
Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld zł na pomoc 

rolnikom dotkniętym suszą. To największa w historii kwota przeznaczona 

na pomoc rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku 

suszy. W pierwszej kolejności o wsparcie fi nansowe mogą ubiegać się 

rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty 

w uprawach w wysokości co najmniej – 70 proc. Wnioski mogą składać oni 

w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Z kolei rolnicy, 

w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 

proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 

17 października 2018 r.
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MAREK NIEDŹWIECKI 
I AUSTRALIA
radzyń podlaski I 2

W niedzielę 23 września – w ramach 25. edycji „Radzyń-
skich Spotkań z Podróżnikami” – odbędzie się spotkanie 
z Markiem Niedźwieckim. Radiosłuchacze poznali go w roli 
prowadzącego Listę Przebojów Programu III Polskiego Ra-
dia, którą prowadził bez przerwy w latach 1982-2007. Był 
on również pomysłodawcą trójkowej listy przebojów pod 
nazwą „Top Wszech Czasów”. Niewielu zna jego pozamu-
zyczne fascynacje: fotografi ę i Australię, którą od 20 lat zje-
chał wzdłuż i wszerz. 

MISTRZOSTWA ŚWIATA
podnoszenie ciężarów I 8

W środę rozpoczęły się Akademickie Mistrzostwa Świata 
w Podnoszeniu Ciężarów, największe w roku bieżącym wy-
darzenie sportowe w Białej Podlaskiej. W reprezentacji Polski 
znajdują się Zuzanna Majewska (KS Wisła Puławy/PSW Biała 
Podlaska) oraz Weronika Zielińska (AZS AWF Biała Podlaska/ 
AZS AWF Biała Podlaska), a trenerami naszej ekipy są m.in. 
Paulina Szyszka (AZS AWF Biała Podlaska) i Jarosław Sacha-
ruk (AZS AWF Biała Podlaska). W piątek i sobotę zmagania 
sztangistów oglądać można w godz. 8 – 22 w hali sportowej 
przy ul. Akademickiej 2, w niedzielę zaś w godz. 8 – 18, później 
odbędzie się ceremonia zamknięcia zawodów. Wstęp wolny.

WYBORCZE PERYPETIE
biała podlaska I 3

Przepychanki w KWK Kukiz '15 zaowocowały tym, że komitet 
ten nie zarejestrował list swoich kandydatów do Rady Mia-
sta Biała Podlaska. – Z przyczyn mi nie znanych osoby, które 
uczestniczyły w przygotowaniu list nie przekazały wyżej wy-
mienionych dokumentów pełnomocnikowi, tym samym unie-
możliwiając dokończenie prac i rejestracji kandydatów – na-
pisał w swoim oświadczeniu poseł Jarosław Sachajko dodając, 
że 17 września zostało w tej sprawie złożone w prokuraturze 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

FESTIWAL DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
biała podlaska I 2

W najbliższą niedzielę o godz. 18 Wielką Galą Operetkowo – 
Musicalową „Zaczarowany Świat Bogusława Kaczyńskiego 
w hali AWF przy ul. Marusarza 8 rozpocznie się Festiwal 
Dziedzictwa Narodowego im. Bogusława Kaczyńskiego. Bez-
płatne wejściówki na inaugurujący festiwal koncert odbierać 
można w Punkcie Informacji Kulturalnej BCK (ul. Warszaw-
ska 11 a). Festiwalowe imprezy odbywać się będą aż do kolej-
nej niedzieli. Sprawdź, gdzie możesz się wybrać.

NAJWIĘĘKSZA
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DYŻUR DZIENNIKARSKI: 
poniedziałek – piątek 8.00-16.00 

tel. 83 411 50 12, 83 411 50 13

Marek Niedźwiecki w niedzielę o godz. 16.00 odsłoni swoją tabliczkę na Skwerze 
Podróżników, a w godzinę później opowie w Radzyńskim Ośrodku Kultury o swojej 
najnowszej książce pt. „Australijczyk”. Wstęp wolny.

Festiwal Dziedzictwa Narodowego
W najbliższą niedzielę o godz. 18 Wielką Galą Operetkowo-

Musicalową „Zaczarowany Świat Bogusława Kaczyńskiego w hali AWF 

przy ul. Marusarza 8 rozpocznie się Festiwal Dziedzictwa Narodowego 

im. Bogusława Kaczyńskiego.

biała podlaska

Bezpłatne wejściówki na inauguru-
jący festiwal koncert odbierać można 
w Punkcie Informacji Kulturalnej BCK 
(ul. Warszawska 11 a).
W  poniedziałek i  wtorek o  godz. 10 
w Zespole Szkół Muzycznych (ul. War-
szawska 12 B) trwać będą przesłucha-
nia uczestników konkursu wokalnego 
– uczniów szkół muzycznych II stop-
nia. We wtorek o godz. 18 odbędzie się 
wręczenie nagród laureatom konkursu, 
połączone z koncertem uczniów bial-
skich szkół muzycznych. Wcześniej, 
bo o  godz. 10 w  Miejskiej Bibliotece 
Publicznej rozpoczną się warsztaty po-
święcone poezji Zbigniewa Herberta, 
a o godz. 16 w tym samym miejscu – 
spotkanie Klubu Genealogicznego.
W środę o godz. 18 w hali AWF przy ul. 
Marusarza 8 czeka nas Wieczór Polo-

nijny, w trakcie którego wystąpią: „Liber 
Cante” (Mińsk), „Karolinka” (Brześc), 
„Wileńszczyzna” (Wilno), ZPiT „Podla-
sie” oraz ZPiT „Podlasiacy”. Bezpłatne 
wejściówki można otrzymać w Punkcie 
Informacji Kulturalnej (ul. Warszawska 
11 a).
W czwartek czekają nas trzy imprezy. 
O godz. 9.15 w kinie „Merkury” roz-

pocznie się projekcja fi lmów dla dzieci, 
a po niej – „Dywizjonu 303”. O godz. 12 
w sali 108 Bialskiego Centrum Kultury 
otwarta zostanie wystawa „Legiony na 
Podlasiu zwiastunem niepodległości, 
a o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej rozpocznie się Wieczór Lite-
racki, poświęcony poezji Zbigniewa 
Herberta.

10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej

„Złote Kaszuby” w Białej Podlaskiej
biała podlaska

W dn. 13-16 września br. odbyła się XII 
edycja Rajdu Mikrolotowego „Złote 
Kaszuby” 2018. Jednym z miast, które 
odwiedziło w tym roku 35 pilotów mo-
tolotni i samolotów ultralekkich była 
Biała Podlaska. – Kaszuby już dawno 
oblecieliśmy wzdłuż i wszerz, a nawet 
byliśmy w Niemczech i na Litwie, co 
prawda w ubiegłym roku nie udało się 
nam dotrzeć do Liberca w Republice 
Czeskiej, ale kto chciałby dyskutować 
z pogodą? – mówią organizatorzy. 
W tym roku piloci wystartowali z Płocka, 
a zanim wylądowali w Białej Podlaskiej 
odwiedzili m.in. Ostrów Maz. i Białystok. 

Z Białej udali się do Lublina, Zamościa 
i Krosna. Trzeciego dnia dotarli do So-
liny, punktu docelowego tegorocznego 

rajdu i polecieli przez Arłamów i Stalową 
Wolę do Radomia, skąd następnego dnia 
wrócili do Płocka.

biała podlaska

Warsztat Terapii Zajęciowej w  Białej 
Podlaskiej, prowadzony przez Caritas 
Diecezji Siedleckiej, świętował w mi-
niony czwartek 10 rocznicę powstania 
placówki. W bialskim Wod-Kanie wy-
stąpili uczestnicy zajęć, można też było 
podczas aukcji nabyć prace osób nie-
pełnosprawnych. – Obecnie do naszego 
Warsztatu uczęszcza 35 osób. Zajmujemy 
się rehabilitacją społeczną i zawodową 
naszych podopiecznych, prowadząc za-
jęcia w 7 pracowniach. Uczymy niepeł-
nosprawnych czynności niezbędnych 
do codziennego, samodzielnego życia, 
jak również do podjęcia zatrudnienia 
i utrzymania się na rynku pracy. Do-
datkowo, uczestnicy korzystają u nas ze 
wsparcia psychologicznego, fi zjoterapii 

oraz biorą udział w różnych wyciecz-
kach, zawodach sportowych, przeglą-
dach muzycznych i innych spotkaniach 
integracyjnych – mówi Jakub Semeniuk, 
kierownik CDS WTZ w Białej Podlaskiej.
Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął 
działalność 27 grudnia 2007 r. w bu-
dynku dawnego szpitala przy ul. War-
szawskiej 15. Początkowo uczęszczało 
do niego 30 uczestników i pracowało 
w 6 pracowniach: artystycznej, ceramiki 
i  fusingu, gospodarstwa domowego, 
krawiecko-hafciarskiej, multimedialnej, 
poligrafi i i reklamy oraz animacji, kultury 
i muzykoterapii; później zmieniono profi l 
pracy i utworzono w jej miejsce pracow-
nię fl orystyczną. W 2016 r. powstała ko-
lejna pracownia: techniczna i rękodzieła, 
angażując dodatkowo 5 uczestników.

Ap

Marek Niedźwiecki 
i Australia

radzyń podlaski

W niedzielę 23 września – w ramach 
25. edycji „Radzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami” – odbędzie się spotkanie 
z Markiem Niedźwieckim. 
Ten znany dziennikarz muzyczny opo-
wie o swojej 20-letniej już fascynacji 
Australią. 
Radiosłuchacze poznali Marka Niedź-
wieckiego w roli prowadzącego Listę 
Przebojów Programu III Polskiego Ra-
dia, którą prowadził bez przerwy w la-
tach 1982-2007. Był on również pomy-
słodawcą trójkowej listy przebojów pod 
nazwą „Top Wszech Czasów”. Niewielu 
zna jego kolejne fascynacje: Australię 
i fotografi ę.
Marek Niedźwiecki mówi, iż choć nie 
wyobraża sobie, by na stałe wyjechać 

z Polski, trudno mu żyć bez corocz-
nych długich wypadów na „koniec 
świata”. 
Australię fotografuje od dwudziestu 
lat, zjechał ten kontynent wzdłuż 
i wszerz. Mieszkał w wiosce wieloryb-
ników, wspinał się na drzewa giganty, 
stawał twarzą w  twarz z  ospałym 
misiem koala i oko w oko ze śmier-
telnie jadowitym wężem. brązowym. 
Nie wszedł na górę Kościuszki, czego 
się trochę wstydzi, zdobył za to Ay-
ers Rock, z czego jest dumny. Stał się 
miłośnikiem australijskiego wina, au-
stralijskiego miodu, australijskich ryb 
i  australijskiego sposobu skracania 
słów... Stał się po części – „Australijczy-
kiem”. Taki też tytuł nosi jego ostatnia 
książka, która w 2015 r. ukazała się na-
kładem Wydawnictwa Wielka Litera.

Pozamuzycznymi pasjami Marka Niedźwieckiego są Australia i fotografi a

Bezpłatne wejściówki na koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem

Z uczestnikami rajdu na bialskim lotnisku spotkał się Dariusz Stefaniuk
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Do bialskiego Warsztatu uczęszcza 

obecnie 35 osób

biała podlaska

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na X Bialski Festiwal Okołoliteracki 
„Mocny wątek historyczny z  dawką 
fantastyki”. 
Gościem honorowym jubileuszowej 
edycji Festiwalu będzie Andrzej Pilipiuk 

Spotkanie z Pilipiukiem
niezwykle popularny i lubiany autor li-
teratury fantastycznej. 
Spotkanie z nim odbędzie się w ponie-
działek 24 września o godz. 18 w sali 
widowiskowej BCK (ul. Warszawska 12). 
Na zakończenie odbędzie się wręczenie 
nagród laureatom konkursu na komiks: 
„100 lat temu w Białej”.
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na krótkona krótko

radzyń podlaski

Rozpoczyna się XXXV edycja Dni Karola 
Lipińskiego. W sobotę o godz. 18 w sali 
kina Oranżeria odbędzie się koncert 
Zuzanny Budzyńskiej (skrzypce) i Grze-
gorza Skrobińskiego (fortepian). Artyści 
wykonają utwory Karola Lipińskiego: Po-
lonez A-dur op. 9 nr 1, Polonez e-moll op. 
9 nr 2 i Polonez D-dur op. 9 nr 3 oraz dwie 
sonaty na skrzypce i fortepian: Sonatę A-
-dur Cesara Francka oraz Sonatę D-dur 
nr 2 op. 94 bis Sergiusza Proko� ewa.

XXXV Dni Karola 
Lipińskiego

parczew

Lokalna Grupa Działania „Jagielloń-
ska Przystań” zapraszają na IV Jar-
mark Pszczelarski, który odbędzie się 
w niedzielę 23 września w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 (ul. 
Spółdzielcza 7). W  programie m.in.: 
degustacje produktów z ula oraz regio-
nalnych wyrobów opartych na miodzie, 
pokaz sprzętu, narzędzi i wyposażenia 
pszczelarskiego, wirowania miodu, 
a także warsztaty wyrobu świec z wosku 
pszczelego. Wśród publiczności zostaną 
rozlosowanie nagrody rzeczowe.

