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Chcesz wziąć udział w bezpłatnych warsztatach dziennikar-
skich, które prowadzić będą w Białej Podlaskiej wybitni specja-
liści? Masz jeszcze tylko 5 dni na nadesłanie krótkiego tekstu 
swojego autorstwa. 

KOLEJNA 
FALA DROŻYZNY!
podlasie | 4

Czeka nas seria podwyżek i kolejny rok zaciskania pasa. 
Wzrastają opłaty lokalne pobierane przez gminy, więcej, niż 
do tej pory zapłacimy za gaz, wodę i odprowadzenie ście-
ków, znów windowane są ceny żywności i papierosów. Pod-
laskie rodziny będą musiały z jeszcze większą uwagą oglą-
dać każdą złotówkę, część z nich zostanie zmuszonych do 
tego, by zdać się na wsparcie pomocy społecznej... Zobacz, 
co, kiedy i o ile podrożeje.

GRAD MEDALI
pływanie | 10

35 medali wywalczyli bialscy i międzyrzeccy pływacy podczas 
zimowych mistrzostw województwa lubelskiego w pływaniu .

INSTYTUCJE KULTURALNE 

ZAPOMNIAŁY
O PODLASKICH DZIECIACH
Rozczarowani i zdenerwowani są rodzice, którzy usiłowali znaleźć 
w internecie ofertę publicznych instytucji kulturalnych dla swoich pociech 
na czas ferii rozpoczynających się już 20 stycznia. Dociekliwi dowiadywali 
się tylko, że teraz cała energia skierowana jest na sprawne przeprowadzenie 
fi nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A ferie? Nie wiadomo jeszcze, 
co można zaproponować dzieciom na Podlasiu przez dwa tygodnie.

Rodzice nie wiedzą, co gminy przygotowały na ferie dla ich pociech
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Masz problemy finansowe lub potrzebujesz porady prawnej?
Oferujemy:

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

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

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

UWAGA

nie udzielamy kredytów 

i pomocy finansowej

konkurs tygodnia

news tygodniakoncert tygodnia

zaproszenie tygodnia

gala tygodnia

Trzynasta Wielka Gala Ślubna

Masz jeszcze tylko 5 dni!

a także jego regulamin znajdziesz na 
stronie: www.tygodnikpodlaski.pl.
Organizatorem konkursu i zajęć Podla-
skiej Szkoły Reporterskiej jest Fratria sp. 
z o.o., wydawca m.in. tygodnika „wSieci” 
oraz miesięcznika „wSieci Historii”. 
Konkurs pod patronatem „Tygodnika 
Podlaskiego” i honorowym patronatem 
senatora RP, Grzegorza Biereckiego, ad-
resowany jest do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. 

podlasie

Jeśli chcesz wziąć udział w bezpłatnych 
warsztatach, prowadzonych przez wy-
bitnych dziennikarzy i wydawców – 
ten konkurs adresowany jest właśnie 
do Ciebie. Opisz swoją pasję, zaintere-
sowania, przeprowadź rozmowę z nie-
tuzinkowym człowiekiem, przedstaw 
problemy swojego środowiska… Napisz 
pracę (artykuł, reportaż, wywiad) zatytu-
łowaną – „Podlasie – co mnie intryguje, 
boli, cieszy”, o objętości 1000-3000 zna-
ków i wyślij ją do 15 stycznia 2014 roku 
na adres: redakcja@tygodnikpodlaski.pl. 
Więcej informacji na temat konkursu, 

Podlaskie Pokłony Trzech Mędrców
biała podl., radzyń podl.

Przypadające 6 stycznia święto Ob-
jawienia Pańskiego potocznie – choć 
mylnie – zwane świętem Trzech Króli 
uczcili mieszkańcy Białej Podlaskiej 
oraz Radzynia licznym uczestnictwem 
w marszach zorganizowanych przez 
miejskie parafi e. 
Pokłony Trzech Mędrców zgromadziły 
w obu miastach po ponad 2 tys. wier-
nych.

Biała Podlaska
Po mszy św. w kościele św. Michała 
Archanioła uformował się barwny po-
chód, którego uczestnicy otrzymywali 
od członków ASG Husaria i wolonta-
riuszy Fundacji Grzegorza Biereckiego 
„Kocham Podlasie” korony i śpiewniki 
„Najpiękniejsze polskie kolędy”. Za 
betlejemską gwiazdą stanęli członko-
wie Bractwa Kurkowego, poprzedza-
jąc powóz, w którym zasiadło Trzech 
Mędrców. Za nim stanęli duszpasterze 
i wierni. 
W trakcie przemarszu ulicami miasta 
odczytywano fragmenty kroniki, za-
wierającej opis męczeństwa unitów 
z Pratulina, w przeddzień 140 rocznicy 
tego wydarzenia. Po pokłonie złożo-
nym Dzieciątku przy kościele św. Anny 
dzieci składały przy żłóbku papierowe 
serca, wykonane przez uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej bial-
skiej Caritas. Wszyscy mogli rozgrzać 
się gorącą herbatą, a dzieci otrzymy-
wały słodki poczęstunek. Z recitalem 
kolęd wystąpił również bialski zespół 
„Chwilka”.

Radzyń Podlaski
Radzyński przemarsz wyruszył po po-
łudniowej mszy św. w kościele Świętej  
Trójcy na Plac Potockiego gdzie znaj-
dowała się ufundowana przez Fundację 

„Kocham Podlasie” żywa szopka, która 
okazała się dla uczestników wielką 
atrakcją. Po złożeniu darów Dzieciątku, 
w Oranżerii odbyło się spotkanie opłat-
kowe i koncert kolęd w wykonaniu ze-
społów „Wrzos” i „Świerżanki” oraz 
Sylwii Drabik.
Uczestników obu uroczystości po-
łączyło doświadczenie wspólnoty 

i świadomość misji. Nie tylko dlatego, 
że ofi ary zbierane tego dnia w świąty-
niach były przeznaczane na działal-
ność misyjną. – Wobec gender, wo-
bec prób odarcia z krzyża polskiego 
sejmu, wszyscy chrześcijanie powinni 
być misjonarzami we własnym kraju – 
dało się słyszeć wśród prowadzonych 
po uroczystościach rozmów. 

Spotkania z K. M. Ujazdowskim
radzyń podl., biała podl.

12 stycznia z mieszkańcami Radzynia 
Podlaskiego spotka się Kazimierz Mi-
chał Ujazdowski, poseł Prawa i Spra-
wiedliwości, były minister kultury 

i dziedzictwa narodowego w rządach 
Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkie-
wicza i Jarosława Kaczyńskiego. Spotka-
nie odbędzie się w sali koncertowej pa-
łacu Potockich o godz. 15. 
Późnym popołudniem K.M. Ujazdow-

ski przyjedzie do Białej Podlaskiej . Spo-
tkanie z posłem rozpocznie się o godz. 
18 w Zespole Szkół Muzycznych I i II 
Stopnia im. Fryderyka Chopina w Bia-
łej Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej 
12 B (w Parku Radziwiłłowskim).

biała podlaska

Ten wyjątkowy dzień w życiu – ślub! 
To trudne wyzwanie dla młodej pary 
i rodziców, pod względem organiza-
cyjnym, logistycznym i fi nansowym. 
Może podpowiedź znajdziemy podczas 

XIII Wielkiej Gali Ślubnej? 12 stycznia 
2014 roku w hali sportowej Zespołu 
Szkół nr 5 w Białej Podlaskiej przy ul. 
Sidorskiej 30 swoją ofertę zaprezentują 
fi rm związanych z branżą ślubną. Or-
ganizatorzy zapowiadają moc atrak-
cji: pokazy mody ślubnej, popisy tan-

cerzy, występy muzyczne, degustacje 
potraw oraz konkursy z nagrodami. 
Warto podkreślić, że to największa tego 
typu impreza w regionie. Dlatego też 
osoby zainteresowane zmianą stanu, 
powinny odwiedzić targi ślubne w go-
dzinach 11 – 18.

