena 42.500 zł. Radzyn Podl., Tel. 
504 648 169

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

AUDI 80 1.8 89 1988r 2700zł Milanów Tel.794 233 164

CZĘŚCI do fi ata 125p: chłodnica, skrzynia biegów, Do 
poloneza: amortyzatory, kola, rozrusznik, alternator, 
wal, bak, tarcze, kola, p-refl ektor, Tel. 532 078 782

SPRZEDAM Skodę Felicję 99 r. 1.6 B+G Tel. 
502 792 587

nauka

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

WYNAJMĘ mieszkanie w Parczewie trzy pokoje kuch-
nia 70m samodzielny budynek Tel. 798 312 294

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM dom w Parczewie o powierzchni 106m2 na 
działce budowlanej z garażem, więcej informacji pod 
numerem telefonu 516 669 763 lub 506 757 213

DOM w Żabcach (6km od Miedzyrzeca Podl), Tel. 
504 810 564

DZIAŁKĘ o powierzchni 22 ary w Piszczacu przy starym 
CPN sprzedam, Tel. 503 362 353

DOM o powierzchni 120 metrów w Miedzyrzecu 
Podlaskim, Tel. 506 848 865

SPRZEDAM mieszkanie na parterze 50m2 z garażem, 
Biała Podlaska, Tel. 600 341 686

odzież
GARNITURY KAAPPO Zamkowa 1a.100zl rabatu na 
garnitur! Ważne do 07-03-2014. Biała Podlaska 

praca podejmę
POMOCNIK poszukuje pracy z zakwaterowaniem u 
murarza, dekarza, docieplenia, wykończeniówka, itp. 
Biała Podlaska, Radzyn Podl., lub okolice Warszawy, 
Tel. 500 387 528 

MEZCZYZNA,35 l bez nałogów podejmie prace 
fi zyczna, pow. Parczewski, Tel. 601 881 839

praca zatrudnię
Z zakwaterowaniem samotnego emeryta do wykoń-
czeń stolarsko-tynkarskich werandy k. Ciechanowa 
i pomocy w gospodarstwie agroturystycznym, Tel. 
603 768 911

rolnicze
KOPACZKA ziemniaków, beczka 600L 200L, os z 
kolami wozu p+t, os przyczepy, spawarka 50-250A 3faz 

elektrodowa, koła r13, wózek – bitka, bale topolowe, 
Tel. 532 078 782

DO talerzówki 2szt walec 1,2m 8 talerzy, ciężka prąd-
nica na wal ciągnika, krajzega, zabytkowa kowalska 
kolumnowa wiertarka 1,5 m ręczna, sieczkarnia, Tel. 
532 078 782

KUPIĘ brony 5 lub 4 kosa, Tel. 503 446 473

SPRZEDAM siano w belach 1 pokos 35 zł sztuka, 
przyczepa sztywna 6t nierejestrowana 4500 zł, Tel. 
508 430 909

ŁUBIN wąskolistny, bez oprysków, wieś Komarno, cena 
150 m, Tel. 792 477 460

różne
APARAT słuchowy, Tel. 602 221 787

ROWEREK dziecięcy typ biegówki, Tel. 796 636 890

usługi
WIANKI komunijne, frywolitkowe, ręcznie robione, 
Tel. 798 020 372

WYKONAM tynki maszynowe cementowo wapienne, 
Tel. 531 326 739

SPRZEDAM wyposażenie do sklepu odzieżowego, Tel. 
500 378 585

SOFA z funkcją spania w bardzo dobrym stanie, 300 zł, 
Tel. 604 415 685

KOMODA – stolik pod telewizor 45 x 90 x 75 w bardzo 
dobrym stanie, 100 zł, Tel. 604 415 685