Jarmark pszczelarski
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WYBORCZE PERYPETIE
Przepychanki w KWK Kukiz ’15 zaowocowały tym, że komitet ten 

nie zarejestrował list swoich kandydatów do Rady Miasta Biała 

Podlaska. – Z przyczyn mi nie znanych osoby, które uczestniczyły 

w przygotowaniu list nie przekazały wyżej wymienionych 

dokumentów pełnomocnikowi, tym samym uniemożliwiając 

dokończenie prac i rejestracji kandydatów – napisał w swoim 

oświadczeniu poseł Jarosław Sachajko.

biała podlaska

 Sprawa zaczęła się od rezygnacji, czy – 
jak twierdzi poseł Jarosław Sachajko – od 
usunięcia Radosława Januszko z funkcji 
koordynatora.
– W związku z doniesieniami praso-
wymi, jak i z wieloma pytaniami kiero-
wanymi do mojej osoby, jako mianowa-
nego koordynatora w Wyborach Samo-
rządowych 2018 z list Kukiz’15 odnośnie 
następujących osób – p. Andrzej Czapski 
i p. Alicja Łagowska – pragnę nadmienić, 
iż nigdy nie prowadziłem jakichkolwiek 
rozmów z wyżej wymienionymi osobami 
i zdecydowanie sprzeciwiam się umiesz-
czeniu ich na listach wyborczych.(…) Re-
asumując – ja niżej podpisany, Radosław 
Januszko – oświadczam, iż rezygnuję 
z powierzonej mi funkcji koordynatora 
w Wyborach Samorządowych na terenie 
miasta Biała Podlaska – napisał były ko-

ordynator. 
Jak przekonuje bialski działacz Kukiz’15, 
mimo piastowanej przez siebie funkcji 
został praktycznie pozbawiony możli-
wości doboru osób na listy wyborcze, 
a o wszystkim miała decydować War-
szawa.
– Decyzję swoją motywuję tym, że zo-
stałem pozbawiony (w decyzjach kulu-
arowych) wpływu na ostateczny kształt 
list wyborczych i doboru kandydatów. (…) 
Nie miałem wglądu na osoby rejestrujące 
się na stronie „Samorządy z Kukizem” 
w moim mieście, a odmowa przyznania 
mi pełnomocnictwa do zarejestrowania 
list wyborczych była czystym zabiegiem 
wymijającym do wykorzystania mojej 
osoby celem pozyskania wartościowych 
osób z grona poleconych przeze mnie 
osób spoza wszelkich układów – podsu-
mował Januszko.
Poseł Jarosław Sachajko twierdzi zaś, że 

Radosław Januszko nie wywiązywał się 
z powierzonych zadań, nie otrzymał od 
niego żadnego raportu ani też list kandy-
datów, dlatego też podjął decyzję o od-
sunięciu go z pełnionej funkcji i powie-
rzenie jej Sławomirowi Suszczyńskiemu.
– W dniu 12.09.2018 r. zostałem powia-
domiony, że wykazy poparcia obywateli 
dla kandydatów startujących z list KWK 
Kukiz ‘15 zostały skompletowane. Otrzy-
małem także listę kandydatów, którzy 
wyrazili chęć startu z list KWK Kukiz 
’15. Niestety, z przyczyn mi nie znanych 
osoby, które uczestniczyły w przygoto-
waniu list nie przekazały wyżej wymie-
nionych dokumentów pełnomocnikowi, 
tym samym uniemożliwiając dokończe-
nie prac i rejestracji kandydatów – napi-
sał w swoim oświadczeniu poseł Jarosław 
Sachajko dodając, że 17 września zostało 
w tej sprawie złożone w prokuraturze za-
wiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

na krótkona krótko

polska

Firma Curulis-Doradztwo Samorządowe 
opublikowała na podstawie danych z 339 
miast powiatowych ranking „Wydatki 
mieszkańców na usługi komunalne". 
Zestawienie powstało poprzez oszaco-
wanie rocznych kosztów, jakie obciążają 
przeciętną polską rodzinę z zakresu usług 
komunalnych w pięciu obszarach: zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
odbioru odpadów, komunikacji publicz-
nej oraz stref płatnego parkowania. Spo-
śród miast powiatowych naszego regionu 
najmniej za usługi komunalne płacą 
mieszkańcy Parczewa, który w gronie 
339 miast znalazł się na 18 miejscu, Biała 
Podlaska jest na 50 pozycji, a Radzyń – na 
122. Jak duże są dysproporcje w opłatach 
za usługi komunalne najlepiej świadczy 
fakt, że parczewianie płacą za nie 1982 zł 
rocznie, o 672 zł więcej od zajmujących 
pierwsze miejsce Kozienic, ale aż o 1927 
zł mniej od plasujących się na ostatniej 
pozycji Tarnowskich Gór. Jeszcze lepiej 
prezentują się nasze miasta na tle innych 
miast powiatowych województwa lubel-
skiego. Parczew zajmuje 1 miejsce, Biała 
Podlaska 3, a Radzyń Podlaski 8. Ranking 
dostępny jest na stronie: h� ps://www.
curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-
-na-uslugi-komunalne-2018.

Miasta przyjazne 
mieszkańcom
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Kruche ciasto śliwkowe 
z kruszonką i orzechami

Tekst i foto:  MirKa

Ciasto to – co ważne – zawsze się udaje a zapieczone w białkowej piance orzechy mają posmak nutelli. 

Składniki na ciasto:
 – 1 margaryna

 – 3 szklanki mąki krupczatki

 – 0,5 szklanki cukru

 – 4 żółtka

 – 2 łyżki kwaśnej śmietany 18%

 – 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wsad owocowy:
 – 1 kilogram śliwek węgierek

 – ½ łyżeczki cynamonu

 – 2 łyżki mąki

 – ½ szklanki cukru

 – 1 cukier wanilinowy

Dodatki:
 – ½ szklanki cukru do ubicia białek

 – 10 dkg posiekanych orzechów włoskich lub laskowych

Wykonanie:
Wyrabiamy ciasto z mąki wymieszanej z cukrem i proszkiem do pieczenia, oraz z margaryną, żółtkiem i 

śmietanę posiekanymi nożem. Ważne, aby czynność ta trwała krótko, ponieważ ciasto nie może zbytnio 

ocieplić się. Masę zawijamy w folię i wkładamy na ok. 1 godz. do lodówki. Śliwki myjemy, przekrajamy na 

połówki i wyjmujemy pestki. Owoce mieszamy z mąką, cynamonem i cukrem. Orzechy siekamy nożem. 

Białka ubijamy na sztywno z dodatkiem ok. ½ szklanki cukru. Formę do pieczenia wykładamy papierem, 

wylepiamy zimnym ciastem (niewielką jego część pozostawiamy). Następnie kładziemy wsad owocowy 

i nakładamy ubitą pianę z białek. Wierzch posypujemy rozdrobnionymi kawałeczkami ciasta oraz 

posiekanymi orzechami. Ciasto pieczemy ok. 45 minut w temperaturze 175 stopni w trybie z termoobiegiem.

  Robert Ziółkowski

Karamoja Ostatni wojownicy

Robert Ziółkowski w swojej najnowszej książce ukazuje kolejny frag-
ment męskiego świata.
W „Łowcach głów” i „Wściekłym psie” były to dylematy, jakie przed 
facetem stawia praca w policyjnej spec jednostce , w „Tuż za rogiem” 
– mężczyzna uwikłany pomiędzy kobietami, a wymaganiami, ja-
kie stawia mu dzisiejszy świat. „Ostatni Wojownicy” są powrotem 
do korzeni męskości, odkrywaniem przez białego, cywilizowanego 
człowieka pierwotnych wartości, które czerpie od żyjących na po-
ziomie neolitu Wojowników niezależnego plemienia Karamojong w 
północnej Ugandzie. To tęsknota człowieka uwikłanego w skompli-
kowaną cywilizację za prostymi emocjami i jasnym kodeksem postę-
powania. Książka podróżnicza, awanturnicza i refl eksyjna w jednym.

KONKURS KSIĄŻKOWY
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygranie jednego z trzech egzemplarzy książki Roberta Ziół-
kowskiego pt. „Karamoja. Ostatni wojownicy”, wystarczy wysłać SMS-ową odpowiedź na pytanie: W jakim 
kraju żyje plemię Karamojong?
a) w Ugandzie b) w Tunezji ?
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpksiazka.X gdzie (po kropce) w miejsce „X” należy wpisać odpowiedź na 
pytanie.
Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Na SMS-y czekamy od piątku 21 września do wtorku 25 września, do godz. 
15.59. Wygrywają trzy pierwsze osoby, które najszybciej prawidłowo odpowiedzą na pytanie postawione 
powyżej. O wygranej poinformujemy telefonicznie, natomiast prawidłowa odpowiedź na pytanie Konkur-
sowe oraz lista zwycięzców zostanie zamieszczona w kolejnym numerze „Tygodnika Podlaskiego”. Udział 
w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu, który dostępny jest w siedzibie redak-
cji „Tygodnika Podlaskiego” przy ul. Francuskiej 36, 21-500 Biała Podlaska, od poniedziałku do piątku w 
godz. od 9.00 do 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz na stronie www.tygodnikpodla-
ski.pl w zakładce „Konkursy”.

Książka dla Czytelnika

NIEUSTAJĄCE KOLORY LATA

biała podlaska

Ewa Borowska ukończyła studia na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lu-
blinie. Ulubiona technika artystki to 
pastel. Swoje prace udostępniała od-
biorcom już w liceum i na studiach, 
obecnie lista jej prezentacji jest impo-
nująca. 
Ewa każde wakacje wykorzystuje do 
intensywnej pracy twórczej, wyjeżdża 
na ogólnopolskie lub międzynarodowe 
plenery lub pracuje w domowym zaci-
szu. Plony tych zmagań prezentowała 
na wielu wystawach w Białej Podla-
skiej, w Polsce i w takich państwach 
jak Ukraina, Dania, Grecja, Niemcy, Is-
landia. 
Za swoje dokonania artystyczne była 
wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. 
W 2006 roku otrzymała Bialską Na-
grodę Kultury im. Anny z  Sangusz-
ków Radziwiłłowej, przyznawaną za 
znaczące dokonania w zakresie twór-
czości artystycznej i upowszechniania 
kultury. W roku 2016 natomiast wy-
różniono ją honorową nagrodę UNE-
SCO-Club for UNESCO of Piraeus & 
Islands.

Ewa Borowska jest nauczycielem, pra-
cuje w „Kraszaku” i „Platerce”. Rozwój 
artystyczny młodzieży, wspomaganie 
uzdolnień i kreatywności to jej praw-
dziwa pasja. 

Pamiętamy o ogrodach 
– Wychowałam się w ogrodzie, peł-
nym przepięknych roślin i kwiatów. 
Najbardziej z dzieciństwa zapamiętam 
róże i drzewa owocowe. Biała Podlaska 
to wyjątkowe miasto, taki Eden, gdzie 
wiele domów otaczają ogrody. Korzy-
stając z  letniej pogody, cudownego 
słońca i światła często wyjeżdżałam 
na wycieczki rowerowe, podziwiałam 
przepięknie ukwiecone łąki, pola – ta-
kie rzadko spotykane, niepowtarzalne 
ogrody stworzone przez naturę – wspo-
mina Ewa Borowska. 
Kolorowy świat letnich roślin i kwiatów 
był źródłem inspiracji, malarka wyko-
nała cykl obrazów które zatytułowała 
„Pamiętamy o ogrodach”. 
– Na wystawie zaprezentowałam swoje 
impresje, w sensie koloru, światła, na-
stroju. Będę ten cykl kontynuować – 
zapewnia Ewa Borowska.
Pracując i doskonaląc swój warsztat 

malarka zdołała wypracować swój wła-
sny, niepowtarzalny, kobiecy styl. Jej 
pastele, czyli kolorystyka, subtelność, 
wrażliwość na piękno – to wszystko po-
wiązane z profesjonalizmem – daje cu-
downy efekt. 
Obrazy Ewy to harmonia, wysublimo-
wana kolorystyka i dopracowany każdy 
szczegół. 

Z myślą o…
Malarka swoja wystawę „Pamiętamy 
o ogrodach” zaprezentowała na placu 
szkolnym I  LO im. Karaszewskiego 
podczas zjazdu wychowanków obu 
bialskich szkół. Ekspozycję można 
było oglądać zaledwie kilka godzin. 
To osobliwy prezent dla kolegów i ko-
leżanek ze szkolnej ławy oraz przyja-
ciół. Ale to również myśl o młodzieży, 
obecnych uczniach szkół. To podpo-
wiedź aby pracowała nad własnym 
rozwojem, pielęgnowała swój indy-
widualizm, była otwarta na piękno 
i sztukę. 
Ekspozycja „Pamiętamy o ogrodach” 
będzie udostępniona w listopadzie br. 
w galerii Cztery pokoje. 

Agata Panasiuk

Utalentowana i dobrze znana nie tylko na Podlasiu malarka Ewa 

Borowska zaprosiła na wystawę kolegów – uczestników IX Zjazd 

bialskich najstarszych liceów I LO im. J. I. Kraszewskiego, którego jest 

absolwentką oraz II LO im. E. Plater. 

Malarka swoja wystawę zaprezentowała na placu szkolnym I LO im. Karaszewskiego 

podczas zjazdu wychowanków obu bialskich szkół
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piątek 21 września
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5:15 Ukryta prawda (338) serial 
paradokumentalny

6:15 Sąd rodzinny: Kukułcze jajo (124) 
serial fabularno-dokumentalny

7:10 Szpital (405) serial 
paradokumentalny

8:10 Dr House 6 (17) 
serial obyczajowy

9:10 Kryminalni: Balkon z widokiem 
(1/13) serial kryminalny

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (680) serial 

paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Zazdrosna matka (125) 

serial fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (579) 

serial fabularno-dokumentalny
14:55 Szpital (406) serial 

paradokumentalny
15:55 Zagubieni (16) serial przygodowy
16:50 Kryminalni: Dziennikarka 

(2) serial kryminalny
17:55 Dr House 6 (18) 

serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (681) serial 

paradokumentalny
20:00 Na ratunek wielorybom fi lm 

przygodowy, USA 2012
22:15 Opór dramat wojenny, 

USA 2008
1:15 American Horror Story (8) 

serial grozy
2:15 Strzelec 2 (2) serial sensacyjny
3:20 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
5:00 Zakończenie programu

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

program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (644) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (645) 

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

(126) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (739) serial 
12:00 Gliniarze (20) serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (806) serial 

paradokumentalny
14:00 Pierwsza miłość (2723) serial obycz.
14:45 Dlaczego ja? (852) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (255) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (245) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2724) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

(272) serial komediowy
20:05 World of Dance – Polska 

(2) program rozrywkowy
21:35 Lepiej późno niż wcale (2) reality show
22:40 Obcy kontra Predator horror SF, 

Czechy/Kanada/Niemcy/USA 2004
0:50 Nawiedzony horror, USA 1999
3:15 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:00 Telezakupy
5:35 Elif (327) serial obyczajowy
6:35 Wieczna miłość (19) telenowela
7:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
7:55 Agropogoda program informacyjny
8:00 Wiadomości
8:15 Kwadrans polityczny 
8:30 Alarm! magazyn interwencyjny
8:55 Ranczo 4 (48) serial obyczajowy
9:55 Komisarz Alex 9 (113) serial kryminalny
10:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
11:30 Korona królów (96) telenowela hist.
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda program informacyjny
12:40 Rok w zagrodzie: Podnoszenie 

standardu życia lokalnych społeczności
12:55 Natura w Jedynce: Najbardziej 

utalentowani wśród zwierząt: Mistrzowie 
kamufl ażu fi lm dok., Niemcy 2016

14:00 Elif (328) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas (82) 
16:05 Wieczna miłość (20) telenowela
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium PW
17:18 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:00 Klan (3337) telenowela
18:30 Korona królów – taka historia... (3)
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:25 Sport magazyn sportowy
20:35 The Wall. Wygraj marzenia 

(38) teleturniej
21:30 Big Music Quiz (15) teleturniej 
22:35 Odnaleźć nadzieję fi lm 

obyczajowy, USA 2014
0:20 Magazyn kryminalny 997
1:15 Ocaleni reality show
2:20 Łowcy głów thriller, Niemcy/

Dania/Szwecja/Norwegia 2011
4:05 Moja ucieczka fi lm dok., Niemcy 2016
5:00 Zakończenie programu