Uroczystości Pokłonu Trzech Mędrców zgromadziły w Białej Podlaskiej i Radzyniu 

Podlaskim ponad 4 tysiące osób

Karnawał Jazzowy
biała podlaska

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Jaz-
zowe oraz Klub Muzyczny Verona Cafe 
zapraszają na „Karnawał Jazzowy”. Zna-
komici wykonawcy zapewnią dawkę do-
brej muzyki i niezapomniany wieczór. 
Podczas koncertu „Karnawał Jazzowy” 
wystąpi Ewa Uryga. Piosenkarka należy 
do elity polskich wokalistek. Pozostaje 
indywidualnością, której nie sposób za-
szufl adkować. Śpiewa ekspresyjnie i su-
gestywnie, a każdy koncert jest rodzajem 
misterium. 
Ewie Urydze będzie towarzyszył dobrze 
znany bialskiej publiczności zespół Jazz 
Trio. Grupa zagra w składzie: Jarosław 
Michaluk – kontrabas, Bogusław Kutnik 

– piano, Radosław Żyła – perkusja. 
„Karnawał Jazzowy” – 15 stycznia (środa) 
– godz. 20.30, Biała Podlaska Klub „ Ve-
rona Cafe”, ul. Janowska 4/8, tel. 83/344 
20 20. Bilety w cenie 35 zł już w przed-
sprzedaży w klubie.                                         AL

15 stycznia bialczanie usłyszą Ewę Urygę
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na krótkona krótko

międzyrzec podlaski

7 stycznia koło południa funkcjonariusze 
z Komisariatu Policji w Międzyrzecu otrzy-
mali od lekarza informację o możliwym 
pobiciu 4-letniego dziecka. Matka dopiero 
po przybyciu strażaków, którzy mieli otwo-
rzyć drzwi, zgodziła się wpuścić policjan-
tów do mieszkania. – Dziecko nie miało po-
ważniejszych obrażeń, takich jak złama-
nia, były jednak widoczne siniaki mogące 
świadczyć o pobiciu – informuje Jarosław 
Janicki, ofi cer prasowy bialskiej Komendy 
Miejskiej Policji. Malucha przewieziono do 
szpitala, aby wykonać niezbędne badania. 
Policjanci podejrzewają, że dziecko mogło 
zostać pobite przez konkubenta, 30-let-
niego mieszkańca Międzyrzeca, który jest 
poszukiwany przez funkcjonariuszy.

Pobicie czterolatka

podlasie

Nikt nie może być pewnym, że jego mienie 
jest bezpieczne. Przekonała się o tym oby-
watelka Białorusi, która zaparkowała swój 
samochód przy ul. Narutowicza w Białej 
Podlaskiej. 7 stycznia nieznany osobnik 
wybił szybę w drzwiach auta, a następnie 
ukradł pozostawioną w pojeździe nawiga-
cję samochodową o wartości 900 zł. Dwa 
dni wcześniej, 5 stycznia złodziej odwie-
dził niezamknięte mieszkanie w Starych 
Buczynach, gmina Janów Podlaski. Ukradł 
tam damska torebkę, a w niej dokumenty 
osobiste i 160 zł. 

„Zwiną” wszystko

terespol

Policjanci z komendy w Terespolu namie-
rzyli sprawców pobicia 28-letniego miesz-
kańca gminy Piszczac. Do incydentu do-
szło podczas balu sylwestrowego w miej-
scowości Dobrynka. Jak się okazało 
pobicia dokonało trzech mieszkańcy 
gminy Terespol, dwóch 23-latków i 19-la-
tek. Cała trójka usłyszała wczoraj zarzuty 
pobicia i po wykonaniu czynności proce-
sowych zostali zwolnieni.

Trzej, co biją

na krótkona krótko

zabiele

W trakcie prac polowych koło Zabiela zna-
leziony został 50-kilogramowy niewybuch 
bomby lotniczej o sile rażenia do 1000 m, 
pochodzący z czasów II wojny światowej. 
Policja zabezpieczyła znalezisko do czasu 
przybycia saperów, którzy zneutralizowali 
bombę. W trakcie przeszukania terenu nie 
odnaleziono więcej niewypałów. Funkcjo-
nariusze przypominają, aby informować 
policję o wszelkich znaleziskach przypo-
minających niewybuchy; nie dotykać ich, 
nie przenosić i nie próbować rozbrajać. 

Groźny niewybuch

stara wieś

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 
79-letniego mieszkańca Paszek Dużych, 
który zaginął 24 grudnia 2013. Jego zagi-
nięcie zgłosiła rodzina, po tym jak wyszedł 
z domu w nieznanym kierunku. Mężczy-
zna cierpiał na zaniki pamięci. W sobot-
nie przedpołudnie mieszkaniec gm. Borki 
podczas łowienia ryb w pobliżu tamy od-
nalazł rower, którym poruszał się zagi-
niony. 250 metrów dalej w rzece Bystrzyca 
w rejonie miejscowości Stara Wieś zostało 
odnalezione jego ciało. Sekcja zwłok po-
zwoli na dokładne ustalenie czasu i przy-
czyny śmierci mężczyzny. 

Tragiczny fi nał 
poszukiwań 

międzyrzec podlaski

W niecodziennej interwencji uczestniczyli 
7 stycznia ratownicy medyczni i strażacy 
z Międzyrzeca. Około godz. 22 wezwano 
pogotowie do pijanego mężczyzny, który 
zawisł na drzewie przy ul. Partyzantów. 
Okazało się, że chciał on przeskoczyć 
przez płot i w tym celu wdrapał się na ko-
nar. Stan w jakim znajdował się mężczy-
zna nie pozwolił mu na sprawne wyko-
nanie skoku. Zaplątał się on w gałęziach 
i zawisł nogami do góry. Ratownicy me-
dyczni w obawie przed doznaniem przez 
niego urazu na pomoc wezwali strażaków. 
Dopiero po ich przybyciu mężczyzna bez-
piecznie wylądował na ziemi.

Nietrzeźwy na drzewie

biała podlaska

Kolejny raz policja ostrzega przed zawiera-
niem transakcji w sklepach internetowych, 
a w szczególności tych, których nie znamy. 
Brakiem ostrożności wykazała się bialska 
fi rma handlowa z ul. Brzeskiej. Straciła ona 
blisko 4000 zł podczas internetowego za-
kupu telewizorów. Przed świętami Bo-
żego Narodzenia zapłaciła ona za dwa te-
lewizory m-ki Philips żądaną przez sprze-
dawcę kwotę. Sprzedający przyjął wpłatę 
lecz do chwili obecnej ani nie dostarczył 
towaru, ani nie zwrócił pieniędzy.

Ryzykowne transakcje
biała podlaska

Bialscy policjanci ustalili sprawcę dwóch 
listopadowych kradzieży torebek na tak 
zwaną „wyrwę”. Pierwszy atak na to-
rebkę starszej pani miał miejsce 20 listo-
pada przy ul. Narutowicza. Złodziej ukradł 
torebkę z zawartością dokumentów i pie-
niędzy (110 zł). Dwa dni później przy ul. 
Chrobrego inna kobieta straciła w ten sam 
sposób dokumenty, dwa telefony komór-
kowe, karty bankomatowe i pieniądze 
(200 zł). Policjanci ustalili, iż sprawcą obu 
tych kradzieży jest 31-letni mieszkaniec 
Białej Podlaskiej. 