ŁAWO-STÓŁ, drewniany w kolorze ciemnego maho-

KURSY, SEMINARIA:
KOSZTY BUDOWY BUDYNKÓW 

ENERGOOSZCZĘDNYCH, 
TERMOWIZJA, DORADCA 

ENERGETYCZNY – NOWOŚĆ
TEL. 256447903, 660728418

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

DOCIEPLANIE domów 20 zł, poddasza 24 zł, szalowa-
nie domów drewnianych 25 zł, Tel. 518 538 609

CYKLINOWANIE, lakierowanie, Tel. 504 277 723

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

PAROWE pranie tapicerek samochodowych,meblowy-
ch,dywanow.www.prosteam.pl. Tel. 536 560 660

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

19
49



Piotr Frankowski okazał się najlepszym brydżystą Białej Podlaskiej w roku 2013
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dy pada hasło „sporty ekstre-
malne” to skojarzenie mamy 
jednoznaczne. Chodzi o dys-
cypliny sportowe, których 

uprawianie wymaga ponadprzecięt-
nych umiejętności, odwagi i działania 

Sport ekstremalny
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

w warunkach dużego ryzyka, a często 
nawet – zagrożenia życia. Niekiedy jednak 
owa „ekstrema” wynika z faktu, że ludzie 
muszą być naprawdę mocno zdetermino-
wanymi, by jakikolwiek sport uprawiać. 
Czyż zimowe wypady naszych ekip piłkar-
skich na sztuczne murawy do Siedlec czy 
Łęcznej nie są swego rodzaju „ekstremą”? 
Jak określić brak stadionu piłkarskiego, 
spełniającego minimum bezpieczeństwa, 

okiem dziennikarza

w sześćdziesięciotysięcznym mieście 
powiatowym z ekipą w III lidze? Czyż nie 
jest ekstremalnym uprawienie siatkówki 
w Białej wiedząc, że na kontynuację 
kariery nie ma co liczyć w tym mieście? 
Czasem zwykłe – wydawałoby się – dys-
cypliny sportowe przysparzają ludziom 
je uprawiającym ekstremalne wręcz pro-
blemy. Albo inaczej: sporty może i nie, ale 
ludzie ludziom – to już i owszem. 

WYMĘCZONA WYGRANA

1. AZS AWF B. P. 17 32 552-390

2. Warszawianka 16 27 497-364

3. Pabiks16 22 479-433

4. Łódź 1520 425-365

5. Mazur1620 449-401

6. Wieluń 16 19 422-413

7. Orlen Wisła II 16 16 420-385

8. Włókniarz15 12 347-366

9. Prus16 10 438-488

10. Trójka16 8 365-481

11. AZS AWF W. 15 2 363-500

12. Szczypiorniak16 1 343-491

ii liga 

piłka ręczna

Szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska 
przyzwyczaili swoich kibiców do wyso-
kich i pewnych wygranych, zwłaszcza 
na własnym parkiecie. W minioną so-

Kolejny rywal akademików – Pabiks Pabianice 

AZS AWF Biała Podlaska – Mazur Sierpc 

23:19 (11:8)
AZS: Adamiuk – Krawczyk 2, Warmijak 1, Wasiłek 4, Stefaniec 1, Jaszczuk 1, 

Pezda 1, Staropiętka, Antolak 4, Kubajka 3, Wędrak 6
AZS

c 

botę dość trudne warunki postawili im 
zawodnicy Mazura Sierpc . Na 7 minut 
przed końcem meczu akademicy pro-
wadzili zaledwie jedną bramką. Na 
szczęście ostatnie minuty tego spotka-
nia w ich wykonaniu były bardzo dobre 

i skuteczne. Następny mecz akademicy 
rozegrają w dniu kobiet w Pabianicach.