5:30 Koło fortuny (215) teleturniej
6:05 Egzamin z życia (4/112) 

serial obyczajowy
6:55 Afryka od kuchni: Jezioro Baringo, 

Kenia (10/13) serial dokumentalny
7:20 Na sygnale: Rodzinne fatum (118) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:35 Pogoda
8:40 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Panorama
8:50 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie 

magazyn poradnikowy
11:25 Rodzinka.pl: Jedna kobieta, czterech 

facetów (7) serial komediowy
11:55 Barwy szczęścia (1902) 

serial obyczajowy
12:30 Koło fortuny (216) teleturniej
13:15 Cena miłości (42/114) serial obyczajowy
14:00 Coś dla ciebie magazyn
14:30 Zakupy pod kontrolą 2 (1) reality show
15:05 20. Festiwal Kabaretu w 

Koszalinie: Rewolucja w korporacji 
(3) program rozrywkowy

16:00 Koło fortuny (278) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Łzy Cennet (17/151) serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram magazyn sportowy
18:35 Rodzinka.pl: Życie to powieść 

(164) serial komediowy
19:05 Wszystko przed nami (49) 

serial obyczajowy
19:35 Barwy szczęścia (1902) serial obycz.
20:10 Barwy szczęścia (1903) serial obycz.
20:45 O mnie się nie martw 9 

(2/13) serial komediowy
21:45 Rodzinka.pl: Marek do domu 

(241) serial komediowy
22:25 Jeziorak thriller, Polska 2014
0:10 Kumple na zabój komedia sensacyjna, 

Niemcy/Irlandia/USA 2005
2:00 Oszukana thriller, USA 2008
4:20 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia
8:35 Słowo życia
8:40 Jezus. Królestwo bez granic: Narodził 

się król serial animowany
9:10 Z wędką nad wodę w Polskę i świat
9:35 Święty na każdy dzień
9:45 Duc in altum rozważania ks. 

prof. Marka Chmielewskiego
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na świecie
11:35 Ja, głuchy fi lm dok., Polska 2012
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Historia nadziei dramat 

obyczajowy, USA 2008
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Frank Duff  i Legion Maryi fi lm 

dokumentalny, Francja 2012
14:55 Słowo życia
15:00 Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:20 Mocni w wierze: Być chrześcijaninem 

w kulturze pluralistycznej
15:50 Ma się rozumieć: Jak działa szatan?
16:00 Informacje dnia
16:10 Siódmy sakrament: Komunikowanie 

się w małżeństwie i rodzinie
16:35 Świat na wyciągnięcie ręki: W 

przydomowym ogrodzie (26)
17:00 Z pamiętnika podróżnika: Boliwia (13)
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza – PW
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Westerplatte młodych
18:55 Przegląd tygodnika «Niedziela»
19:00 Warto zauważyć w mijającym tygodniu
19:30 Latający dom: Pusty grób 

serial animowany
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Eksodus – droga narodu wybranego 

fi lm dokumentalny, USA 2014

5:10 Uwaga! magazyn reporterów
5:35 Mango telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje: Dąbrowa 

Górnicza, Karczma Śląska (10) 
program rozrywkowy

7:50 Doradca smaku (12) 
magazyn kulinarny

8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Ukryta prawda (936) serial 

paradokumentalny
12:00 Szpital (825) serial 

paradokumentalny
13:00 Szkoła (588) serial 

paradokumentalny
14:00 19+ (289) serial paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje: Karczma 

Leśniczanka, Wielbark (11) 
program rozrywkowy

15:30 Szkoła (589) serial 
paradokumentalny

16:30 19+ (290) serial paradokumentalny
17:00 Szpital (826) serial 

paradokumentalny
18:00 Ukryta prawda (937) serial 

paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Niesamowity Hulk 

dramat SF, USA 2008
22:20 300 dramat historyczny, USA 2006
0:50 Shrek Trzeci fi lm animowany, USA 2007
2:40 Uwaga! magazyn reporterów
2:55 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
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Tygodnik Podlaski
21 września 2018 iprogram tv 21 – 27.09.2018

Aby wziąć udział w  konkursie 
i mieć szansę na wygranie jednej 
z dwóch pojedynczych wejściówek 
do Kina Merkury na fi lm „Kamer-
dyner” wystarczy wysłać SMS-
-ową odpowiedź na pytanie doty-
czące tego fi lmu:   Jak ma na imię 
główny bohater fi lmu grany przez 
Sebastiana Fabijańskiego?
 a) Mateusz
b) Piotr 
Wyślij SMS pod numer 7248 o tre-

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelników
ści tpkino.X, gdzie (po kropce) 
w miejsce „X” należy wpisać od-
powiedź na pytanie.
Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Na 
SMS-y czekamy od 21 do 23 wrze-
śnia 2018 r. do godz. 23:59. Wy-
grywają dwie pierwsze osoby, 
które najszybciej prawidłowo 
odpowiedzą na pytanie posta-
wione powyżej. O wygranej poin-
formujemy SMS-em. Wejściówki 
na fi lm do zrealizowania w środę 

26 września 2018 r. Udział w kon-
kursie jest jednoznaczny z akcep-
tacją regulaminu konkursu, który 
dostępny jest w siedzibie redakcji 
„Tygodnika Podlaskiego” przy ul. 
Francuskiej 36, 21-500 Biała Pod-
laska, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9.00 do 16.00 z wy-
jątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy  oraz na stronie www.
tygodnikpodlaski.pl w zakładce 
„Konkursy”.

Repertuar kinowy

biała podlaska

Kino Merkury

„Juliusz” – Polska, komedia: 21-

26.09. godz. 20:40, 19:00; 27.09. 

godz. 15:30

TANIE PONIEDZIAŁKI – 24 września bilety na wszystkie seanse – 14 zł

Konkurs książkowy Wydawnictwa Św. Wojciech
rozwiązanie

W konkursie SMS-owym „Książka 
dla czytelnika”, w którym nagrodą 
była książka Antonelli Anghinoni 

p.t. „Miriam tancerka”, wydana 
przez Wydawnictwo Święty Woj-
ciech, poprawna odpowiedź na 
pytanie: „Czyją siostrą była Mi-
riam?” brzmi: a) „Mojżesza”. Naj-

szybciej właściwej odpowiedzi 
udzielili: Ewa Szleszyńska oraz 
Anita Czech. Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy do redakcji po 
odbiór nagrody.

Hit w Kinie Kamerdyner
MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci 
matki zostaje przygarnięty przez arystokratkę Gerdę von Krauss 
(Anna Radwan) pochodzącą z majętnego pruskiego rodu. Dorasta 
w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka Kraussów Marita (Ma-
rianna Zydek). Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzest-
nym chłopca jest kaszubski patriota Bazyli Miotke (Janusz Gajos), 
który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce dla 
Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego 
sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, który daje Polsce niepodległość, 
jednocześnie sprawia, że Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszy-
scy bohaterowie czują, że świat, który znali, wkrótce diametralnie 
się zmieni. Zbliża się II wojna światowa. Wśród żyjących obok siebie 
Kaszubów, Polaków i Niemców wzbierają niechęć i nienawiść. Tra-
gicznym fi nałem tych napięć jest brutalny mord w lasach Piaśnicy…

„Księżniczka i smok” (dubbing) 

– Rosja, animowany: 21.09. 

godz. 16:30; 22-23.09. godz. 

12:00, 16:30; 24-26.09. godz. 

16:30; 27.09. godz. 14:00

Spotkania Filmowe: „Lato” – 

Rosja, obyczajowy: 27.09. godz. 

20:15

„Kamerdyner” – Polska, dra-

mat/historyczny: 21-23.09. 

godz. 13:45, 18:00; 24-26.09. 

godz. 14:00, 18:00; 27.09. godz. 

17:30
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4:15 Galeria (157) serial obyczajowy
4:40 Galeria (158) serial obyczajowy
5:10 Klan (3336) telenowela
5:40 Klan (3337) telenowela
6:00 Słownik polsko@polski talk-show 
6:30 wojsko-polskie.pl (29) cykl reportaży
7:00 Świętokradztwo fi lm dok., Polska 2017
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:35 Las bliżej nas 2 (4) serial dokumentalny
9:00 Msza święta z udziałem papieża 

Franciszka w Kownie – Litwa 
11:00 Między ziemią a niebem magazyn
11:55 Weterynarze z sercem (49) magazyn 
12:20 Zakochaj się w Polsce: Podziemne 

miasto Osówka (86) magazyn
12:55 Leśniczówka (33) telenowela
13:30 BBC w Jedynce: Dziki Zachód: Wśród 

gór fi lm dok., Wielka Brytania 2016
14:30 Sonda 2 (89) program popularnonauk.
15:05 Big Music Quiz (15) teleturniej 
16:05 The Wall. Wygraj marzenia 

(38) teleturniej
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium PW
17:20 Pogoda
17:30 Dziewczyny ze Lwowa 3: Klacz 

trojańska (30) serial obyczajowy
18:35 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
19:30 Wiadomości
20:00 Pogoda
20:05 Sport magazyn sportowy
20:10 Drogi wolności: Blaszany 

orzełek (4) serial historyczny
21:15 Rolnik szuka żony 5 (4) 

telenowela dokumentalna
22:15 Nasza Niepodległa 1918-2018 koncert
23:30 Zakochana Jedynka: Dla Ciebie 

wszystko melodramat, USA 2014
1:35 Dzień Bastylii dramat sensacyjny, 

Francja/Luksemburg/Wielka 
Brytania/USA 2016

3:15 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
4:05 Zakończenie programu
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5:25 Ukryta prawda (340) serial 
paradokumentalny

6:25 Mango 
telezakupy

8:30 Kryminalni: Towar (11) 
serial kryminalny

9:35 Kryminalni: Kolekcjonerzy 
(12) serial kryminalny

10:40 Columbo 3 (4) 
serial kryminalny

12:20 Columbo 3 (5) 
serial kryminalny

13:55 Lorax fi lm animowany, 
Francja/USA 2012

15:45 Na ratunek 
wielorybom fi lm 
przygodowy, USA 2012

18:00 Dennis rozrabiaka 
komedia, USA 1993

20:00 Superseans: Harry Potter i 
Czara Ognia fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania/USA 2005

23:25 Omen horror, 
USA 2006

1:35 Lucyfer (11) 
serial kryminalny

2:40 Moc magii interaktywny 
program rozrywkowy

5:00 Zakończenie 
programu

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

program informacyjny
8:50 Auta fi lm animowany, 

USA 2006
11:20 Gdzie jest Dory fi lm 

animowany, USA 2016
13:35 Noc w muzeum. Tajemnica 

grobowca fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania/USA 2014

15:40 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 
10 (3) program rozrywkowy

17:35 Nasz nowy dom (121) 
reality show

18:40 Aż chce się żyć (9) cykl reportaży
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie 

program publicystyczny
20:05 W rytmie serca (31) 

serial obyczajowy
21:05 Kabaret na żywo według 

Paranienormalnych: Kariera po 
polsku (44) program rozrywkowy

23:05 Ślad (1) serial kryminalny
0:05 Ślad (2) serial kryminalny
1:05 Dzień Niepodległości. Odrodzenie 

fi lm SF, USA 2016
3:35 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:10 Słowo na niedzielę: Wiara na oko
5:20 Barwy szczęścia (1901)

 serial obyczajowy
5:55 Barwy szczęścia (1902) 

serial obyczajowy
6:25 Barwy szczęścia (1903) 

serial obyczajowy
7:00 M jak miłość (1382) serial obyczajowy
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Pogoda
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
10:55 Rodzinne oglądanie: 

Przeprowadzki zwierząt (1/2) fi lm 
dokumentalny, USA 2013

12:10 Gwiazdy w południe: Był tu 
Willie Boy western, USA 1969

14:00 Familiada teleturniej
14:35 Koło fortuny (280) teleturniej
15:15 Bake Off  Junior (3) widowisko
16:10 Bake off  – Ale przepis 4 (3) 

widowisko
16:25 The Voice of Poland 9. 

Przesłuchania w ciemno: Śląsk i 
Opolszczyzna (6) widowisko

17:25 Roztańczony Narodowy
18:00 Panorama
18:20 Pogoda
18:25 Sport telegram 

magazyn sportowy
18:35 Na dobre i na złe: T jak tato 

(712) serial obyczajowy
19:35 Zakupy pod kontrolą 2 (2) 

reality show
20:05 Jutro nie umiera nigdy fi lm sensacyjny, 

Wielka Brytania/USA 1997
22:10 Kino bez granic: Oszukana 

thriller, USA 2008
0:40 Zniknięcie fi lm obyczajowy, 

Katar/Iran 2017
2:30 Był tu Willie Boy 

western, USA 1969
4:10 Zakończenie programu

8:00 Słowo życia
8:05 Polski punkt widzenia
8:25 Święty na każdy dzień
8:30 Z Parlamentu Europejskiego
9:00 100 cudownych miejsc na świecie
9:10 Spotkanie z Magdą Buczek
9:15 Katecheza ks. bp. Antoniego Długosza
9:30 Msza święta z kaplicy 

Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze

10:35 Przegląd tygodnika «Niedziela»
10:40 Nad jeziorem Malawi fi lm 

dokumentalny, Polska 2006
11:00 Jubileusz 80. rocznicy urodzin ks. bp. 