Wyrywał torebki 
seniorkom

WOŚP WAŻNIEJSZA

podlasie

 – Plan zajęć opublikujemy, gdy będzie 
gotowy – słyszeli najczęściej ci, którzy 
usiłowali zasięgnąć informacji za po-
średnictwem telefonu (nasi dziennika-
rze również).
Niekiedy dowiadywali się też, że te-
raz cała energia skierowana jest na 
sprawne przeprowadzenie fi nału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Cel zbożny, ale… Tak międzyseme-
stralne wakacje, jak i zbiórka pienię-
dzy mają miejsce tylko raz w roku. 
 – Czy harmonogramu zajęć a zara-

zem – nie ma co ukrywać – opieki nad 
dziećmi w czasie, gdy rodzice przeby-
wają w pracy, nie można było przygo-
tować wcześniej? – usłyszeliśmy od 
podenerwowanego Czytelnika, któ-
rego poinformowaliśmy, że propozycje 
spędzania wolnego czasu w okresie fe-
rii opublikujemy dopiero w następnym 
numerze Tygodnika.

Sprawdziliśmy
Na stronie głównej Bialskiego Centrum 
Kultury widnieje banner Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Próżno by 
szukać harmonogramu zajęć dla dzieci 

w okresie ferii, rozpoczynających się za 
kilka dni.
 – Zostanie opublikowany w przyszłym 
tygodniu – poinformowała nas Kamila 
Olejek.
Podobnie w Terespolu: – Teraz, szczerze 
mówiąc, jesteśmy zajęci WOŚP – stwier-
dził Łukasz Pogorzelski z terespolskiego 
MOK-u. – Zajęcia muzyczne i plastyczne 
będą w okresie ferii odbywać się jak do-
tychczas. Nasze dodatkowe propozycje 
opublikujemy na stronie internetowej i 
facebooku może już w poniedziałek – 
dodał na zakończenie.

Woj.

OD DZIECI
Rozczarowanymi czują się ci z zapobiegliwych rodziców, którzy usiłowali 
doszukać się w internecie ofert publicznych instytucji kulturalnych dla 
swoich pociech na czas ferii, które rozpoczynają się już 20 stycznia.

Przyzwolenie dla morderców
podlasie

Dlaczego ponad 70% pijanych spraw-
ców wypadków drogowych otrzymuje 
wyrok w zawieszeniu? 
Cały kraj poruszyła tragedia, która miała 
miejsce 1 stycznia w Kamieniu Pomor-
skim. Pijany kierowca wjechał w grupę 
ludzi spacerujących po chodniku. Zabił 
6 osób, a dwie ciężko ranił. W ubiegłym 
roku w gminie Wisznice nietrzeźwa ko-
bieta spowodowała wypadek, w którym 
śmierć poniosły 4 osoby. 
Ludzie, widząc ból dotkniętych traumą 
rodzin, domagają się zaostrzenia kar dla 
pijanych kierowców. Klub Parlamen-
tarny PiS opowiada się z zmianą prawa, 
aby było ono bardzie restrykcyjne wo-
bec – nazywając rzecz po imieniu – 
bandytyzmu na drogach. Społeczeń-
stwo bulwersuje fakt, że ponad 70 pro-
cent nietrzeźwych sprawców wypadków 
otrzymuje wyrok w zawieszeniu. 

Nietrzeźwość za kółkiem jest społecznie 
akceptowana 
Apele policji o trzeźwość kierowców, 
kampanie medialne oraz ludzkie trage-
die nie przemawiają do wyobraźni. 
 – Na naszych drogach zbyt często do-
chodzi do tragicznych śmiertelnych 
wypadków, spowodowanych przez 
nietrzeźwych kierowców. Co gorsza 
– zbyt często do samochodu, którym 
kieruje pijany, wsiada grupa nietrzeź-
wych osób. Czy jest to możliwe, żeby 
o tym nie wiedzieli? – pyta retorycznie 
Jarosław Janicki, rzecznik prasowy bial-
skiej policji. 

Śmiertelne drogi gminne
Z kronik bialskiej policji wynika, że 
znacznie częściej do wypadków komu-
nikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym 
dochodzi na drogach gminnych. Miesz-
kańcy wsi tolerują pijanych kierowców: 
tylko chory chłop nie pije wódki i tylko 
tchórz nie prowadzi po wysokoprocen-
towych trunkach. Społeczne przyzwole-
nie dla nietrzeźwych kierowców kończy 
się wtedy dopiero, gdy ktoś traci zdro-
wie lub życie. 

Życia i zdrowia nie da się wycenić 
Suche statystyki wypadków drogowych, 
fotografi e aut, zgniecionych jak kartki 
papieru, nie odzwierciedlają ludzkiego 
cierpienia i dramatów. 
Warto również wspomnieć o kosztach 
ponoszonych przez ogół społeczeń-
stwa. 
 – Nie licząc operacji i specjalistycznych 

zabiegów, uśredniony koszt doby po-
bytu pacjenta na Oddziale Intensywnej 
Opieki Medycznej wynosi 1700 zł – wy-
jaśnia Joanna Kozłowiec, rzecznik bial-
skiego szpitala. 

Czy będzie poprawa? 
Stan naszych dróg, w szczególności po-
wiatowych i gminnych pozostawia wiele 
do życzenia. Poprawy w tej kwestii nie 
możemy się – niestety – spodziewać. 
Podsumowując – będzie gorzej niż jest. 
Nie można bowiem szybko i radykalnie 
zmienić mentalności ludzkiej. Można 
jednak, a nawet trzeba, przeciwstawiać 
się zawsze, gdy ktoś pijany siada za kie-
rownicą. Jeżeli nasza interwencja nie 
przynosi skutku – wówczas powinni-
śmy powiadomić policję. To nasz ludzki 
obowiązek, taki sam jak wezwanie ka-
retki do rannego w wypadku.

Agnieszka Lubaszewska 

Z kronik policji wynika, że częściej do wypadków ze skutkiem śmiertelnym 
dochodzi na drogach gminnych



Tygodnik Podlaski
10 stycznia 20144 wydarzenia

na krótkona krótko

biała podlaska

Galeria Podlaska zaprasza na wystawę 
malarstwa Mariusza Drzewickiego – Po-
chwała geometrii. Artysta zajmuje się 
malarstwem i rysunkiem, swoje prace 
prezentował na 30 wystawach w kraju 
i za granicą. „Świat moich obrazów ist-
nieje równolegle do świata, który nas 
otacza – powiedział o swojej twórczo-
ści autor. Wernisaż ekspozycji odbędzie 
się 10 stycznia, o godz. 18.00 (ul. War-
szawska 12).

Pochwała geometrii

radzyń podlaski

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Pod-
laskim zaprasza 16 stycznia o godz. 17.00 
do swej Sali koncertowej na Koncert No-
woroczny Pianistów i Solistów. 