16. kolejka
Warszawianka – Włókniarz 33:17 
Wieluń – AZS AWF W. 35:23
Trójka – Prus 31:23
Pabiks – Szczypiorniak 30:25 
AZS AWF B.P. – Mazur 23:19
Orlen Wisła II – Łódź przełożony

Srebrna Anna

Mini 
siatkówka
sport szkolny

Rozegrano finał powiatu bialskiego 
w mini siatkówce w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. W „trójkach” miej-
sce pierwsze wywalczyli uczniowie SP nr 
3 z Międzyrzeca Podlaskiego w składzie: 
Bartosz Chodyga, Paweł Grochowski, Mi-
kołaj Korpysz, Bartłomiej Łaski, Karol Mi-
chalczuk, Bartosz Omelańczuk, Wiktor 
Terlikowski, Paweł Wasiluk, Jakub Borko-
wicz, Hubert Byczuk, Adam Łaziuk, wy-
przedzając SP z Rossosza i SP z Rokitna. 
W „czwórkach” ponownie najlepsi oka-
zali się zawodnicy międzyrzeckiej trójki 
w składzie: Jakub Adamczyk, Mikołaj Ja-
błonski, Brajan Mikołajczuk, Jakub Boro-
wicz, Claudiusz Borowiec, Mikołaj Bar-
czuk, Bartosz Pióro, Paweł Cydejko, Da-

Zwycięska „Dziewiątka” 

Janów najlepszy

G

lekkoatletyka

W gdańskiej Ergo Arenie odbyły się ha-
lowe mistrzostwa Polski. Jedyny medal 
dla zawodników z Podlasia wywalczyła 
Anna Zych (AZS AWF Biała Podlaska), 
zajmując drugie miejsce w trójskoku. 
Pozostałe wyniki akademików: 
bieg na 60 metrów mężczyzn: 10. Da-
mian Karolak – 6,80, 14. Paweł Stempel 
– 6,88, 23. Karol Musiej – 7,04; 
pchnięcie kulą mężczyzn: 11. Kamil 
Bełz – 17,02, 14. Michał Rozporski – 
15,98; 
bieg na 200 metrów mężczyzn: 
25. Karol Musiej – 23,14.

Anna Zych wraca z Gdańska ze 
srebrnym medalem
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niel Baj, Łukasz Stasiewicz, Filip Wnuk. 
Kolejne miejsce zajęły SP Kodeń przed SP 
Rokitno. Wśród dziewcząt sytuacja była 
identyczna. Ponownie w „3” i „4 „najlep-
sze były uczennice SP nr 3 z Międzyrzeca, 
walczące w składzie: Amelia Pasko, Julia 
Skólimowska, Aleksandra Tymoszuk, 
Aleksandra Szabaciuk, Martyna Kowal-
ska, Alicja Daniluk, Kornelia Falów, Iga 

Starska, Julia Łaskawiec, Weronika Paw-
łowicz, Natalia Filimon, Alicja Więckow-
ska , Julia Iwanowska, Katarzyna Wasąg, 
Wiktoria Sidorczuk, Marta Tchurzew-
ska, Klaudia Sokulska, Julia Plewka, Daria 
Sierhej, Oliwia Szymona, Karolina Cho-
dzińska. Kolejne miejsce w trójkach za-
jęły: SP Wisznice i SP Rokitno, a w czwór-
kach: SP Leśna Podlaska i SP Kodeń. 

Uczniowie SP nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim

Dobrze 
w Puławach
brydż sportowy

W rozegranym w Puławach turnieju 
w ramach GP Lubelszczyzny bardzo 
dobrze wypadli bialczanie. Miejsce 
trzecie wywalczyła para BKB Biała Pod-
laska Stanisław Tranda – Jan Niedziel-
ski. Na miejscu szóstym uplasowali się 
Danuta Skonieczna i Marek Michal-
czyk. Na miejscu 15 zawody ukończyli 
Piotr Matuszewski i Witold Grochulski 
(obaj BKB).