Antoniego Pacyfi ka Dydycza – Serpelice
12:20 Wieś – to też Polska
13:30 Papież Polak do rodaków
14:10 Próba wiary: Ojciec Pio (4) serial dok.
15:00 Śladami apostoła Pawła (4) serial dok.
15:45 Kartka z kalendarza
15:50 Świadkowie historii (3)
16:00 Informacje dnia
16:10 Koncert życzeń
17:00 Tam, gdzie Bóg płacze serial dok.
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza – PW
18:00 Reprezentacyjny Zespół 

Artystyczny Wojska Polskiego w 
Kieleckim Centrum Kultury

20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Cuda Jezusa: Opętany 

kaleka serial religijny
22:25 Kartka z kalendarza
22:30 Chingola fi lm dok., Polska 2010
22:40 Tydzień z Ziemi Świętej
23:00 Jak my to widzimy – z 

daleka widać lepiej
23:30 Serce Afryki fi lm 

dokumentalny, Polska 2015

5:20 Uwaga! magazyn reporterów
5:45 Mango telezakupy
8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Drzewo marzeń (3) reality show
12:00 Co za tydzień
12:30 Diagnoza (3) serial obyczajowy
13:30 Mam talent! (3) 

program rozrywkowy
15:05 Top Model (3) reality show
16:05 Jestem z Polski (1/8) 

magazyn turystyczny
17:15 Shrek Trzeci fi lm animowany, 

USA 2007
19:00 Fakty
19:25 Sport magazyn sportowy
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 MasterChef (3) 

program rozrywkowy
21:30 Pułapka (3) serial kryminalny
22:35 Oszukać przeznaczenie 3 

horror, Niemcy/USA 2006
0:30 Niesamowity Hulk 

dramat SF, USA 2008
2:50 Kuchenne rewolucje: Pasłęk, 

restauracja Perfect Pub (3) 
program rozrywkowy

3:50 Uwaga! magazyn reporterów
4:10 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy

TV TTRRWWAAMMMTVV TTRRWWWAAAMMMTV TTRRWWAAMMMTTV TRRWWWAAAMMMM

TTTVVNN777TTTVVNNN PPPOOOLLSSSAATTT

TVPP 2TVVPP 22TVPP 2TTVPP 22TVPP 1TVVPP 11TVPP 1TTVPP 11

5:55 Ukryta prawda (339) serial 
paradokumentalny

7:00 Mango 
telezakupy

9:05 Żony Hollywood (11) 
program rozrywkowy

10:05 Żony Hollywood (12-ost.) 
program rozrywkowy

11:05 Areszt domowy 
fi lm familijny, USA 1996

13:25 Terminal komedia 
romantyczna, USA 2004

16:00 Harry Potter i więzień 
Azkabanu fi lm przygodowy, 
Wielka Brytania/USA 2004

19:00 Diana fi lm biografi czny, 
Belgia/Francja/Wielka 
Brytania/Szwecja 2013

21:25 Komediowa sobota: Wpadka 
komedia romantyczna, USA 2007

0:00 Mama horror, Kanada/
Hiszpania 2013

2:10 Moc magii interaktywny 
program rozrywkowy

4:20 Druga strona medalu (2) 
talk-show

4:50 Druga strona medalu (4) 
talk-show

5:20 Zakończenie 
programu

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

program informacyjny
9:15 My3 (55) program dla dzieci
9:45 My3 (56) program dla dzieci
10:10 Ewa gotuje (339) magazyn kulinarny
10:45 Nasz nowy dom (109) reality show
11:40 Śpiewajmy razem. All Together 

Now (3) program muzyczny
13:15 World of Dance – Polska (2) 

program rozrywkowy
14:45 Lepiej późno niż wcale (2) reality show
15:45 Kabaret na żywo według 

Paranienormalnych: Wielkie 
polskie wesele (43)

17:45 Chłopaki do wzięcia (103) 
serial dokumentalny

18:20 Chłopaki do wzięcia (104) 
serial dokumentalny

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

(273) serial komediowy
20:05 Gdzie jest Dory fi lm 

animowany, USA 2016
22:10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo 

10 (3) program rozrywkowy
0:25 Komando fi lm sensacyjny, USA 1985
2:05 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:15 Klan (3333) telenowela
5:35 Klan (3334) telenowela
5:55 Klan (3335) telenowela
6:25 Sprawa dla reportera 
7:20 Rok w ogrodzie (710) magazyn
7:45 Rok w ogrodzie extra magazyn
8:00 Las bliżej nas 2 (3) serial dokumentalny
8:25 Pełnosprawni (268) magazyn 
8:50 Studio Raban magazyn dla młodzieży
9:20 Rodzinny ekspres magazyn religijny
9:50 Fascynujący świat: Nastolatki – tajemnice 

dorastania fi lm dok., Wielka Brytania 2016
10:55 Korona królów – taka historia... (3) 
11:30 Korona królów (93) telenowela hist.
12:00 Korona królów (94) telenowela hist.
12:25 Korona królów (95) telenowela hist.
13:00 Korona królów (96) telenowela hist.
13:35 Okrasa łamie przepisy
14:10 Jak to działa?: Co z tym Bałtykiem? (163)
14:40 Gen innowacyjności magazyn ekonom.
15:05 Ojciec Mateusz 20 (254) serial krym.
16:00 Rolnik szuka żony 5 (3) telenowela dok.
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium PW
17:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:25 Drogi wolności (3) serial historyczny
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:25 Sport magazyn sportowy
20:30 Dziewczyny ze Lwowa 3: Klacz 

trojańska (30) serial obyczajowy
21:30 Hit na sobotę: Dzień Bastylii dramat 

sensacyjny, Francja/Luksemburg/
Wielka Brytania/USA 2016

23:05 Boks: Walka o pasy IBF World, IBO 
World, WBA Super World i WBO World 
w Londynie waga ciężka: Anthony 
Joshua – Aleksander Powietkin

0:15 Boks: Walka o pas EBU w Łomży waga 
średnia: Kamil Szeremeta – Ruben Diaz

1:30 Odnaleźć nadzieję fi lm obycz., USA 2014
3:15 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
4:10 Zakończenie programu

5:15 Koło fortuny (217) teleturniej
5:55 Barwy szczęścia (1899) 

serial obyczajowy
6:25 Barwy szczęścia (1900) 

serial obyczajowy
7:00 M jak miłość (1381) serial obyczajowy
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Pogoda
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:10 Makłowicz w podróży: Kanada – 

Quebeck. Win ogrody i jagody
11:45 Wielki podryw komedia 

kryminalna, USA 2001
14:00 Familiada teleturniej
14:35 Koło fortuny (279) teleturniej
15:15 15. Mazurska Noc Kabaretowa – 

Mrągowo 2013 program rozrywkowy
16:20 Słowo na niedzielę: Wiara na oko
16:35 Rodzinka.pl: Marek do domu 

(241) serial komediowy
17:10 O mnie się nie martw 9 

(2/13) serial komediowy
18:00 Panorama
18:15 Pogoda
18:25 Sport telegram magazyn sportowy
18:30 Postaw na milion teleturniej
19:25 43. Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni – czerwony dywan
19:35 Lajk! magazyn kulturalny
20:05 The Voice of Poland 9. 

Przesłuchania w ciemno: Śląsk i 
Opolszczyzna (6) widowisko

21:00 Roztańczony Narodowy (1) 
koncert

22:05 Roztańczony Narodowy (2) 
koncert

23:00 Roztańczony Narodowy (3) 
koncert

0:00 43. Festiwal Filmowy w Gdyni widowisko
2:15 Jutro nie umiera nigdy fi lm sensacyjny, 

Wielka Brytania/USA 1997
4:15 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Westerplatte młodych
8:55 Słowo życia
9:00 Śladami Ojca Pio z Pietrelciny fi lm 

dokumentalny, Włochy 2009
9:40 Wenezuela – San Félix fi lm 

dokumentalny, Polska 2013
10:00 Informacje dnia
10:15 Mój brat papież wywiad z 

siostrą Ojca Świętego Franciszka 
Marią Eleną Bergoglio

10:30 Podróż apostolska papieża Franciszka 
na Litwę, Łotwę i do Estonii

11:00 Konsekracja kościoła pw. 
Świętego Ojca Pio w Gdańsku

12:50 Porady medyczne bonifratrów
13:20 Siódmy sakrament
13:45 Ocalić od zapomnienia
13:55 Historia nadziei dramat 

obyczajowy, USA 2008
15:30 Podróż apostolska papieża Franciszka 

na Litwę, Łotwę i do Estonii
17:00 Z Parlamentu Europejskiego
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza – PW
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd katolickiego 

tygodnika «Niedziela»
19:30 Katecheza 

ks. bp. Antoniego Długosza
19:45 Modlitwa z telefonicznym 

udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Król Dawid (13) 

serial biografi czny
22:45 Koncert Claret Gospel

5:25 Uwaga! magazyn reporterów
5:45 Mango telezakupy
8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (2746) 

serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (2747) 

serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (2748) 

serial obyczajowy
12:25 Na Wspólnej (2749) 

serial obyczajowy
12:50 MasterChef (2) program rozrywkowy
14:20 Ameryka Express (3) reality show
16:00 Drzewo marzeń (2) reality show
17:00 Kuchenne rewolucje: Pasłęk, 

restauracja Perfect Pub (3) 
program rozrywkowy

18:00 36,6°C (3) program medyczny
19:00 Fakty
19:25 Sport magazyn sportowy
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Mam talent! (3) program rozrywkowy
21:45 Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka 

fi lm przygodowy, USA 2006
0:50 300 dramat historyczny, 

USA 2006
3:25 Uwaga! magazyn reporterów
3:45 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
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5:30 W-11 – Wydział Śledczy: Moja krew 
(1154) serial fabularno-dokumentalny

6:15 Sąd rodzinny: Córusia tatusia (126) 
serial fabularno-dokumentalny

7:10 Szpital (407) serial paradokumentalny
8:10 Dr House 6 (19) serial obyczajowy
9:10 Kryminalni: Skok (3) serial kryminalny
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (682) serial paradok.
12:55 Sąd rodzinny: Już nie chcę mieć syna 

(127) serial fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (581) 

serial fabularno-dokumentalny
14:55 Szpital (408) serial paradokumentalny
15:55 Zagubieni (18) serial przygodowy
16:50 Kryminalni: Błękitny pokój 

(4) serial kryminalny
17:55 Dr House 6 (20) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (683) serial paradok.
20:00 Sensacyjny wtorek: Drzewo Jozuego 

fi lm sensacyjny, USA 1993
22:10 Kino oldschool: Nietykalni 

dramat kryminalny, USA 1987
0:40 Sposób na morderstwo (5) 

serial kryminalny
1:40 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:50 Druga strona medalu (4) talk-show
4:25 Druga strona medalu (1/7) talk-show
5:00 Zakończenie programu

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

program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (648) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (649) 

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

(128) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (741) serial paradok.
12:00 Gliniarze (22) serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (808) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (2725) serial obycz.
14:45 Dlaczego ja? (854) serial paradok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (257) serial paradok.
17:00 Gliniarze (247) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (2726) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (275) serial 
20:05 Ślad (3) serial kryminalny
21:05 Ślad (4) serial kryminalny
22:05 Déja Vu thriller SF, USA 2006
0:55 Gliniarz z Beverly Hills 3 komedia 

sensacyjna, USA 1994
3:05 Tajemnice losu program rozrywkowy

6:35 Wieczna miłość (21) telenowela
7:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
7:55 Agropogoda program informacyjny
8:00 Wiadomości
8:15 Kwadrans polityczny 
8:30 Alarm! magazyn interwencyjny
8:55 Ranczo 4 (50) serial obyczajowy
9:55 Komisarz Alex 9 (115) serial kryminalny
10:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
11:30 Korona królów (97) telenowela hist.
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda program informacyjny
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce: Dzika farma 

fi lm dokumentalny, Francja 2016
14:00 Elif (330) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Leśniczówka (34) telenowela
16:05 Wieczna miłość (22) telenowela
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium PW
17:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:00 Klan (3339) telenowela
18:30 Korona królów (98) telenowela hist.
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:25 Sport magazyn sportowy
20:30 Leśniczówka (35) telenowela
21:00 Orły sportu (2) cykl reportaży
21:40 Kompania X (3/8) serial wojenny
22:35 Wielka ucieczka fi lm 

wojenny, USA 1963
1:30 Czy świat oszalał?: Zapomniani 

bohaterowie Bletchley Park fi lm 
dokumentalny, Wielka Brytania 2011

2:35 The Social Network dramat 
biografi czny, USA 2010

4:40 Notacje: Edward Kossoy. W więzieniach i 
łagrach radzieckich cykl dokumentalny

4:50 Zakończenie programu

5:30 Koło fortuny (220) teleturniej
6:05 M jak miłość (1383) serial obyczajowy
7:00 O wolność i Boga... reportaż
7:20 Na sygnale: Przesilenie (120) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:35 Pogoda
8:40 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Panorama
8:50 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn 
11:25 Rodzinka.pl: Niedaleko pada jabłoń 

od jabłka (9) serial komediowy
11:55 Barwy szczęścia (1904) serial obycz.
12:30 Koło fortuny (221) teleturniej
13:15 Cena miłości (44/114) serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 M jak miłość (1383) serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny (282) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Łzy Cennet (19/151) serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram magazyn sportowy
18:35 Rodzinka.pl: Podział (166) 

serial komediowy
19:05 Wszystko przed nami (51) serial obyc.
19:35 Barwy szczęścia (1904) serial obycz.
20:10 Barwy szczęścia (1905) serial obycz.
20:40 Kulisy serialu «Barwy szczęścia» (46)
20:55 M jak miłość (1384) serial obyczajowy
21:45 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
23:05 Świat bez fikcji: Najbrzydszy samochód 

świata fi lm dokumentalny, Polska 2017
0:00 Rodzinka.pl: Marek do domu 

(241) serial komediowy
0:30 Syn (1/10) serial obyczajowy
1:30 Paradoks (9/13) serial kryminalny
2:25 Magazyn Ekspresu Reporterów
3:25 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia
8:35 Słowo życia
8:50 Podróż apostolska papieża Franciszka 

na Litwę, Łotwę i do Estonii
10:00 Informacje dnia
10:15 Jak my to widzimy z daleka widać lepiej
10:45 Zew natury
11:05 Mocni w wierze
11:35 100 cudownych miejsc na świecie
11:45 Z nami bezpiecznie
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Camino Polskie fi lm dok., Polska 2013
13:10 Lisieux, dom małej Tereski fi lm 

dokumentalny, Francja 2016
14:05 Mojżesz – 10 przykazań (92) serial 
14:55 Ojciec Francis Aupiais, misjonarz-

etnolog fi lm dokumentalny, Francja 2014
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Jestem mamą magazyn
16:30 Kalejdoskop młodych
16:50 Express studencki
17:00 Muzyka wokół Chopina (4)
17:10 Prosto o gospodarce
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza – PW
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Każdy maluch to potrafi 
19:45 Modlitwa z telef. udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Steve McQueen, amerykańska 

ikona fi lm dokumentalny, USA 2017
23:15 Jestem gotowy na wszystko fi lm 

dokumentalny, Polska 2002

5:10 Uwaga! magazyn reporterów
5:35 Mango telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje (11) 

program rozrywkowy
7:50 Doradca smaku (13) magazyn kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Ukryta prawda (938) serial paradok.
12:00 Szpital (827) serial paradokumentalny
13:00 Szkoła (590) serial paradokumentalny
14:00 19+ (291) serial paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje (13-

ost.) program rozrywkowy
15:30 Szkoła (591) serial paradokumentalny
16:30 19+ (292) serial paradokumentalny
17:00 Szpital (828) serial paradokumentalny
18:00 Ukryta prawda (939) serial paradok.
19:00 Fakty
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku (14) magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2751) serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (185) teleturniej
21:30 Diagnoza (4/13) serial obyczajowy
22:30 Kuba Wojewódzki (4) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
0:05 Ślub od pierwszego wejrzenia (4) 
1:05 36,6°C (3) program medyczny
2:05 Niewierni (8) serial obyczajowy
3:05 Uwaga! magazyn reporterów
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5:15 Ukryta prawda (341) serial 
paradokumentalny

6:15 Sąd rodzinny: Zazdrosna matka (125) 
serial fabularno-dokumentalny

7:10 Szpital (406) serial paradokumentalny
8:10 Dr House 6 (18) serial obyczajowy
9:10 Kryminalni: Dziennikarka 