Koncert noworoczny

biała podlaska

Bialskie Centrum Kultury zaprasza 
na spektakl muzyczno-taneczny „Zi-
mowa Opowieść”. Scenariusz przed-
stawienia oparty został na moty-
wach baśni Hansa Christiana Ander-
sena „Dziewczynka z zapałkami”.
Spektakl „Zimowa Opowieść” to baśniowy 
świat opowiedziany muzyką Ireneusza 
Parafi niuka, według choreografi i Karo-
liny Brodzik-Zaremby, z narracją Rado-
sława Plandowskiego. Wokal zapewni uty-
tułowany i dobrze znany w kraju, nasz ro-
dzimy zespół „Chwilka”. Natomiast taniec 
wykona grupa „Dance Academy Studio”.
Premiera 16 stycznia (czwartek), godz. 
17.00, sala widowiskowa BCK ul. War-
szawska 11.

Zimowa opowieść

radzyń podlaski

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Pod-
laskim zaprasza 17 stycznia o godz. 17.00 
do sali kina „Oranżeria” na Koncert Soli-
stów i Zespołów Kameralnych.

Kameraliści
w „Oranżerii”

radzyń podlaski

19 stycznia w Sanktuarium Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy odbędzie się Ra-
dzyńskie Kolędowanie. W wydarzeniu 
wezmą udział: Chór Parafialny MBNP, 
„Echo” z Parafi i Św. Trójcy, „Radzyniacy”, 
„Wrzos”, Chór Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego 
oraz Chór „Kraj Rodzinny” z Baranowicz.

Radzyńskie 
kolędowanie

KOLEJNA FALA DROŻYZNY!
W GÓRĘ NIE TYLKO  ŻYWNOŚĆ, GAZ I PAPIEROSY
Czeka nas seria podwyżek i kolejny rok zaciskania pasa. Wzrastają opłaty lokalne pobierane 
przez gminy, więcej, niż do tej pory zapłacimy za gaz, wodę i odprowadzenie ścieków, znów 
windowane są ceny żywności i papierosów. Podlaskie rodziny będą musiały z jeszcze większą 
uwagą oglądać każdą złotówkę, część z nich zostanie zmuszonych do tego, by zdać się na 
wsparcie pomocy społecznej... Zobacz, co, kiedy i o ile podrożeje.

O ile więcej zapłacimy w 2014 r.
Ceny żywności wzrosną o 7%
Abonament RTV o 5%
Podatki od nieruchomości o 1,4%

podlasie

W rozpoczynającym się roku rodzinom 
będzie jeszcze ciężej wyżyć i opłacić ra-
chunki. Ceny żywności zdrożeją o 7 proc. 
Najdotkliwiej mleko i jego przetwory. Za 
0,5 kg kostkę masła możemy zapłacić na-
wet 12 zł. Chleb, mąka, mięso zdrożeje 
średnio o 2-3 proc. Więcej zapłacimy też 
za wodę i odprowadzenie ścieków. We-
dług założeń w naszym województwie 
te usługi pójdą w górę aż o 4,6 proc. Prze-
sądzona jest już także podwyżka za gaz. 
W szczególny sposób dotknie ona te ro-
dziny, które przestawiły się z ogrzewania 
mieszkań tradycyjnymi, węglowymi pie-
cami, na piece gazowe. Podwyżka może 
tu wynieść nawet 120 złotych rocznie! 
Za gotowanie na gazie zapłacimy rocz-
nie o około 11 zł więcej, za podgrzewanie 
wody o prawie 45 zł

Gminne haracze, wyższa akcyza
Już wkrótce gminy ustalą nowe haracze, 
czyli podatki lokalne od nieruchomości, 
wzrosną one około 1,4 proc. Zdrożeją 
czynsze mieszkań, stawki za powierzch-
nię budynków mieszkalnych oraz za po-
wierzchnię i grunty związany z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. 
Fiskus nie zapomniał o produktach ob-
łożonych akcyzą. Średnio 15 proc. pójdą 
w górę ceny wódki, natomiast papierosy 
zdrożeją o 5 proc. 

Za każdą chwilę relaksu lub rozrywki 
też trzeba będzie słono zapłacić. Abo-
nament RTV wzrośnie o 5 proc. Nowa 
stawka za korzystanie z radia wyniesie 
rocznie 63,70 zł (dotychczasowa – 61 zł), 
a z radia i telewizora aż 208,45 zł (do-
tychczasowa – 201,40 zł).

Jak związać koniec z końcem? 
Władza i sprzyjające jej media bagate-
lizują problem podwyżek. Przecież to 
„zaledwie kilka procent” drożej za żyw-
ność, „kilka złotych więcej” za czynsz, 
„grosze” więcej za wodę i ogrzewanie, 
złotówka więcej za papierosy – przecież 
palenie jest szkodliwe i nikt nie naka-
zuje truć się dymem. Rodzinne budżety 
nie są jednak z gumy, a pensje jakoś ro-
snąć nie chcą. O tym, jakim problemem 
są „nieznaczne” podwyżki wiedzą cho-
ciażby Katarzyna i Robert z Białej Pod-

laskiej – młode małżeństwo posiada-
jące dwójkę dzieci i własne mieszkanie. 
Oboje pracują, nie posiadają nałogów, 
ale za to kredyt hipoteczny. Ich do-
mowy budżet jest misternie zaplano-
wany, liczy się każda złotówka. Jedną 
pensje przeznaczają na spłatę kre-
dytu, czynsz, wywóz śmieci, rachunki 
za energię elektryczną. Z drugiej musi 
wystarczyć na żywność oraz pozostałe 
opłaty – przedszkole, koszty utrzyma-
nia samochodu, abonament RTV i inne.

 – Z trudem wiążemy koniec z końcem. 
Często wspierają nas rodzice – przy-
znaje Robert. 
Małżonkowie co drugi dzień robią za-
kupy w marketach, wyszukują promo-
cje i towary o najniższych cenach, stara-
jąc się nie przekroczyć 50 zł. Miesięcznie 
wydają na ten cel 750 zł. Po podwyż-
kach za produkty żywnościowe zapłacą 
802,50 zł. 
Za utrzymanie mieszkania o po-
wierzchni 54 metrów kwadratowych, 
łącznie z wodą i ściekami, płacili około 
460 zł miesięcznie. Szacunkowo w tym 

roku zapłacą 40 – 60 zł więcej. 
 – Nie sposób oszczędzać na ogrzewaniu, 
higienie i praniu. Przedszkolaki codzien-
nie dostarczają moc zabrudzonej bieli-
zny – wyjaśnia Katarzyna.
Ta rodzina nie posiada oszczędności. Do-
chody pochłania kredyt mieszkaniowy 
i koszty utrzymania. Z czego będzie mu-
siała jeszcze zrezygnować po podwyż-
kach, aby utrzymać w ryzach domowy 
budżet? Jak rozwiązać ten problem? 
W tej chwili Katarzyna i Robert nie znają 
odpowiedzi na to pytanie…