Jan Niedzielski i Stanisław Tranda, 
trzecia para GP w Puławach
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sport szkolny

W Terespolu rozegrano fi nał powiatu 
bialskiego w halowej piłce nożnej chłop-
ców w ramach Licealiady. Zwyciężył ZS 
w Janowie Podlaskim w składzie: Marek 

Nowicki, Hubert Trochonowicz, Damian 
Szewczuk, Łukasz Bobryk, Michał So-
kólski, Kamil Nowicki, Marcin Krasucki, 
Konrad Cizio, Łukasz Bilicz. Na miejscu 
drugim uplasowało się LO Międzyrzec 
Podlaski, a trzecim LO Wisznice. 

sport szkolny

Finał miasta Biała Podlaska w mini ko-
szykówce chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej rozegrany został w 
hali SP nr 9. Zwyciężyli gospodarze w 
składzie: Patryk Mikołajczuk, Maciek 

Żukowski, Szymon Dudek, Miachał 
Horbowiec, Daniel Korol, Szymon No-
sowski, Jakub Piszcz, Paweł Prokopiuk, 
Jakub Starzyński, Hubert Sawczuk, Cy-
prian Tarasiewicz, Łukasz Andrzejew-
ski, Hubert Silipicki. 
Kolejne miejsca zajęły SP 3 i SP 6.

Zwycięzcy z Janowa Podlaskiego
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Transferowa karuzela
piłka nożna

PODLASIE 
BIAŁA PODLASKA

Odchodzą: Adrian Jesionek, (szuka 
klubu?), Damian Leśniak (przerwał tre-
ningi), Łukasz Biegajło (Lutnia Piszczac?), 
Adam Wasiluk (Orlęta Radzyń Podlaski), 
Tomasz Gawroński (rozwiązał umowę z 
klubem), Marcin Szpański (Lublinianka?)
Przychodzą: Przemysław Grajek (Orlęta 
Radzyń Podlaski?), Marek Piotrowicz 
(Czarni Dęblin?), Jakub Magier (TOP-54 

LUTNIA 
PISZCZAC

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

Biała Podlaska?), Łukasz Chojak (MKS 
Mielnik?), Patryk Romaniuk (Mszczo-
nowianka?), Mateusz Puła (Orlęta?), Mi-
chał Krukowski (Lutnia?)

ORLĘTA 
RADZYŃ PODLASKI

Odchodzą: Krzysztof Stężała (koniec 
kariery), Przemysław Grajek (Podla-
sie?), Paweł Komar (Wisła Puławy), Da-
niel Wróblewski (Targówek Warszawa), 
Damian Rusiecki (Chełmianka), Mate-
usz Puła (Podlasie?) 

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

na boisku  partnerem rubryki są kasy stefczyka

Sparingi
piłka nożna

AZS PSW Biała Podlaska: 28.02 Gór-
nik Łęczna – AZS PSW
Orlęta Radzyń Podlaski: Pogoń Sie-
dlce – Orlęta 1:0, Pogoń Siedlce – Orlęta 
0:1, Wisła Puławy – Orlęta 2:2, Rado-

miak Radom – Orlęta 1:2, Broń Radom 
– Orlęta 3:3, Lutnia Piszczac – Orlęta 
0:2, 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, Fenix Siennica 

Różański na boisku

Orlęta Radzyń Podlaski – Lutnia Piszczac 

2:0 (1:0)
Bramki: Zmorzyński 5, Oziemczuk 48

Orlęta: Wasiluk (46 Ciok) – Leszkiewicz, Ła-

komy, Zarzecki, Samociuk (89 Kot), Ptaszyń-

ski (46 Tymosiak), Kot (64 Ptaszyński), Struk, 

Zmorzyński, Pliszka (46 Borysiuk), Puła (46 

Oziemczuk)