(2) serial kryminalny
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (681) serial 

paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Córusia tatusia (126) 

serial fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (580) 

serial fabularno-dokumentalny
14:55 Szpital (407) serial paradokumentalny
15:55 Zagubieni (17) serial przygodowy
16:50 Kryminalni: Skok (3) 

serial kryminalny
17:55 Dr House 6 (19) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (682) serial 

paradokumentalny
20:00 Psy 2 fi lm sensacyjny, 

Polska 1994
22:20 Kości 12 (4) serial kryminalny
23:25 Harry Potter i Czara Ognia fi lm 

przygodowy, Wielka Brytania/USA 2005
2:40 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
5:00 Zakończenie programu

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

program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (646) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (647) 

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

(127) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (740) serial paradok.
12:00 Gliniarze (21) serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (807) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (2724) serial obycz.
14:45 Dlaczego ja? (853) serial paradok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (256) serial paradok.
17:00 Gliniarze (246) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (2725) serial obycz.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (274) serial 
20:10 Megahit: Dzień Niepodległości: 

Odrodzenie fi lm SF, USA 2016
22:45 Lot «Feniksa» dramat 

sensacyjny, USA 2004
1:25 Déja Vu thriller SF, USA 2006
4:00 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:35 Elif (328) serial obyczajowy
6:35 Wieczna miłość (20) telenowela
7:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
7:50 Agropogoda program informacyjny
8:00 Wiadomości
8:15 Kwadrans polityczny 
8:30 Alarm! magazyn interwencyjny
8:55 Ranczo 4 (49) serial obyczajowy
9:55 Komisarz Alex 9 (114) serial kryminalny
10:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
11:30 Korona królów – taka historia... (3) 
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda program informacyjny
12:40 Magazyn rolniczy: Sięgnij po 

wołowinę magazyn poradnikowy
12:55 BBC w Jedynce: Dziki Zachód: Wśród 

gór fi lm dok., Wielka Brytania 2016
14:00 Elif (329) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość (21) telenowela
17:00 Teleexpress
17:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:00 Klan (3338) telenowela
18:30 Korona królów (97) telenowela hist.
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Wiadomości
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:25 Sport magazyn sportowy
20:30 Leśniczówka (34) telenowela
21:00 Teatr Telewizji: Ostatni hrabia. Edward 

Bernard Raczyński spektakl teatralny
22:30 Biała wizytówka (4/6) serial obyczajowy
23:40 Lwów pod okupacją (1/2) fi lm 

dokumentalny, Polska 2017
0:45 Dla Ciebie wszystko melodr., USA 2014
2:50 Ostatnia tajemnica Goeringa fi lm 

dokumentalny, Wielka Brytania 2011
3:40 Notacje: Zdzisław Skwara. Droga 

do Parnas cykl dokumentalny
3:50 Zakończenie programu

5:25 Koło fortuny (218) teleturniej
6:05 O mnie się nie martw 9 (2/13) serial 
6:55 Coś dla ciebie magazyn
7:20 Na sygnale: Więzy krwi (119) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:35 Pogoda
8:40 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Panorama
8:50 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn 
11:25 Rodzinka.pl: Święta, święta i po 

świętach (8) serial komediowy
11:55 Barwy szczęścia (1903) serial obycz.
12:30 Koło fortuny (219) teleturniej
13:15 Cena miłości (43/114) serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 O mnie się nie martw 9 

(2/13) serial komediowy
16:00 Koło fortuny (281) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Łzy Cennet (18/151) serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram magazyn sportowy
18:35 Rodzinka.pl: Trudna miłość 

(165) serial komediowy
19:05 Wszystko przed nami (50) 

serial obyczajowy
19:35 Barwy szczęścia (1903) serial obycz.
20:10 Barwy szczęścia (1904) serial obycz.
20:40 Kulisy serialu «Barwy szczęścia» (45)
20:55 M jak miłość (1383) serial obyczajowy
21:45 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:55 Syn (1/10) serial obyczajowy
23:00 Dzielnica bankowa (1/6) serial sens.
0:00 Ofi cerowie: Paszport (11/13) serial sens.
0:55 Pajęczarki komedia 

obyczajowa, Polska 1993
2:50 Zniknięcie fi lm obycz. Katar/Iran 2017
4:35 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Wieś – to też Polska
9:25 Słowo życia
9:40 Tydzień z Ziemi Świętej
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na świecie
11:35 Młodzi światu: Ela
11:45 Kartka z kalendarza
11:50 Retrospekcja
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Ojciec Francis Aupiais, misjonarz-

etnolog fi lm dokumentalny, Francja 2014
13:15 Kabwe fi lm dokumentalny, Polska 2010
13:20 Koncert życzeń
14:10 Mam w sobie siłę fi lm 

obyczajowy, USA 2015
15:40 Kierunek przylądki fi lm dok., Polska
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Sanktuaria polskie
16:30 Zew natury
16:55 Świadkowie cykl reportaży
17:20 Święty na każdy dzień
17:25 Kartka z kalendarza – PW
17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 

w parafi i pw. św. Stanisława 
Kostki w Lublińcu

19:45 Jay Jay Odrzutowiec: Urodzinowa 
niespodzianka (34) serial animowany

20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Stan bezpieczeństwa państwa
22:10 Mojżesz – 10 przykazań 

(92) serial kostiumowy
23:00 Lisieux, dom małej Tereski fi lm 

dokumentalny, Francja 2016

5:50 Uwaga! magazyn reporterów
6:20 Mango telezakupy
7:25 Nowa Maja w ogrodzie (29/39) 
7:55 Akademia ogrodnika (29) magazyn
8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Ukryta prawda (937) serial paradok.
12:00 Szpital (826) serial paradokumentalny
13:00 Szkoła (589) serial paradokumentalny
14:00 19+ (290) serial paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje: Villa Toscania, 

Pszczew (12) program rozrywkowy
15:30 Szkoła (590) serial paradokumentalny
16:30 19+ (291) serial paradokumentalny
17:00 Szpital (827) serial paradokumentalny
18:00 Ukryta prawda (938) serial paradok.
19:00 Fakty
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku (13) magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2750) serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (184) teleturniej
21:30 Top Model (4) reality show
22:30 Ślub od pierwszego wejrzenia (4) 
23:30 Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka 

fi lm przygodowy, USA 2006
2:35 Co za tydzień
3:05 Czysty Geniusz (13-ost.) serial medyczny
4:00 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
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czwartek 27 września

5:15 Ukryta prawda (343) serial 
paradokumentalny

6:15 Sąd rodzinny: Pierścionek (128) 
serial fabularno-dokumentalny

7:10 Szpital (409) serial 
paradokumentalny

8:10 Dr House 6 (21) serial obyczajowy
9:10 Kryminalni: Pętla (5) 

serial kryminalny
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (684) serial 

paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Zdradzona na weselu 

(129) serial fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (583) 

serial fabularno-dokumentalny
14:55 Szpital (410) serial 

paradokumentalny
15:55 Zagubieni (20) serial przygodowy
16:50 Kryminalni: Fotel biskupa 

(6) serial kryminalny
17:55 Dr House 6 (22-ost.) 

serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (685) serial 

paradokumentalny
20:00 Komediowy czwartek: Pora na 

miłość komediodramat, USA 2013
22:15 Lucyfer (12) serial kryminalny
23:15 Strzelec 2 (3) serial sensacyjny
0:10 Drzewo Jozuego fi lm 

sensacyjny, USA 1993
2:25 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:35 Druga strona medalu (1/8) 

talk-show
5:05 Zakończenie programu

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

program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (652) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (653) 

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

(130) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (743) serial paradok.
12:00 Gliniarze (24) serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (810) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (2727) 

serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (856) serial paradok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (259) serial 

paradokumentalny
17:00 Gliniarze (249) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2728) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

(276) serial komediowy
20:05 Nasz nowy dom (122) reality show
21:10 Przyjaciółki (138) serial obyczajowy
22:10 Niemoralna propozycja dramat 

obyczajowy, USA 1993
0:40 Chirurdzy (108) serial obyczajowy
1:40 Chirurdzy (109) serial obyczajowy
2:40 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:35 Elif (331) serial obyczajowy
6:35 Wieczna miłość (23) telenowela
7:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
7:55 Agropogoda program informacyjny
8:00 Wiadomości
8:15 Kwadrans polityczny 
8:30 Alarm! magazyn interwencyjny
8:55 Ranczo 4 (52) serial obyczajowy
9:55 Komisarz Alex 9 (117) serial kryminalny
10:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
11:30 Korona królów (99) telenowela hist.
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda program informacyjny
12:35 Magazyn rolniczy 
12:50 Natura w Jedynce: Kostaryka. Ostoja 

dzikiej przyrody fi lm dok., Francja 2016
14:00 Elif (332) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Leśniczówka (36) telenowela
16:05 Wieczna miłość (24) telenowela
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium PW
17:19 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:00 Klan (3341) telenowela
18:30 Korona królów (100) telenowela hist.
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:25 Sport magazyn sportowy
20:35 Ojciec Mateusz
20: El Greco (255) serial kryminalny
21:30 Sprawa dla reportera 
22:30 Magazyn śledczy Anity Gargas (83) 
22:55 Magazyn kryminalny 997
23:50 Ocaleni reality show
0:55 Tanie dranie – Moroz i Kłopotowski 

komentują świat talk-show
1:40 Bez tożsamości (15/18) serial kryminalny
2:35 Sprawa dla reportera 

magazyn interwencyjny
3:35 Magazyn śledczy Anity Gargas (83) 
4:10 Notacje: Edward Dębicki. Edziu był 

zawsze muzykiem cykl dokumentalny
4:20 Zakończenie programu

5:20 Koło fortuny (224) teleturniej
5:55 Na dobre i na złe: To, co najcenniejsze 

(713) serial obyczajowy
6:50 Operacja zdrowie! (2) 

magazyn medyczny
7:20 Na sygnale: Hat trick (122) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:35 Pogoda
8:40 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Panorama
8:50 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn
11:25 Rodzinka.pl: Nienormalnie normalna 

rodzina (11) serial komediowy
11:55 Barwy szczęścia (1906) serial obycz.
12:30 Koło fortuny (225) teleturniej
13:15 Cena miłości (46/114) serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:05 Na dobre i na złe: To, co najcenniejsze 

(713) serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny (284) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Łzy Cennet (21/151) serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram magazyn sportowy
18:35 Rodzinka.pl: Będzie się działo 

(168) serial komediowy
19:05 Wszystko przed nami (53) 

serial obyczajowy
19:35 Barwy szczęścia (1906) serial obycz.
20:10 Barwy szczęścia (1907) serial obycz.
20:45 Bake Off  Junior (4) widowisko
21:45 Piżama party komedia, USA 2004
23:20 Na sygnale: Patrz i ucz się (199) 

serial fabularno-dokumentalny
23:50 Sekrety i grzeszki 

komediodramat, USA 2011
1:50 Grupa specjalna «Kryzys» 

(4/10) serial sensacyjny
2:50 Samowolka dramat 

obyczajowy, Polska 1993
4:05 Art Noc: The Blind Boys of Alabama. 

Rawa Blues Festival 2014
5:00 Zakończenie programu

5:10 Uwaga! magazyn reporterów
5:35 Mango telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje: Przasnysz, 

Restauracja Imperium (13-
ost.) program rozrywkowy

7:50 Doradca smaku (15) magazyn kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Ukryta prawda (940) serial 

paradokumentalny
12:00 Szpital (829) serial paradokumentalny
13:00 Szkoła (592) serial paradokumentalny
14:00 19+ (293) serial paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje: Cieszyński Browar 

Mieszczański (2) program rozrywkowy
15:30 Szkoła (593) serial paradokumentalny
16:30 19+ (294) serial paradokumentalny
17:00 Szpital (830) serial paradokumentalny
18:00 Ukryta prawda (941) serial 

paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku (16) 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2753) serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (187) teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje: Brenna, Ziołowa 

Chata (4) program rozrywkowy
22:30 Tylko mnie kochaj komedia 

romantyczna, Polska 2006
0:35 Pułapka (3) serial kryminalny
1:35 Kuba Wojewódzki (4) talk-show
2:40 Uwaga! magazyn reporterów
3:05 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
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środa 26 września

5:15 Ukryta prawda (342) serial 
paradokumentalny

6:15 Sąd rodzinny: Już nie chcę 
mieć syna (127) serial 
fabularno-dokumentalny

7:10 Szpital (408) serial 
paradokumentalny

8:10 Dr House 6 (20) serial obyczajowy
9:10 Kryminalni: Błękitny pokój 

(4) serial kryminalny
10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (683) serial 

paradokumentalny
12:55 Sąd rodzinny: Pierścionek (128) 

serial fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (582) 

serial fabularno-dokumentalny
14:55 Szpital (409) serial 

paradokumentalny
15:55 Zagubieni (19) serial przygodowy
16:50 Kryminalni: Pętla (5) 

serial kryminalny
17:55 Dr House 6 (21) serial obyczajowy
19:00 Ukryta prawda (684) serial 

paradokumentalny
20:00 Dobre kino: Długi, 

wrześniowy weekend dramat 
obyczajowy, USA 2013

22:20 Z archiwum X 10 (5) serial SF
23:20 Psy dramat sensacyjny, 

Polska 1992
1:40 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:50 Druga strona medalu (5) talk-show
4:20 Druga strona medalu (6) talk-show
5:10 Zakończenie programu

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

program informacyjny
9:00 Malanowski i partnerzy (650) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (651) 

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

(129) serial paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (742) serial paradok.
12:00 Gliniarze (23) serial paradokumentalny
13:00 Trudne sprawy (809) serial paradok.
14:00 Pierwsza miłość (2726) 

serial obyczajowy
14:45 Dlaczego ja? (855) serial paradok.
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Na ratunek 112 (258) serial paradok.
17:00 Gliniarze (248) serial paradok.
18:00 Pierwsza miłość (2727) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich 

(38) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(532) serial komediowy
20:30 Śpiewajmy razem. All Together 