Agnieszka Lubaszewska

Mniej pieniędzy na podlaskie drogi
podlasie

Rząd drastycznie ograniczył fundusz 
na “schetynówki” w 2014 roku. Pienię-
dzy na ich budowę będzie czterokrotnie 
mniej. Wiele samorządów południo-
wego Podlasia zmusi to do rezygnacji z 
drogowych inwestycji. Kwotę wydatków 
budżetu państwa na realizację Narodo-
wego Programu Rozbudowy Dróg Lokal-

nych w 2014 r. zmniejszono z planowa-
nego 1 mld zł do 250 mln zł. W efekcie 
łączna długość wyremontowanych dróg 
wyniesie tylko 600 km, zamiast plano-
wanych 2,4 tys.
Samorządowcy z Lubelskiego mieli 
spory apetyt na te pieniądze. Do wo-
jewody wpłynęło 38 powiatowych i 88 
gminnych wniosków o dofi nansowanie 
budowy dróg. Tymczasem zamiast 60 

mln zł, województwo otrzyma jedynie 
18,7 mln zł (w 2012 roku Lubelskie otrzy-
mało 14,9 mln zł, w 2013 – 37,4 mln zł).
Samorządowcy podejrzewają, że rząd 
szykuje się na przyszłoroczne wybory 
parlamentarne, kosztem tegorocznych 
wyborów samorządowych. Z zapowie-
dzi wynika bowiem, że w 2015 pieniędzy 
na „schetynówki” ma być dużo więcej. 
Lubelskie miałoby otrzymać aż 75 mln 

zł. Trzeba przy tym pamiętać jednak, 
że podobne zapowiedzi dotyczyły rów-
nież bieżącego roku. W 2014 roku dofi -
nansowanie do budowy „schetynówek” 
powinny „wywalczyć” dwie gminy z po-
łudniowego Podlasia: Janów Podlaski na 
projekt zakładający przebudowę aż 7 ulic 
oraz Konstantynów na budowę ulic Wy-
szyńskiego i Piłsudskiego. Chętnych było 
dużo więcej.                             Marek Wasiluk

W tym roku, wobec czekających nas podwyżek, portfele będą chudsze a zakupy 
skromniejsze
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IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO

ADRES I TELEFON

   E-MAIL

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Apella S. A. z siedzibą w Gdyni, 
ul. Legionów 126-128 w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Apella S.A., a także w celach 
statystycznych, analitycznych. Apella S.A. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy. 
Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym 
czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez spółkę w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę.

Biorąc pod uwagę powyższe, oświadczam, iż:

[_] wyrażam zgodę [_] nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Apella S.A. w Gdyni, zwana dalej 
Apella S. A. w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Apella S.A., a także w celach staty-
stycznych, analitycznych. 

PODPIS

ZGŁASZAM KANDYDATURĘ:

UZASADNIENIE:

Zgłoś kandydata na Człowieka Roku 2013 Tygodnika Podlaskiego
KUPON PLEBISCYTOWYWYBIERAMY

CZŁOWIEKA ROKU
Kto zostanie „Człowiekiem Roku 2013 Tygodnika 

Podlaskiego”? Trwa trzecia edycja plebiscytu, którego 

wcześniejszymi laureatami byli Ewa Błasik w 2012 r. 

oraz ksiądz biskup Antoni Pacyfi k Dydycz w roku 2013.

podlasie

Spośród nadesłanych przez Państwa kandy-
datur osób zasługujących na to miano Kapi-
tuła plebiscytu wyłoni tegorocznego zwy-
cięzcę.
 Jeszcze w 3 numerach gazety ukazywać się 
będę kupony plebiscytowe, na których zgła-
szać będą mogli Państwo swoich kandyda-
tów wraz z krótkim uzasadnieniem doko-
nanego wyboru. Kupon można przesłać na 
adres redakcji do 24 stycznia br. Do tego też 
dnia swojego kandydata można zgłaszać za 
pośrednictwem portalu internetowego www. 
tygodnikpodlaski.pl, gdzie znajduje się regu-
lamin oraz kupon plebiscytowy.
Przypominamy, iż „Człowiekiem Roku” może 

zostać osoba mieszkająca na Podlasiu lub 
z nim związana, która poprzez swoją pracę, 
działalność czy postawę zasłużyła w swoim 
środowisku na miano autorytetu.
Spośród dokonanych zgłoszeń kolegium re-
dakcyjne wybierze 25 stycznia 5 osób no-
minowanych do tytułu „Człowieka Roku 
2013” i prześle nazwiska osób nominowa-
nych członkom Kapituły, która na posiedze-
niu zwołanym między 10 a 19 lutego 2014 
r. w głosowaniu niejawnym wybierze zwy-
cięzcę plebiscytu. Ogłoszenie wyników na-
stąpi podczas okolicznościowej uroczysto-
ści, a ich opublikowanie 1 marca 2014 r. na 
portalu internetowym oraz 7 marca 2014 na 
łamach Tygodnika, gdzie też zaprezentujemy 
sylwetkę oraz dorobek laureata.

Budżet na wybory
Aż 36 zadań inwestycyjnych zaplanowano w tegorocznym budżecie 

Międzyrzeca. Jednak nie wszyscy są nim zachwyceni. Opozycja zwraca uwagę, 

że w są mieście ulice i osiedla, których burmistrz zdaje się nie dostrzegać.

międzyrzec podlaski

W przygotowanym przez burmistrza 
Artura Grzyba i przyjętym przez rad-
nych projekcie budżetu dochody za-
planowano na 48,6 mln zł, a wydatki 
na 51 mln zł. Źródłem pokrycia defi -
cytu w kwocie 2,4 mln zł będzie kredyt.

Przeszacowany i mizerny
Radny Bogdan Ślósarski na sesji bu-
dżetowej zwracał uwagę na rosnące 
zadłużenie miasta, które w 2014 roku 
przekroczy 17 mln zł. Za samą obsługę 
długu, w tym odsetki, miasto zapłaci 
830 tys. zł.
 – Budżet prowadzi do dalszego zadłu-
żania się miasta na dziesiątki lat, jest 
przeszacowany w swoich dochodach 
i mizerny w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych, zwłaszcza unijnych – kry-
tykował radny.
Wydatki na inwestycje wyniosą 5,8 mln 
zł. W większości dotyczą one budowy 
i przebudowy chodników oraz ulic. 
Plany pozyskania środków zewnętrz-
nych rzeczywiście wyglądają skrom-
nie. Władze chcą zdobyć pieniądze na 
remont i adaptację pałacu Potockich, na 
potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury. 
Liczą także na dofi nansowanie budowy 

żłobka przy ulicy Przedszkolnej oraz 
rozbudowy i modernizacji zaplecza na 
stadionie MOSiR-u. Realizacja tej ostat-
niej inwestycji jest planowana jedynie 
w przypadku zdobycia pieniędzy z Mi-
nisterstwa Sportu.

Odrzucone poprawki
Kontrowersje wzbudza zwłaszcza 
sprawa pałacu Potockich, do którego 
ma się przeprowadzić MOK.
 – Od kilku lat MOK corocznie pochła-
niał spore kwoty pieniędzy: wymie-
niono okna, założono klimatyzację 
i wyremontowano bibliotekę. Pozo-
stałe pomieszczenia MOK również od-
nowiono z budżetu miasta. Te wszystkie 
wydatki były – jak się okazuje – niepo-
trzebne, gdyż miasto zostanie obcią-
żone kosztami rewitalizacji i adaptacji 
pałacu Potockich pod potrzeby MOK. 
Przewidziano na ten cel 1,4 mln złotych. 
Czy jest to dla mieszkańców sprawa 
priorytetowa – pytał na sesji radny Mi-
rosław Jung.
Opozycja zgłosiła do budżetu dwie po-
prawki, proponując rezygnację z inwe-
stycji na polu namiotowym na żwirowni 
oraz na działce przy ulicy Zamczysko 
(tzw. oczka wodne lub bagienka). Pozy-
skane w ten sposób pieniądze chciała 

przeznaczyć na inwestycje na ulicach 
Piramowicza i Pułaskiego. Wspierający 
burmistrza radni te propozycje jednak 
odrzucili.