Lutnia: Kijora (46 Gabryszak) – Jaszczyński, 

Korneluk, Ułanowski (46 Węgorowski), Kurow-

ski, Cydejko, Korzeniewski (53 Tyrta), Czebre-

szuk (72 Rudnicki), Artymiuk, Trochimiuk (64 

Sobótka), Mielnik

O

Fenix Siennica – Podlasie Biała Podlaska 

0:2 (0:0)
Bramki: Kocoł 79, Łukasiewicz 90

Podlasie: Krukowski – Szymański, Mirończuk, 

Konaszewski, Piotrowicz, Kacik, Jarzynka, Ko-

coł, Wiraszka, Magier, Sawtyruk oraz Nowa-

kowski, Litwiniuk, Romaniuk, Łukasiewicz, 

Różański

F

– Podlasie 0:2, 01.03 Powiślak Końsko-
wola – Podlasie, 08.03 Orlęta Łuków 
– Podlasie, 12.03 Motor Lublin – Pod-
lasie, 15.03 Podlasie – Lutnia Piszczac
Lutnia Piszczac: Lutnia – Grom Ką-
kolewnica 3:2, Lutnia – Orlęta Radzyń 
Podlaski 0:2, 01.03. Lutnia – Orlęta Łu-
ków, 08.03 Lutnia – Huragan Między-
rzec Podlaski, 15.03 Podlasie Biała Pod-
laska – Lutnia

piłka nożna

W minionym tygodniu w Radzyniu 
Podlaskim zapadły kolejne decyzje ka-
drowe. Do Chełma przenosi się Damian 
Rusiecki, a do Białej Podlaskiej wybiera 
się Mateusz Puła. Podopieczni trenera 
Damiana Panka grali z Lutnią Piszczac 
i pokonali czwartoligowców 2:0. 
Drugi nasz trzecioligowiec – Podlasie 
Biała Podlaska – wciąż jeszcze poszu-
kuje wzmocnień. Nie dojdzie do skutku 
na pewno przejście z Czarnych Węgrów 
Łukasza Supleńskiego. Podlasie chce 
jednak pozyskać Michała Krukowskiego 

Nasze ekipy cały czas grają sparingi
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Orlęta 
najlepsze
piłka nożna

W hali sportowej SP nr 1 w Terespolu 
rozegrano halowe mistrzostwa BOZPN 
w kategorii Junior Młodszy (II Memoriał 
im. Antoniego Sosnowskiego). Najlepsi 
okazali się zawodnicy Orląt Radzyń Podl. 
Miejsce drugie zajęli piłkarze Orląt Łuków, 
trzecie zaś – juniorzy Niwy Łomazy. Naj-
lepszym bramkarzem uznano Wojciecha 
Sobiecha (Kujawiak Stanin), najlepszym 
zawodnikiem Bartłomieja Kozłowskiego 
(Orlęta Ł.). Królem strzelców został Mar-
cin Piotrowicz (Lutnia Piszczac).

ROBERT RÓŻAŃSKI 
(trener - Podlasie Biała Podlaska)
 – Michał Krukowski pojawił się u nas w trybie awaryjnych, gdyż 
na obozy studenckie wyjechali obaj nasi bramkarze. Nie wyklu-
czamy, że wiosną będzie on naszym trzecim bramkarzem. Co do 
mojej obecności na boisku: wraz z zarządem podjęliśmy decy-

zję, że będę zgłoszony do rozgrywek. Może zaistnieć taka sytuacja, że mnogość 
kontuzji i kartek spowoduje mocne ograniczenia kadrowe, wtedy moja osoba 
jako piłkarza może się przydać, by – chociażby – wykonać zmianę taktyczną. 
Zasadniczo nie zamierzam jednak pojawiać się na boisku, chyba że życie nas 
do tego zmusi.

(ostatnio grał Lutni) oraz Mateusza Pułę 
(Orlęta Radzyń Podlaski). W ostatnim 

sparingu z Fenixem Siennica na boisku 
pojawił się trener Robert Różański. 

Orlęta Radzyń Podlaski – najlepsza ekipa turnieju
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