Now (4) program muzyczny
22:05 Gliniarz z Beverly Hills 3 

komedia sensacyjna, USA 1994
0:15 Niemoralna propozycja dramat 

obyczajowy, USA 1993
2:50 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:35 Elif (330) serial obyczajowy
6:35 Wieczna miłość (22) telenowela
7:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
7:55 Agropogoda program informacyjny
8:00 Wiadomości
8:10 Pogoda
8:15 Kwadrans polityczny 
8:30 Alarm! magazyn interwencyjny
8:55 Ranczo 4 (51) serial obyczajowy
9:55 Komisarz Alex 9 (116) serial kryminalny
10:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
11:30 Korona królów (98) telenowela hist.
12:00 Wiadomości
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda program informacyjny
12:45 Rok w ogrodzie extra magazyn
12:55 Relacja z greckokatolickiej 

liturgii Święta Narodzenia 
Przenajświętszej Bogurodzicy

14:00 Elif (331) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Leśniczówka (35) telenowela
16:05 Wieczna miłość (23) telenowela
17:00 Teleexpress
17:15 Kalendarium PW
17:17 Pogoda
17:30 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
18:00 Klan (3340) telenowela
18:30 Korona królów (99) telenowela hist.
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Wiadomości
20:05 Pogoda
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:25 Sport magazyn sportowy
20:30 Leśniczówka (36) telenowela
21:00 Niewysłany list fi lm 

obyczajowy, USA 2015
22:35 Mój syn dżihadysta fi lm 

dokumentalny, Wielka Brytania 2015
23:35 Bez tożsamości (15/18) serial krym.
0:30 Kompania X (3/8) serial wojenny
1:20 wojsko-polskie.pl (29) cykl reportaży
1:45 Wielka ucieczka fi lm wojenny, USA 1963
4:40 Notacje: Zdzisław Skwara. Ostatnie 

dni powstania cykl dokumentalny
4:55 Zakończenie programu

5:25 Koło fortuny (222) teleturniej
6:00 M jak miłość (1384) serial obyczajowy
6:55 Pożyteczni.pl magazyn
7:20 Na sygnale: Spotkanie (121) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Pytanie na śniadanie magazyn
8:35 Pogoda
8:40 Pytanie na śniadanie magazyn
8:45 Panorama
8:50 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama
11:05 Pogoda
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn 
11:25 Rodzinka.pl: Spółka rodzinna 

(10) serial komediowy
11:55 Barwy szczęścia (1905) serial obycz.
12:30 Koło fortuny (223) teleturniej
13:15 Cena miłości (45/114) serial obyczajowy
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 M jak miłość (1384) serial obyczajowy
16:00 Koło fortuny (283) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Łzy Cennet (20/151) serial obyczajowy
18:00 Panorama
18:25 Pogoda
18:30 Sport telegram magazyn sportowy
18:35 Rodzinka.pl: Urlop Boskich 

(167) serial komediowy
19:05 Wszystko przed nami (52) 

serial obyczajowy
19:35 Barwy szczęścia (1905) serial obycz.
20:10 Barwy szczęścia (1906) serial obycz.
20:40 Kulisy serialu «Na dobre i 

na złe» i «Na sygnale»
20:55 Na dobre i na złe: To, co najcenniejsze 

(713) serial obyczajowy
21:55 Na sygnale: Patrz i ucz się (199) 

serial fabularno-dokumentalny
22:35 Kino relaks: Sekrety i grzeszki 

komediodramat, USA 2011
0:35 O mnie się nie martw 9 

(2/13) serial komediowy
1:30 Dzielnica bankowa (1/6) serial sens.
2:35 Świat bez tajemnic: Don Juan fi lm 

dokumentalny, Finlandia/Szwecja 2015
3:40 Codzienna 2 m. 3 (7/71) serial kom.
4:10 Codzienna 2 m. 3 (8/71) serial kom.
4:35 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Słowo życia
8:45 Każdy maluch to potrafi 
9:00 Kalejdoskop młodych
9:20 Express studencki
9:25 Sanktuaria polskie
9:45 Święty na każdy dzień
9:50 Muzyka wokół Chopina (4)
10:00 Audiencja generalna Ojca 

Świętego Franciszka
11:00 Świat na wyciągnięcie ręki (14)
11:15 Misyjna Eucharystia w Gahunga 
11:25 100 cudownych miejsc na świecie
11:35 Kartka z kalendarza
11:40 Prosto o gospodarce
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Chłopcy z Namugongo fi lm dok.
13:00 Jestem gotowy na wszystko fi lm dok.
13:45 Karpackie perły. Arboretum w 

Bolestraszycach fi lm dok., Polska 2018
14:00 Steve McQueen, amerykańska ikona 

fi lm dokumentalny, USA 2017
15:15 Najstarszy ministrant w Polsce. Pan 

Zygmunt fi lm dok., Polska 2014
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie magazyn
16:30 Poznajemy bliżej św. Wincentego a 

Paulo fi lm dokumentalny, Francja 2012
16:55 Kartka z kalendarza
17:00 Po stronie prawdy
17:55 Kartka z kalendarza – PW
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Przygody Monster Trucków (8) serial 
19:45 Modlitwa z telef. udziałem dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wielkie serce Jack fi lm 

obyczajowy, USA 2015
23:45 Młodzi światu: Kasia M serial dok.

5:10 Uwaga! magazyn reporterów
5:35 Mango telezakupy
6:50 Kuchenne rewolucje: Grajewo, 

Restauracja China Food (12) 
program rozrywkowy

7:50 Doradca smaku (14) magazyn kulinarny
8:00 Dzień Dobry TVN magazyn
11:00 Ukryta prawda (939) serial 

paradokumentalny
12:00 Szpital (828) serial paradokumentalny
13:00 Szkoła (591) serial paradokumentalny
14:00 19+ (292) serial paradokumentalny
14:30 Kuchenne rewolucje: 

Restauracja Folklor, Jastrowie 
(1/15) program rozrywkowy

15:30 Szkoła (592) serial paradokumentalny
16:30 19+ (293) serial paradokumentalny
17:00 Szpital (829) serial paradokumentalny
18:00 Ukryta prawda (940) serial 

paradokumentalny
19:00 Fakty
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku (15) 

magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2752) serial obyczajowy
20:55 Milionerzy (186) teleturniej
21:30 Ameryka Express (4) reality show
23:05 Saga «Zmierzch»: Księżyc w nowiu 

fi lm fantasy, Australia/USA 2009
1:50 Mroczne zagadki Los Angeles 

3 (18) serial kryminalny
2:50 Uwaga! magazyn reporterów
3:20 Moc magii interaktywny 

program rozrywkowy
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8:00 Informacje dnia
8:15 Polski punkt widzenia
8:40 Słowo życia
8:45 Przygody Monster Trucków (8) serial 
9:00 Na zdrowie magazyn
9:30 Fatima – orędzie na dziś (5) serial dok.
9:55 Kartka z kalendarza
10:00 Informacje dnia
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 100 cudownych miejsc na świecie
11:35 Przyroda i ludzie: Noc nie śpi
12:00 Anioł Pański
12:03 Informacje dnia
12:20 Po stronie prawdy
13:20 Poznajemy bliżej św. Wincentego a 

Paulo fi lm dokumentalny, Francja 2012
13:45 Biblia Paulistów fi lm dok., Polska 2018
13:55 Święty na każdy dzień
14:00 Wielkie serce Jack fi lm 

obyczajowy, USA 2015
15:40 Kierunek przylądki fi lm 

dokumentalny, Polska 2011
15:50 Ma się rozumieć
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę w Polskę i świat
16:35 Porady medyczne bonifratrów
17:00 Przegląd tygodnika «Źródło»
17:05 Głos świadków historii (8) 
17:25 Kartka z kalendarza
17:30 Okiem kamery
17:55 Kartka z kalendarza – PW
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Przegląd tygodnika «Niedziela»
19:30 Jezus. Królestwo bez granic: Król 

Herod i Mędrcy serial animowany
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 100 cudownych miejsc na świecie
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Wbrew wszelkim przeciwnościom: 

Kraj cudów serial dokumentalny
22:30 Z wędką nad wodę w Polskę i świat
23:00 Spuścizna św. Wincentego a Paulo 

fi lm dokumentalny, Francja 2012
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na krótkona krótko

piszczac

W  niedzielę 23 września na boisku 
ZPO odbędzie „IV Biegu po zdrowie”. 
W  programie imprezy: biegi na dla 
dzieci i młodzieży na dystansach 100 
– 1000 m (godz. 12), bieg główny i nor-
dic walking na dystansie 5 km (godz. 
13). Zapisy przed imprezą w  biurze 
zawodów. Dzieci i mieszkańcy gminy 
Piszczac są zwolnieni z opłaty starto-
wej, dla pozostałych uczestników biegu 
głównego i nordic walkig opłata star-
towa wynosi 30 zł.

Bieg po zdrowie

biała podlaska

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
radni przegłosowali uchwałę doty-
czącą ustanowienia strefy płatnego 
parkowania. w  mieście. Płatny bę-
dzie wyremontowany parking przy 
ul. Krótkiej 3 (pierwsza godzina po-
stoju – bezpłatna, za każdą kolejną 
– 3 zł). – Chcemy, aby parking służył 
mieszkańcom, którzy przyjeżdżają do 
urzędu miasta załatwić swoje sprawy. 
Wprowadzenie opłat spowoduje, że 
samochody nie będą stały po kilka czy 
kilkanaście godzin w tym miejscu – po-
wiedział Adam Chodziński, zastępca 
prezydenta miasta.

Pierwszy 
płatny parking

biała podlaska

Marta Tchórzeska, wokalistka zespołu 
„Chwilka” zdobyła Grand Prix XI Mię-
dzynarodowego Festiwalu „Orfeo in 
Italia” we włoskiej miejscowości Lido 
di Jesolo. W nagrodę otrzymała bez-
płatne nagranie płyty we Włoszech 
oraz zaproszenie na Międzynarodowy 
Festiwal LEMARI w 2019 r. w Mińsku. 
Świetnie zaprezentowali się również 
pozostali podopieczni Ireneusza Pa-
rafiniuka. Adrian Litewka i  Bartosz 
Peszuk zdobyli I nagrody w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Bartek otrzymał 
ponadto nagrodę publiczności.

Grand Prix dla Marty

Raperzy w cieniu, ale i w ofensywie
Full Power Spirit to bialski skład raperski znany w całej Polsce. Od jakiegoś czasu o kapeli 

nie jest zbyt głośno. – Kiedy zaczynaliśmy 17 lat temu byliśmy młodzi i ciekawi świata. Bywały 

lata, kiedy byliśmy w drodze po 180 dni w roku. Teraz mamy rodziny: żony i dzieci, dlatego 

nasze wyjazdy są krótsze i bardziej skondensowane – mówi Marek Dzyr.

biała podlaska

– Faktem jest, iż nie widać nas w me-
diach, a ponoć kogo w nich nie ma, ten 
nie żyje. Zapewniam jednak że dzia-
łamy. Od kilku lat mocno koncentru-
jemy się na spotkaniach motywacyjno-
-aktywizacyjnych w szkołach. To grunt 
na którym spotkamy bardzo różnych 
ludzi. Z informacji, jakie docierają do 
nas od nauczycieli po takich spotka-
niach wiemy, że młodzież odbiera nas 
bardzo dobrze. Faktem jest to, że mniej 
jeździmy, ale to nasza decyzja. Kiedy 
zaczynaliśmy 17 lat temu byliśmy mło-
dzi i ciekawi świata. Bywały lata, kiedy 
byliśmy w drodze po 180 dni w roku. 
Teraz mamy rodziny: żony i dzieci, dla-
tego nasze wyjazdy są krótsze i bardziej 
skondensowane – mówi Marek Dzyr. 
Krążą słuchy, że członkowie FPS udzie-
lają się w innych składach. Marek jed-
nak rozwiewa te plotki. 
– Nie ma takiego tematu. Były jakieś 
pomysły czy rozmowy, ale jak szybko 
się zaczęły, tak i skończyły. Wielkie 

projekty jak „Hip-hop dekalog” czy 
piosenka do fi lmu „Popiełuszko. Wol-
ność jest w nas” to historia. Piękna, ale 
jednak historia. Teraz czas na nowe 
wyzwania. Obecnie z niecierpliwością 
czekam na „Stadion Młodych – włącz 
pełnię wiary”. 6 października na war-
szawskim Stadionie Narodowym spo-
tka się 60 tys. ludzi na uwielbieniu 
Boga. Mamy zagrać tam kilka numerów 
– to może być ciekawe doświadcze-
nie. Jeśli chodzi o sferę muzyczną, to 
mogę powiedzieć że jestem spełniony 
w 99%. Ten jeden procent pozostanie 
już tylko w mojej głowie – dodaje. 
Marek Dzyr w  zbliżających się wy-
borach samorządowych ubiegać się 
będzie o mandat radnego Białej Pod-
laskiej. 
– W moim przypadku polityka to za 
duże słowo. Nie jestem członkiem 
żadnej partii. Mam teraz więcej czasu 
który spędzam w Białej. Mieszkam od 
urodzenia na osiedlu młodych – na 
tzw. „Orzechówku” i myślę, że to jest 
dobry moment, aby aktywnie włączyć 

się w jego życie. Dzięki podróżom dużo 
widziałem i wiem, iż ta wiedza może 
przełożyć się na lokalny grunt. Nasze 
miasto pięknieje i rozwija się w ostat-
nim okresie, ale to nie można spocząć 
na laurach. Poza tym wkurza mnie sy-
tuacja, kiedy widzimy radnych tylko na 
ulotkach w czasie wyborów. Są ludzie, 
którzy nigdy nie pojawiają się między 

mieszkańcami – skąd mogą wiedzieć 
czego nam potrzeba? A przecież to oni 
są naszym głosem w radzie miasta. To 
boli mnie najbardziej i temu chciałbym 
powiedzieć „stop”. Cieszę się że prezy-
dent Dariusz Stefaniuk uwierzył w mój 
potencjał – to dla mnie wyróżnienie ale 
też i motywacja – mówi Marek Dzyr.