Burmistrz Jańcio
Bardzo nie podobało się to radnej Emi-
lii Włosek. – Od 8 lat burmistrz anga-
żuje duże środki a to w żwirownię, a to 
w promenadę, a teraz w bagienka, które 
wykopał na łące przy Zamczysku – mó-
wiła radna. 
 – Czemu pan się tak tej wody przycze-
pił, niczym jakiś Jańcio Wodnik? Chce 
pan inwestować w bagienka, to proszę 
pójść na Adamki, ma pan tam duże pole 
do popisu. Widać dokładnie jak nietra-
fi one są pana pomysły, a nas narażają 
na koszty. Nie rozumiem, dlaczego 
nie spełnia się rzeczywistych potrzeb 
mieszkańców. Czyż nie należy im się, 
aby mogli dojść suchą noga do lekarza, 
kościoła czy do sklepu? Dlaczego miesz-
kańcy ulicy Chabrowej od 8 lat nie mogą 
się doczekać kanalizacji? Jest to jedyna 
ulica, która jej nie ma. Proszę przejść się 
ulicą Pułaskiego, Adamki, Okólną. Od 
kilku lat leżą projekty ich przebudowy. 
Nie widzę w tym budżecie, jak i w postę-
powaniu pana burmistrza sensu i logiki 
– krytykowała Emilia Włosek.

W dyskusji nad budżetem głos zabie-
rali jedynie radni opozycji. Burmistrz 
ich wystąpień nie skomentował. Osta-
tecznie za przyjęciem uchwały budże-
towej było dziesięciu radnych.

Obietnice nic nie kosztują
 – Zlekceważono mieszkańców przy-
chodzących na sesje, którzy prosili 
o budowę chodników i ulic, które im 
się słusznie należą, gdyż to oni płacą za 
ich budowę i utrzymanie – komentował 
radny Jung. – Wydaje się, że tworząc ten 
budżet pan burmistrz zapomniał o swo-
ich podstawowych obowiązkach, do 
których należy dbanie o zdrowie i do-
bro wszystkich. Mieszkańcy takich ulic 
jak Adamki, Kościelna i wiele innych 
codziennie narażeni są na porusza-
nie się w wodzie, błocie, po wyrwach 
i dziurach. Mimo deklaracji składanych 
mieszkańcom przez burmistrza, rów-
nież w tym budżecie nie ma pieniędzy 
na spełnienie obietnic. One akurat nic 
nie kosztują i można je co jakiś czas po-

wtórzyć – mówił.
Rozczarowania nie krył również radny 
Ślósarski, który zwrócił uwagę na „nie-
malże hurtową wyprzedaż nieruchomo-
ści i placów” w 2013 roku, gdy nie było 
na to dobrej koniunktury. W 2014 roku 
z tego tytułu zaplanowano dochód po-
nad 2 mln zł.
 – W ten sposób zbywany jest majątek za 
obniżoną wartość – stwierdził Bogdan 
Ślósarski. – Tutaj musi być zachowany 
umiar i rozsądek. Bezwzględna wyprze-
daż majątku miasta nie może być spo-
wodowana tylko i wyłącznie łataniem 
dziury budżetowej, a obawiam się, że 
jednak tak będzie w 2014 roku.
Jego zdaniem budżet jest niesprawie-
dliwy w swoim podziale.
 – Podatki w mieście płacą wszyscy na 
jednakowych warunkach, ale tylko wy-
brańcy otrzymują profity. Są okręgi, 
które nie otrzymały ani złotówki na in-
westycje. Czyżby tam nie było potrzeb? 
– pytał retorycznie radny.

Marek Wasiluk

Czy to budżet kontynuacji i rozwoju? – jak twierdzi burmistrz Artur Grzyb (w środku)
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Janusz Szewczak
Główny ekonomista SKOK

aczyna się kolejny festiwal 
miraży i wielkich rządowych 
obietnic, że oto znowu finansowa 
– unijna manna z nieba rozwiąże 

wszystkie nawarstwiające się w Polsce 
od 25 lat problemy gospodarcze, finan-
sowe i społeczne Świetlanym obietnicom 
i roztaczanym przez przedstawicieli 
władzy kolorowym wizjom wielkiego 
wydawania pieniędzy nie będzie wręcz 
końca. Znów usłyszymy starą bajkę, 
o tym jakie to wielkie szczęście spotkało 
Polskę, jakim to konkurencyjnym pań-
stwem w Europie wkrótce będziemy. Po 
20-latach, ponoć udanej transforma-
cji, udanej według polskich elit, duży 
europejski kraj pracowitych i nisko 
opłacanych ludzi, jakim jest obecnie 
Polska, całą swą nadzieję na zaledwie 
2-3 proc. wzrost gospodarczy, rozwój, 
konkurencyjność i przyszłość pokłada 
praktycznie wyłącznie w tym, ile pienię-
dzy da się wyżebrać z unijnego budżetu, 
i ile pożyczyć zagranicą. Trochę to przy-
pomina los ubogiego kuzyna, który 

Unijne lanie wody
zielona wyspa czy ruchome piaski

czeka jak na zbawienie na czek od boga-
tego wujka, mając świadomość, że sam 
jest na skraju bankructwa. Kończąca 
się właśnie perspektywa budżetowa 
na lata 2007-2013, która zakładała dla 
Polski ok. 300 mld zł, w ramach której 
na dzień dzisiejszy rozliczonych zostało 
ok. 60 proc. zagwarantowanych dla nas 
środków, co realnie stanowi dziś zre-
fundowanych nam raptem 160 mld zł. 
Minione lata dobitnie pokazały, że nie 
tylko głupio, ale też w znacznym stopniu 
źle, a nawet szkodliwie wykorzysta-
liśmy znaczną część tych środków. 
Istnieje realna obawa w kontekście 
ostatnich afer przetargowych, drogo-
wych i największej info-afery III RP, że 
znaczna część tych środków mogła być 
dotknięta korupcją, zmarnotrawiona 
lub wręcz rozkradziona. Tym bardziej, 
że nie znamy jeszcze skali tego zjawi-
ska w drogownictwie, budownictwie 
czy w związku z Euro 2012 – wydatki 
na te cele przekroczyły 100 mld zł. 
Według samej KE ok. 25 proc. wiel-
kich przetargów w Polsce mogło być 
dotkniętych korupcją. Wynoszona pod 
niebiosa kwota 400 mld zł deklarowana 
dla Polski na lata 2014-2020 musi być 

Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

ostatni poniedziałek, 6 
stycznia całą Polskę opano-
wały pochody Trzech Króli. 
Oficjalnie było ich prawie 

190, ale ta liczba była z pewnością 
o wiele większa, bo tak jak w Białej 
Podlaski czy Radzyniu Podlaskim, to 
parafie i sami wierni oddolnie organi-
zowali swoje uroczystości. Wyjątkowo 
łaskawa pogoda sprzyjała rodzin-
nemu spacerowaniu w wolny od 
2011 r. dzień Objawienia Pańskiego. 
A pamiętajmy, że pierwszy orszak 
został zorganizowany przez rodziców 
uczniów z malej niepublicznej szkoły 
w podwarszawskim Józefowie. Chęć 
zamanifestowania swojej religijno-
ści i radości z Objawienia Pańskiego 
szybko podchwycili wierni z innych 
miast. Relację z orszaku trzech Króli 
w TVP obejrzało 1,8 mln telewidzów. 
W tym roku dzięki zaangażowaniu 
wielu środowisk i osób po raz pierw-
szy udało się zorganizować zarówno 
w Białej Podlaskiej jak i w Radzy-
niu obchody Objawienia Pańskiego 
w które włączyły się wszystkie Para-
fie. W Białej Podlaskiej było to o tyle 
łatwiejsze zadanie, że „Pokłon trzech 
Mędrców” został przed rokiem zaini-
cjowany przez ks. Proboszcza Parafii 
św. Michała Archanioła, Henryka 
Jakubowicza, bez którego pomocy 
z pewnością nie udałoby się zorgani-
zować tak pięknych obchodów w roku 
bieżącym. Mam ogromną satysfakcję, 
że mogliśmy jako Fundacja Grzegorza 
Biereckiego Kocham Podlasie, współ-
uczestniczyć w tym pięknym święcie 
i dorzucić swoją cegiełkę do pomocy 
w organizacji. Liczę na to, że śpiewniki 
i korony, które Państwo otrzymaliście 
posłużą wam przez kolejne lata, choć 
my będziemy je rozdawać również 

Orszak 
Trzech 
Króli
w przyszłości. Jak już wspomnia-
łem, pogoda nam sprzyjała i bialski 
pochód – podobnie jak radzyński – 
zgromadził ponad 2 tys. osób. Niegdyś 
na siłę ściągano ludzi na pochody 1 
majowe, obecnie sami tłumnie przy-
chodzimy na pokłony styczniowe. 
W czasach, gdy atak na wartości, 
poszanowanie rodziny i kościoła kato-
lickiego stał się dla rożnej maści 
politykierów trampoliną wyborczą, 
takie manifestacje wiary są niebywale 
potrzebne. Socjologowie opisując ten 
fenomen, mówią wprost, ze pomimo 
rozpaczliwego krzyku wielu publicy-
stów i mediów lewicowych, katolicyzm 
dla Polaków jest wciąż bardzo ważny, 
a uczestnictwo i chęć manifestowa-
nia swojej wiary w trakcie ulicznych 
jasełek jakie odbywają się w całej 
Polsce 6 stycznia jest tego najlepszym 
przykładem. Podobnie było na mar-
szach w naszym regionie. Widzieliśmy 
się wszyscy; byli przedstawiciele nie-
mal każdego zawodu od robotników 
po lekarzy, prawników, przedsię-
biorców i nauczycieli. Mogliśmy 
zobaczyć, że jest nas wielu, bardzo 
wielu, choć przecież każdy z obec-
nych mógł w inny sposób wykorzystać 
wolny dzień: wyjechać za miasto czy 
zostać w domu przed telewizorem. 
Takie wydarzenia wzmacniają więzi 
między nami i dzięki temu czujemy 
się wspólnotą, a magiczny czas Świąt 
Bożego Narodzenia trwa i daje nam 
pozytywną energię do bycia lepszymi. 
Mam wielką nadzieję, że w przyszłym 
roku kolejne miasta regionu dołączą 
do naszego orszaku i pójdziemy razem 
złożyć pokłon Dzieciątku . 

prosto z mostu

pomniejszona o 7-letnią składkę Polski 
do budżetu UE, która wyniesie „baga-
telka”, aż ok. 200 mld zł. Środki netto na 
7 lat będą więc oscylować na poziomie 
zaledwie ok. 200 mld zł, przy miesięcznej 
składce ok. 30 mld zł. Netto do wydania 
będziemy mieli zaledwie ok. 35 mld zł 
rocznie. Przy polskim PKB rzędu, 1,6-1,8 
bln zł stanowić to będzie zaledwie 3-3,5 
proc. całej puli środków finansowych. 
Od 2007 r. polski PKB zjechał z poziomu 
ok. 7 proc. do zaledwie 1,4 proc. w 2013 r.
Bezrobocie wzrosło z 11 do 13 proc. 
Nastąpił też drastyczny wzrost cen 
żywności i kosztów utrzymania, nawet 
o kilkaset procent. W tym samym czasie 
gdy pozyskaliśmy już realnie z budżetu 
UE ok. 160 mld zł w atmosferze hurra-
-optymizmu, bez większych fanfar do 
Polski napłynęła od Polaków pracują-
cych zagranicą praktycznie identyczna 
kwota pieniędzy – ok. 160 mld zł. Są 
nawet wyliczenia niektórych analityków 
w tym np. T.  Cukiernika, które podają, 
że uwzględniając wszystkie koszty 
biurokratyczne, wdrożeniowe czy środo-
wiskowe Polska wychodzi na minus i do 
pieniędzy z budżetu Unii dopłaca nawet 
40 mld zł rocznie.

P
Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

Święta polskie
na zdrowy rozum

rzyzwyczajamy się już do wol-
nego od pracy 6 stycznia – dnia 
uroczystości Objawienia Pań-
skiego, potocznie zwanej Trzech 

Króli. A mamy go dopiero od trzech lat 
(nie licząc okresu przed rokiem 1960). 
Owszem, od czasu do czasu poja-
wiają się głosy, że może za dużo już tego 

świętowania, ale ja dołożyłbym Polakom 
jeszcze trzy dni wolne od pracy! Przede 
wszystkim Wielki Piątek – pamiątkę 
Męki Chrystusa. Jest to dzień wolny m.in. 
w Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, 
Szwecji, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Sło-
wacji, Hiszpanii, Portugalii i… na Kubie. 
Tylko nie u nas. W drugiej kolejności 
Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada – także 
po to, żeby przedłużyć czas podróży na 
groby bliskich i powrotu do domu. Wtedy 

Za wolność waszą i naszą. Szwajcar w Powstaniu Styczniowym na Podlasiu
Ludwik Bardet był Szwajcarem, który do końca bił się dzielnie o wolność Polski w Powstaniu Styczniowym. Los rzucił 
helweckiego ochotnika na Podlasie. W bitwie pod Sławatyczami uderzenie jego podkomendnych na tyły kolumn rosyjskich 
uratowało od klęski powstańcze oddziały Zielińskiego i Jankowskiego. Dziś przypominamy historię bohaterskiego Szwajcara
podlasie

Minął rok 2013 w którym obchodziliśmy 
150 rocznicę Powstania Styczniowego. 
Ten wybuch niepodległościowy nie był 
wystąpieniem krótkotrwałym. Walki 
partii (oddziałów partyzanckich) z Ro-
sjanami toczyły się jeszcze w roku 1864, 
a „nasz podlaski partyzant” – ks. Stani-
sław Brzóska wytrwał aż do 1865 roku. 
Na sztandarach tego okresu widniało 
hasło „Za Wolność Waszą i Naszą”. 
Cóż ono oznaczało wtedy dla Polaków? 
W tym czasie jawiliśmy się w Europie 
jako nacja, która z jednej strony walczył 
o swój byt narodowy, a z drugiej – po-

magała innym narodom, nie tylko tym 
zniewolonym przez Rosję. Nie były to 
działania jednostronne.
Rządy innych krajów ofi cjalnie nie wy-
stąpiły co prawda przeciwko Rosji, ale 
większość narodów Europy sprzyjała 
powstańcom, popierała nasze dążenia 
niepodległościowe. 
Byli wśród nich również tacy, którzy 
angażowali się bezpośrednio w sprawę 
polską, walcząc z bronią w ręku. W hi-
storii naszego kraju najbardziej znani to 
Włoch Francesco Nullo, Francuz Franco-
ise Rochenbrune – twórca formacji żu-
awów śmierci czy też dezerter z armii ro-
syjskiej – Andriej Potniebnia. 