Piotr Frankowski

OSP ma 90 lat W mieście dobrze, 
w województwie – źle
Od 2014 roku Biała Podlaska pozyskała 

wsparcie dla 50 projektów o wartości 281 

mln zł. Łączna kwota ich dofi nansowania 

wynosi 167 mln zł. Tymczasem z funduszy 

europejskich zagrożonych bezpowrotną utratą 

zagrożonych jest w województwie lubelskim 

prawie 80 mln euro.

biała podlaska

Od 2014 roku Biała Podlaska pozyskała 
wsparcie dla 50 projektów o wartości 
281 mln zł. Łączna kwota ich dofi nan-
sowania wynosi 167 mln zł. To znacznie 
więcej w porównaniu do poprzedniej 
perspektywy, kiedy to zrealizowano 33 
projekty o łącznej wartości 220 mln zł, 
z dofi nansowaniem w kwocie 126 mln 
zł. Nie jest to jeszcze ostateczne podsu-
mowanie, bowiem urząd miasta pracuje 
nad kolejnymi projektami, które zostaną 
dofi nansowane z obecnie dostępnych 
funduszy krajowych i unijnych, co do 
końca 2020 roku zwiększy ich ogólną 
wartość do ponad 320 mln zł. Kwota do-
fi nansowania pozyskana przez miasto 
zbliży się fi nalnie do 200 mln zł. 
Dofi nansowanie krajowe uzyskały do-
tychczas m.in.: przebudowa ul. War-
szawskiej i stadionu miejskiego, bu-

dowa boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią przy ul. Piłsudskiego, 
utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy i fi lii Żłobka Miejskiego 
„Skarbiec Skrzata”.
Z dofi nansowaniem unijnym realizo-
wane są m.in. takie projekty, jak: rewa-
loryzacja zespołu zamkowo-parkowego 
Radziwiłłów, budowa zintegrowanego 
systemu zrównoważonej mobilności 
na terenie Miejskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, rozbudowa miejskiego tar-
gowiska przy ul. Tysiąclecia oraz wiele 
projektów związanych z edukacją.
Tymczasem z funduszy europejskich 
przeznaczonych dla województw zagro-
żonych jest 1,3 mld euro. To są środki, 
za które można by zbudować ponad 
5 tys. dróg lokalnych albo 150-170 km 
autostrad. W województwie lubelskim 
suma zagrożonych bezpowrotną utratą 
środków sięga prawie 80 mln euro.

przegaliny duże

W momencie odzyskania niepodległo-
ści na terenie odradzającego się państwa 
polskiego działało około 1600 straży 
pożarnych, jednostka w Przegalinach 
Dużych była jedną z nich.
Ochotnicza Straż Pożarna w Przega-
linach Dużych w  minioną niedziele 
świętowała 90 rocznicę powstania. 
Jubileusz rozpoczął się mszą świętą 
w kościele parafi alnym w Przegalinach, 
a nabożeństwu przewodniczył kapelan 
powiatowy strażaków ks. kanonik Hen-
ryk Och. 
– Jako mieszkaniec tej gminy chciał-
bym podziękować za państwa zaan-
gażowanie. Za to, że nie tak dawno bo 
w 2015 r. w czasie letniej suszy pomaga-

liście gasić pożary na polach. Dziękuję 
za to, że w 2004 r. po tragicznym wy-
padku na drodze między Komarówką 
a Żelizną ratowaliście zdrowie i życie 
osób, które w wyniku tej tragedii ucier-
piały. W stulecie odzyskania niepodle-
głości chciałbym życzyć wszystkim tu 
obecnym zdrowia, bezpieczeństwa oraz 
tylu powrotów z akcji, ilu wyjazdów, na-
tomiast państwa rodzinom życzę, aby 
św. Florian błogosławił was w czasie 
każdej akcji – powiedział do zgroma-
dzonych wicewojewoda lubelski Robert 
Gmitruczuk.
 Szczególną częścią uroczystości była 
dekoracja druhów którzy odznaczyli się 
swoją służbą na rzecz ochrony przeciw 
pożarniczej oraz wręczenie medali za 
długoletnią służbę.

W Przegalinach świętowali prawnukowie i praprawnukowie pierwszych druhów
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Full Power Spirit to znany w całej Polsce bialski skład raperski
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zarno rysuje się przyszłość UE, 
zwłaszcza po przemówieniu 
przewodniczącego Jean-Clau-
ed’a Junckera. Kogo teraz ukarze 

Bruksela? Czy Frans Timmermans 
ukarze Włochy, które szykują eurobiu-
rokratom, dopiero prawdziwy pasztet? 
Jean-Claude Juncker apeluje, by „nie 
brudzić wizerunku UE” i by „bronić 
naszego stylu życia”, ale jakiego stylu? 
Słaniania się na nogach przez szefa KE, 
arogancji i kłamstw Guya Verhofstadta, 
a może prawa do eutanazji 9-latków? 
W Belgii Juncker apeluje do narodów 
Europy: „powiedzmy tak dla patriotyzmu 
(…), mówmy nie dla nacjonalizmów”, 
tyle tylko, że według KE i PE węgier-
ski, polski czy kataloński patriotyzm, 
to nacjonalizm, a demokracja w Pol-
sce i na Węgrzech, to wręcz faszyzm, 
nacjonalizm francuski czy niemiecki 
jest już ok. Myli się również bardzo szef 
KE gdy sądzi, że odniósł wielki sukces 

Czarno rysuje się przyszłość Unii Europejskiej. 
Kogo teraz ukarze Bruksela?

zielona wyspa czy ruchome piaski

Janusz Szewczak
Poseł PiS w rokowaniach handlowych z prezy-

dentem Donaldem Trumpem, bo wojna 
handlowa pomiędzy USA i UE dopiero 
się rozpoczęła, zaś zapowiedź, że Unia 
będzie chciała regulować swe płatności 
za energię, a więc za gaz i ropę naftową 
w euro i tym samym rzucić wyzwanie 
USA może oznaczać gigantyczne i nie-
spodziewane turbulencje, zwłaszcza 
dla starej Unii. Propozycje wzmocnie-
nia wspólnej, unijnej waluty, tworzenie 
europejskiego MFW poprzez konfrontację 
z USA, jak również w sferze obronno-
ści Europy przyniosą Brukseli, nie tylko 
ciemne chmury, ale wręcz gradobicie. 
Naiwność przewodniczącego KE zapo-
wiadającego porozumienie z Afryką 
na rzecz inwestycji i stworzenia tam 5-ciu 
milionów miejsc pracy, gdy blisko 100 
milionów czarnych, młodych mężczyzn 
szykuje się już do inwazji na Europę, 
zakrawa albo na kompletną ignorancję 
albo na kolejną „niedyspozycję”. Naj-
wyraźniej Bruksela woli sojusz z Afryką 

niż z Ameryką Północną, woli Rosję niż 
USA. To bardzo wątpliwy biznes dla bez-
pieczeństwa Europejczyków. Niestety 
UE to coraz mniej wspólnota prawa 
i poszanowania demokracji oraz demo-
kratycznych wyborów poszczególnych 

narodów, nie ważne kto i jak wybiera, 
jeśli nie ma zgody na liberalną demokra-
cję, to kary są nieuniknione zwłaszcza 
dla mniejszych i słabszych. Szef KE bar-
dzo bronił wolnej prasy w Europie 
twierdząc, że „zbyt wielu dziennikarzy 
jest zastraszanych, atakowanych i że nie 
może być demokracji bez wolnej prasy”. 

Czyżby miał na myśli Niemcy, a może 
Szwecję? A może miał na myśli ostatnie 
wyczyny niemieckiego Faktu czy Onetu 
w Polsce? Wydaje się też, że przewod-
niczący KE może się głęboko pomylić 
i zawieść w sprawie ostatecznych nego-

cjacji z Londynem dotyczących Brexitu, 
bo ten rozwód może się okazać bardzo 
gwałtowny, bowiem Anglicy nie przywy-
kli do roli popychadła i tradycyjnie nie 
 akceptują pruskiej buty. Jeśli nowy rząd 
włoski w sprawie unijnego budżetu oraz 
problemu imigracji pokaże Brukseli „Gest 
Kozakiewicza”, nasili się konfrontacja 

w Syrii, a USA nałożą sankcje na europej-
skie koncerny handlujące z Iranem czy 
budujące Nordstream II, to Unia może 
znaleźć się w dramatycznej sytuacji. Dla-
tego tak ważna będzie wizyta prezydenta 
Polski w USA i oparcie się na poczuciu 

wspólnoty i wartościach chrześcijań-
skich Polski i Węgier. Obecne pseudo-elity 
brukselskie Unii już nie naprawią. Pyta-
nie: czy zdążą ją zatopić? Jeśli przywódcy 
europejscy nie będą mieli sumień wypa-
lonych jak cegły w ogniu Ewangelii i jeśli 
nie powrócą do tradycyjnych wartości 
to nie tylko UE, ale i Europa upadnie.

Unia Europejska to coraz mniej wspólnota prawa i poszanowania 

demokracji oraz demokratycznych wyborów poszczególnych 

narodów; nie ważne kto i jak wybiera, jeśli nie ma zgody 

na liberalną demokrację, to kary są nieuniknione zwłaszcza dla 

mniejszych i słabszych.

SUSZA: TRWA NABÓR WNIOSKÓW O POMOC
 W pierwszej kolejności o wsparcie fi nansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź 

spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej – 70 proc. Wnioski mogą składać oni w biurach powiatowych 

ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 

30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r. 

Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu 1,5 mld zł na pomoc rolnikom 

dotkniętym suszą. To największa w historii kwota przeznaczona na pomoc rolnikom, 

których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy.

rolnictwo

Rada Ministrów podjęła decyzję o wy-
asygnowaniu 1,5 mld zł na pomoc rolni-
kom dotkniętym suszą. To największa 
w historii kwota przeznaczona na pomoc 
rolnikom, których gospodarstwa ponio-
sły straty w wyniku suszy. To ponad trzy-
krotnie większa pomoc od tej, która była 
udzielona w 2015 roku, kiedy to ówcze-
sny rząd przeznaczył na ten cel 450 mln 
złotych. 
W pierwszej kolejności o wsparcie fi nan-
sowe mogą ubiegać się rolnicy, w których 
gospodarstwach susza lub powódź spo-
wodowały straty w uprawach w wysokości 
co najmniej – 70 proc. Wnioski mogą oni 
składać w biurach powiatowych ARiMR 
od 14 do 28 września 2018 r. Stawka po-
mocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik 
miał ubezpieczoną przynajmniej połowę 
powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk 
i pastwisk). Gospodarz, który nie miał ta-
kiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do 
wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. 
kopię protokołu oszacowania szkód, za-
wierającego informacje o powierzchni 
upraw, w których te szkody powstały. 
Wniosek należy złożyć do kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa właści-
wego ze względu na miejsce zamieszka-
nia albo siedzibę producenta rolnego. For-
mularz wniosku znajduje się na stronie: 
h� p://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-

-kleskowa.html
Pomoc jest skierowana do producenta rol-
nego:
– któremu został nadany numer identy-
fi kacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewiden-
cji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności,
– w którego gospodarstwie rolnym szkody 
w uprawach rolnych spowodowane wy-
stąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, 
powstałe na powierzchni uprawy, objęły 

co najmniej 30 % danej uprawy (przy 
czym w ramach naboru wniosków skła-
danych w terminie 14-28 września 2018 
r. pomocą będą objęte szkody poniesione 
na powierzchni uprawy w wysokości co 
najmniej 70 % danej uprawy);
– będącego mikroprzedsiębiorstwem, 
małym albo średnim przedsiębiorstwem 
w rozumieniu załącznika nr 1 do rozpo-
rządzenia nr 702/2014.
Pomoc będzie udzielana:
– poza formułą pomocy de minimis (po-
moc publiczna), na warunkach określo-
nych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
702/2014 – w przypadku gdy szkody spo-
wodowane tegoroczną suszą lub powo-

dzią, oszacowane przez komisję powołaną 
przez wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce wystąpienia szkód będą wy-
nosić powyżej 30% średniej rocznej pro-
dukcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 
średniej rocznej produkcji roślinnej w go-
spodarstwie rolnym, albo
– w ramach formuły pomocy de mini-
mis, zgodnie z przepisami rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 1408/2013 – w przy-
padku gdy powyższe szkody będą wynosić 
nie więcej niż 30% średniej rocznej pro-

dukcji rolnej lub średniej rocznej produk-
cji roślinnej.
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn 
deklarowanej przez producenta rolnego 
we wniosku powierzchni uprawy, w której 
powstały szkody oraz stawki pomocy. Przy 
czym, w przypadku pomocy udzielanej:
– poza formułą pomocy de minimis (po-
moc publiczna) wysokość pomocy nie 
może przekroczyć wartości stanowiącej 
różnicę pomiędzy 80% bądź 90% (w za-
leżności od położenia gospodarstwa rol-
nego) kwoty obniżenia dochodu powięk-
szonej o koszty poniesione i pomniejszo-
nej o koszty nieponiesione, a wysokością 
pomocy otrzymanej na podstawie odręb-

nych przepisów i otrzymanych odszkodo-
wań,
– w ramach formuły pomocy de minimis 
przyznawana pomoc nie może przekro-
czyć równowartości w euro dostępnego 
limitu de minimis (z uwzględnieniem li-
mitu w zakresie pomocy w rolnictwie, ry-
bołówstwie i ogólnego limitu pomocy de 
minimis).
Kwota pomocy będzie podlegała pomniej-
szeniu o 50% dla producentów rolnych, 
którzy w dniu wystąpienia szkód w upra-

wach rolnych nie mieli ubezpieczonych co 
najmniej 50% powierzchni upraw w go-
spodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk 
i pastwisk.
Do wniosku należy dołączyć, w przy-
padku:
1. pomocy de minimis, udzielanej zgod-

nie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
1408/2013:
– kopię protokołu oszacowania szkód, 

zawierającego informacje o  po-
wierzchni upraw, w  których po-
wstały szkody,

– zaświadczenia dotyczące otrzymanej 
pomocy de minimis (równoważne ze 
złożeniem zaświadczenia jest wypeł-

nienie oświadczenia dotyczącego 
otrzymanej pomocy de minimis).

2. pomocy udzielanej zgodnie z rozporzą-
dzeniem Komisji (UE) nr 702/2014 – po-
moc publiczna:
– kopię protokołu oszacowania szkód, 

zawierającego informacje o  po-
wierzchni upraw, w  których po-
wstały szkody, z adnotacją wojewody 
potwierdzającą wystąpienie szkód.

(wzór protokołu oszacowania szkód oraz 
wytyczne do jego sporządzenia zostały 

opublikowane na stronie MRiRW www.
gov.pl/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-
-atmosferyczne . 
Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach 
szkody w uprawach wyniosły co najmniej 
30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o po-
moc mogą składać od 26 września do 17 
października 2018 r. W tym przypadku ba-
zowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 
ha powierzchni uprawy i również jest po-
mniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma 
polisy.
Po raz pierwszy pomoc w wysokości 300 
zł/ha zarybieniowych stawów otrzymają 
również gospodarstwa rybackie, które po-
niosły straty w wyniku suszy.  
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Kody rubryk: 
tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BUDOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NAUKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: ODDAM-PRZYJMĘ

tpo.o.x.y gdzie „o” oznacza rubrykę: ODZIEŻ
tpo.pp.x.y gdzie „pp” oznacza rubrykę: PRACA PODEJMĘ
tpo.pz.x.y gdzie „pz” oznacza rubrykę: PRACA ZATRUDNIĘ
tpo.rl.x.y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROLNICZE
tpo.rz.x.y gdzie „rz” oznacza rubrykę: RÓŻNE
tpo.u.x.y gdzie „u” oznacza rubrykę: USŁUGI
tpo.zd.x.y gdzie „zd” oznacza rubrykę: ZDROWIE
tpo.zw.x.y gdzie „zw” oznacza rubrykę: ZWIERZĘTA
gdzie (po kropce) w miejsce „x” należy wpisać treść Ogłoszenia, a w miejsce „y” należy 
wpisać numer telefonu osoby wysyłającej Ogłoszenie – przykład treści sms ogłoszenie 
sprzedaży auta w rubryce MOTORYZACJA:

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

INSTRUKCJA DODAWANIA OGŁOSZEŃ:
Aby dodać ogłoszenie należy nadać wiadomość SMS na numer 73601 – koszt sms-a 3,69zł (3 złote + 23 procent VAT) za 160 znaków. 

Wiadomość musi zostać napisaną w języku polskim bez polskich znaków diakrytycznych wg. wzoru:
tpo.kod rubryki.tekst ogłoszenia.numer telefonu

agd
NAPRAWA telewizorów i monitorów, Serwis 
Elektroniki RTV, ul. Księcia Witolda 19/3 (obok Lidla) 
Biała Podlaska. Tel. 83 342 32 32, 504 035 771

budowlane
SPRZEDAŻ i wynajem rusztowań elewacyjnych 
warszawskich, drabiny dostępne nowe i używane. 
www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

matrymonialne
POZNAM kobietę do stałego związku wieku do 40 lat. 
Tel. 880575036

SZUKAM dziewczyny na wesele, stanu wolnego z 
dobrym charakterem, 31-36 lat, Biała Podlaska Tel. 
796246896. Piszcie dziewczyny

JA nie mam wykształcenia, ale poznam kobietę 
wykształconą. Piotrek 35 lat. Tel. 572555736

POPISZĘ smsy tylko nie wiem o czym, telefonów nie 
odbieram. Piotrek 35 lat. Tel. 572555736

motoryzacja
VW Passat sedan, 2000 r., 1.9 tdi, 90KM, 6500 zł. Tel. 
603376572

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 48 m2, 2 piętro, 
cena do uzgodnienia. Tel. 796114802

SPRZEDAM działkę ogrodową w Białej Podlaskiej, 400 
m2, ROD Tulipan. Tel. 512 446 270

SPRZEDAM mieszkanie 56 m2 w Międzyrzecu 
Podlaskim własnościowe z balkonem plus wyposażenie 
1 piętro lub wynajmę na rok. Tel. 793380822

SPRZEDAM działkę o powierzchni 1,5 h z domem 
i zabudowaniami gospodarczymi. Tel. 66818842

nieruchomość wynajmę
 WYNAJMĘ dla jednej osoby, Piszczac, cena 500 zł, 
opalone. Tel. 518316714

nauka

odzież
GARNITURY XXL Modne Wzory, ul. Zamkowa, Biała 
Podlaska. Tel. 535 939 512

praca zatrudnię
ZATRUDNIĘ Elektryka praca w Warszawie, zarobki 3-8 
tyś. Praca w systemie akordowym. Tel 511059740 

rolnicze
SKUP zboża paszowego i konsumpcyjnego, pszenicy, 
pszenżyta, owsa, jęczmienia, żyta, grochu, łubin, min. 
20t, zapewniam transport. Tel. 504082106

KUPIĘ zawaloną stodołę. Tel. 503-100-349

STODOŁĘ kupię. Wymienię deski na nowe lub blachę. 
Tel. 503-100-349

NAWOZY NPK MG-S N 8% K 24% P 25% S 9% Mg 7% 
Ca 10% Cena: 1460 zł. Tel. 519812290

różne
SPRZEDAM klatkę dla małej papugi ze stolikiem cena 
30 zł, śpiwór ciepły za 20 zł. Tel. 793380822
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Z A K R E S  U S Ł U G :
prawo cywilne (spadki, zasiedzenia) � prawo rodzinne(rozwody alimenty)

prawo karne � prawo administracyjne � prawo pracy � renty i emerytury � odszkodowania

Darmowe porady prawne w każdą środę w godz. 13-15 dla osób 

nieobjętych ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, osobom 

poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE: 
na kwalifi kacje rolnicze, wycena 

nieruchomości, doradca ds. ochrony 
środowiska

KURSY:
na licencję pośrednika i zarządcy 

nieruchomości PFRN

TEL. 22 331 76 33
WWW.SEDPOL.COM.PL

R
E

K
LA

M
A

/2
6

63
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Biała Podlaska uchwał:

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
3, pok. nr 8 (kancelaria ogólna) w terminie do dnia 12 października 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA

Dariusz Stefaniuk
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usługi
POMOC w domu dla osób chorych, niepełnosprawnych, 
starszych 6 zł/godz. Tel. grzecznościowy 83 344 09 83

zdrowie
DEPRESJA psycholog z doświadczeniem pomaga 
profesjonalnie. Tel. 695165333

MEDYCYNA estetyczna i anty-aging, lek. med. 
Małgorzata Konon-Kisiel, botox, kw. hialuronowy, 
peelingi medyczne, leczenie łysienia i nadmiernej 
potliwości. Tel. 501620981

zwierzęta
KUPIĘ bydło pourazowe, wybrakowane. Faktura, 
dojazd. Tel. 693606744, 721491540

R E K L A M A
w Tygodniku Podlaskim (10 tysięcy nakładu)
tel. 695 353 321, reklama@tygodnikpodlaski.pl

– Nr XLI/58/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Biała Podlaska pod nazwą „LOTNISKO – STREFA 

GOSPODARCZA” ETAP I, obejmującego obszar ozna-
czony w załączniku grafi cznym linią przerywaną.

– Nr XLI/64/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bia-
ła Podlaska pod nazwą „ZA SZPITALEM”, obejmują-
cego działkę o nr ewid. 357/24 oraz część działki o nr 
ewid. 357/16, położonych przy ul. Stefana Batorego.



Tygodnik Podlaski
21 września 20188 sport

Włókniarz Konstantynów Ł. – Olimpia Biała Podlaska

29:27 (17:15)
Olimpia: Stroiński, Winnicki – Jaszczuk 2, Fic 2, Cielecki 1, Polok 5, Michalczuk, 

Olichwiruk 6, Szyszko 3, Tarasiuk 3, Grochowski 5, Niedzielski, Kobyliński

Włók

Oli

laska

SAME PORAŻKI
piłka nożna

Piłkarki AZS PSW w minionym tygo-
dniu doznały dwóch porażek. W środę 
w meczu zaległym poległy w Łęcznej 
z mistrzyniami Polski 1:5. W weekend 

dziewczyny walczyły dzielnie w Wał-
brzychu, jednak i tam, mimo że były 
bliskie wywalczenia punktu, musiały 
uznać wyższość rywalek. 
W sobotę o godz. 11 podopieczne tre-
nera Michała Kwietnia na PSW Arenie 
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Kamil Kocoł, była podpora Podlasia, obecnie – zawodnik Chełmianki

1. Hutnik (b) 8 18 17:10
2. Stal R. 8 17 21:8
3. Chełmianka 8 17 16:8
4. KSZO 8 15 13:6
5. Wisła P. (s) 8 15 10:6
6. Motor 7 15 16:11
7. Sokół (b) 8 12 17:14
8. Stal K. (b) 8 12 16:14
9. Podhale 8 11 18:12

10. Wisła S. 8 11 13:12
11. Avia 8 10 10:12
12. Czarni (b) 8 8 8:13
13. Orlęta 8 8 6:11
14. Wólczanka 8 6 5:9
15. Wiślanie 8 6 10:17
16. Spartakus 8 6 7:15
17. Soła 8 5 7:18
18. Podlasie 8 4 7:22

iii liga grupa iv

8. kolejka
Wisła S. – Orlęta 2:0
Avia – Wiślanie 1:2
Soła – Wólczanka 0:1
Spartakus – Podhale 1:1
Podlasie – Chełmianka 0:4
Wisła P. – Stal R. 0:2
Czarni – KSZO 2:2
Hutnik – Motor 5:3
Sokół – Stal 5:1

1. Medyk 6 16 26:4
2. Górnik (m,p) 5 15 26:2
3. Czarni 6 15 20:8
4. AZS PWSZ 6 15 19:8
5. Katowice (b) 6 7 5:6
6. AZS UJ 6 7 9:16
7. Olimpia 6 7 5:23
8. SMS 6 6 13:6
9. AZS 5 5 3:10

10. Mitech 6 4 7:18
11. AZS PSW 6 3 6:15
12. Polonia (b) 6 0 6:29

ekstraliga

6. kolejka
Górnik – Mitech 8:0
Medyk – AZS UJ 5:2
AZS PWSZ –AZS PSW 2:1
AZS – Czarni 0:5
Olimpia – Polonia 3:2
SMS – Katowice 0:1

Olimpia już w grze

Podlasie Biała Podlaska – Chełmianka Chełm 

0:4 (0:1)
Bramki: Kompanicki 4, Kotowicz 61, Kożuchowski 70, Zawiślak 90

Podlasie: Zagórski – Komar (73 Łukanowski), 

Konaszewski, Łakomy, Andrzejuk, Nieścieruk, 

Czułowski, Dmowski (66 Mitura), Kosieradzki 

(66 Syryjczyk), Martynek (55 Tkaczuk), Chmie-

lewski (74 Zabielski)

piłka ręczna

Rozpoczęły się rozgrywki II ligi piłki 
ręcznej. Występująca w niej Olimpia 
Biała Podlaska w swoim inaugurującym 
meczu uległa po wyrównanej walce 
w Konstantynowie Łódzkim tamtej-
szemu Włókniarzowi 27:29. 
Kolejny mecz już w sobotę o godz. 13.30 
w hali przy ulicy Sportowej. Rywalem 
Olimpii będzie Piotrkowianin II Piotr-
ków Trybunalski. 
Również w sobotę o godz. 18 i w hali 
przy ul. Marusarza pierwszoligowy 
AZS AWF podejmie Czuwaj Przemyśl. 
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W Białej Podlaskiej trwają Akademickie Mistrzostwa Świata w podnoszeniu 

ciężarów. Na zdjęciu drużyna siłaczy z Tajwanu

podejmą wrocławski AZS. 
Radzyńskie Orlęta nie dały rady w San-
domierzu Wiśle i przegrały 0:2. W so-
botę o godz. 16 zmierzą się u siebie 
z Avią Świdnik. 
Również porażką zakończyło się stra-
cie Podlasia Biała Podlaska w Piszczacu 
z Chełmianką Chełm. Bialczanie prze-
grali aż 0:4. 
Warto podkreślić, że ekipę Chełmianki 
prowadzą bardzo dobrze znani w Bia-
łej Artur Bożyk i Dariusz Banaszuk, a jej 
zawodnikiem jest była podpora Podla-
sia – Kamil Kocoł. W sobotę o godz. 
15 podopieczni trenera Przemysława 
Sałańskiego zagrają w Nowym Targu 
z Podhalem. 

Wisła Sandomierz – Orlęta Radzyń Podlaski 

2:0 (2:0)
Bramki: Putin 18, Korona 32

Orlęta: Nowacki – Ciborowski, Panufnik (85 Li-

piński), Kursa, Szymala, Kaganek (46 Perin), 

Rycaj (65 Kalita), A. Kot (85 Jaworski), Sułek 

(75 Korolczuk), Ilczuk, Wojczuk

AZS PWSZ Wałbrzych – AZS PSW Biała Podlaska

2:1 (0:0)
Bramki: Miłek 69, Rozmus 81 – Lefeld 57

AZS PSW: Snopczyńska – Sosnowska, Edel, 

Bosak, Michalska (90 Niedbała), Płoska (68 

Mikołajczak), Karplyuk (75 Wołos), Gąsieniec 

(80 Stasikowska), Cieśla, Lefeld. Dranouskaya

ki 

Brydż w niedzielę 
i poniedziałek
brydż sportowy

W niedzielę o godz.10 w hotelu Delfi n 
rozegrany zostanie Turniej Par Bry-
dża Sportowego o Puchar Prezydenta 
Miasta Białej Podlaskiej w ramach VIII 
Grand Prix Lubelszczyzny.
Bialskie kluby brydżowe Kraszak 

i Podlasiacy zapraszają w poniedziałki 
o godz. 18 do Hotelu Delfi n W tym cza-
sie rozgrywane są turnieje brydżowe 
w  ramach Mistrzostw Miasta Biała 
Podlaska w cyklu rocznym, w każdy 
drugi poniedziałek miesiąca zaś – tur-
nieju w ramach Korespondencyjnych 
Mistrzostw Polski. 

Mistrzostwa Świata 
w Białej Podlaskiej

Kto z kim i kiedy w III lidze 
siatkówka

Lubelski Związek Piłki Siatkowej podał 
terminarz rozgrywek III ligi, w której 
występuje ekipa AZS AWF Biała Podla-
ska. W zmaganiach trzecioligowych ich 

rywalami będą: Cisy Nałęczów, Arka 
Wojsławice, Powiślak Końskowola, 
Tabasco Kudłaty Tomaszów Lubelski, 
MKS Kraśnik, CKFiS Bełżyce i Tempo 
Chełm. Pierwsza kolejka zaplanowana 
jest na 24 listopada. Akademicy zagrają 

u siebie z Tempem. 
Warto przypomnieć, że w ubiegłym 
sezonie (pierwszym dla AZS AWF 
po reaktywacji sekcji) bialczanie za-
jęli pierwsze miejsce i byli o włos od 
awansu do II ligi.

Górnik Łęczna – AZS PSW Biała Podlaska 

5:1 (2:0)
Bramki: Zdunek 20, Grzywińska 43, Kamczyk 59, 63, 90 – Karplyuk 53

AZS: Snopczyńska – Sosnowska, Edel (75 Ku-

siak), Bosak, Michalska (65 Mikołajczak), Płoska 

(50 Niedbała), Karplyuk, Gąsieniec, Cieśla (46 

Stasikowska), Lefeld (69 Wołos), Dranouskaya

1. Orlęta 1 3 29:24 
2. Włókniarz 1 3 29:27
3. Pabiks 1 3 27:25
4. Anilana 0 0 0:0
5. AZS UMCS 0 0 0:0
6. Olimpia 1 0 27:29
7. Azoty II 1 0 25:27
8. Piotrkowianin II 1 0 24:29

II LIGA GRUPA IIIA

1. kolejka
Włókniarz – Olimpia 29:27
Anilana – AZS UMCS przełożony
Pabiks – Azoty II 27:25
Orlęta – Piotrkowianin II 29:24

podnoszenie ciężarów

W  środę rozpoczęły się Akademic-
kie Mistrzostwa Świata w Podnosze-
niu Ciężarów, największe w roku bie-
żącym wydarzenie sportowe w Białej 
Podlaskiej. W reprezentacji Polski znaj-
dują się Zuzanna Majewska (KS Wisła 
Puławy/PSW Biała Podlaska) oraz We-
ronika Zielińska (AZS AWF Biała Pod-

laska/AZS AWF Biała Podlaska), a tre-
nerami naszej ekipy są m.in. Paulina 
Szyszka (AZS AWF Biała Podlaska) i Ja-
rosław Sacharuk (AZS AWF Biała Podla-
ska). W piątek i sobotę zmagania sztan-
gistów oglądać można w godz. 8 – 22 
w hali sportowej przy ul. Akademickiej 
2, w niedzielę zaś w godz. 8 – 18, później 
odbędzie się ceremonia zamknięcia za-
wodów. Wstęp wolny.