Jednym z ochotników z zagranicy był 
związanych z naszym regionem Lu-
dwik Bardet. Jego nazwisko pojawia się 
w wielu opracowaniach historycznych, 
dotyczących walk powstańczych na 
Podlasiu i Lubelszczyźnie. Asumptem 
do napisania tego materiału był bio-
gram Bardeta w Encyklopedii Wojsko-
wej pod redakcją O� ona Laskowskiego 
T. I (s. 211) Warszawa 1931.
Nie był to człowiek przypadkowy. Po-
chodził z francuskojęzycznej części 
Szwajcarii. W latach poprzedzających 
powstanie styczniowe służył w legionie 
szwajcarskim w armii Neapolu (państwo 
obejmujące Południowe Włochy do cza-

sów zjednoczenia). W późniejszym okre-
sie został guwernerem (nauczycielem – 
wychowawcą) na ziemiach polskich, 
gdzie przystąpił do powstania wkrótce 
po jego wybuchu. Początkowo służył 
w oddziale Borelowskiego, w którym 
objął dowództwo 1 kompanii strzelców. 
Odznaczył się w bitwie pod Różą pod-
czas osłaniania odwrotu sił polskich. Po 
zebraniu partyzantów pozostałych po 
potyczce z grupą 200 ludzi dołączył do 
oddziału płk. Karola Krysińskiego. Tam 
objął dowództwo nad całą piechotą od-
działu. W bitwie pod Sławatyczami jego 
uderzenie na tyły kolumn rosyjskich 
uratowało od klęski oddziały Zieliń-

skiego i Jankowskiego. Podobnie zacho-
wał się w bitwie pod Kanią Wolą. Później 
działał oddzielnie. Po klęsce pod Przy-
łękiem koło Łaskarzewa przyłączył się 
ponownie do oddziału Krysińskiego. Na 
czele batalionu brał udział we wszyst-
kich walkach tego oddziału (w tym bi-
twie pod Rossoszem) aż do jego rozwią-
zania. 
Pamiętajmy zatem, że hasło „Za wolność 
Waszą i Naszą” nie było tylko frazesem. 
Polacy walczyli za innych, ale byli też 
ludzie – jak wyżej wspomniany Szwaj-
car Bardem – którzy angażowali się 
w sprawę niepodległości Polski.

Wojciech Łocheński vel Ochnio

w drogę rusza prawie cała Polska, bo 
tak naprawdę jesteśmy ze wsi i małych 
miasteczek, jakkolwiek byśmy się tego 
wypierali. I wreszcie Wigilia. Tu dodatkowy 
komentarz jest zbyteczny. Że PKB spad-
nie przez to próżnowanie? Wzrośnie za to 
CDR (Czas Dla Rodziny). A zresztą czuję, że 
już niedługo prezydent Komorowski ogłosi 
świętem państwowym 4 czerwca – dzień 
rocznicy zagwarantowania komunistom 
65% w wyborach do sejmu. I o spadku 
PKB nikt się przy tej okazji nie zająknie. 
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SPARINGIAZS PSW: Pragą Warszawa 9:1, Korona Łasz-czów 7:0, Praga Warszawa 2:1, 05.03 1.FC Katowice, 07.03 Zagłębiem Lublin, 09.03 Czwórka RadomOrlęta Radzyń Podlaski: Motor Lublin 0:1 , Lublinianka 1:1, Avia Świdnik 1:4, KS Dąbro-wica 3:1, Broń Radom 1:4, Orlęta Łuków 5:1, 09.03 Lewart Lubartów Podlasie Biała Podlaska: Motor Lublin 1:5, Czarni Węgrów 3:1, Podlasie II Biała Podla-ska 2:3, Lutnia Piszczac 3:3, Radomiak 1:4, Pogoń Siedlce 3:3, Pogoń II Siedlce 4:4, Dy-namo Brześć (ME) 2:2, Granit Nikaszewicze 1:3, 06.03 Volny Pinsk, 06.03 FK Smolevicze, 08.03 FK Słonim, 08.03 Aresnal Kijów (ME), 10.03 Dynamo BrześćLutnia Piszczac: Huragan Międzyrzec Pod-laski 4:3, Ruch Ryki 3:1, Orlęta Łuków 5:4, Podlasie Biała Podlaska 3:3, Niwa Łomazy 1:1, Orlęta Łuków 2:4, Pogoń II Siedlce 0:7, 9.03 Powiślak Końskowola, 16.03 TOP-54 Biała Podlaska (juniorzy).
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piątek 10 stycznia

5:30 Pascal: po prostu gotuj: Tajemnica 
absyntu (13/16) magazyn kulinarny

6:05 We dwoje (5/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: Jerzy Dziewulski 

(7/9) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Idealna żona (193) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: Piękna 

Helena (490) serial fabularno-dok.
9:55 Dr House 3 (5/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Dziecko niczyje 

(2/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Zły uczeń (194) 

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

Słodki drań (491) serial fabularno-dok.
15:30 Tożsamość szpiega 2 (3/16) 

serial sensacyjno-komediowy
16:25 Na Wspólnej 12 (1847) 

serial obyczajowy
17:00 Przepis na życie 3 (3) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (6/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (4/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Kit Kittredge: Amerykańska dziewczyna 

fi lm familijny, Kanada/USA 2008
22:10 Kino oldskul: Rój fi lm 

katastrofi czny, USA 1978
1:20 Mentalista 3 (20/24) serial kryminalny
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
4:25 Druga strona medalu: Jan 

Mela (4/7) talk-show
4:55 Druga strona medalu: Sarah 

Ferguson (5/7) talk-show
5:25 Zakończenie programu

5:05 Świat w obrazach
5:10 Święty na każdy dzień
7:05 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:25 Polski punkt widzenia
8:40 Program dla dzieci
9:40 Słowo Życia
9:45 Duc in altum
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Głos Polski
11:50 Święty na każdy dzień
11:55 Słowo życia
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:50 Święty na każdy dzień
12:55 Słowo Życia
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Porady medyczne oo. Bonifratrów
17:00 Wysokie obroty: Skid-Car – 

jak wyjść z poślizgu zimą
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Warto zauważyć… W 

mijającym tygodniu
18:55 Przegląd katolickiego 

tygodnika „Niedziela”
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Felieton „Myśląc Ojczyzna”
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia

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

Pani sierżant (102) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: Magia wielkiego 

błękitu: Australia i Oceania 
(2/7) serial przyrodniczy

11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Magia wielkiego 

błękitu: Olśniewająca Ameryka 
Południowa (3/7) serial przyrodniczy

13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:30 Moda na sukces (5912) telenowela
15:00 Wiadomości
15:20 Klan (2524) telenowela
15:45 Sprawa dla reportera 

magazyn interwencyjny
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Galeria (147) serial obyczajowy
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!: 

Rada Polityki Pieniężnej (21) 
program edukacyjny

20:25 Świat bez końca (2/8) serial historyczny
21:20 Weekendowy hit Jedynki: C.K. 

Dezerterzy (2-ost.) komedia, 
Polska/Węgry 1985

22:45 Anioł zemsty western, USA 2007
0:10 Weekendowy magazyn fi lmowy
0:30 Świat się kręci talk-show
1:25 Notacje: Prof. Marek Kwiatkowski. Z 

pasją przez życie cykl dokumentalny
1:35 Galeria (147) serial obyczajowy
2:10 Tato dramat obyczajowy, Polska 1995
4:10 Notacje: Iwo Białynicki-Birula. 

Fizycy i inni cykl dokumentalny
4:25 Zakończenie programu

5:55 Faceci do wzięcia: Żaba 
(76/91) serial komediowy

6:30 Lokatorzy: Sprawa dla adwokata 
(46) serial komediowy

7:05 M jak miłość (419) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:25 Pogoda
10:45 Barwy szczęścia (1042) serial obycz.
11:25 Na dobre i na złe: Zatrzymać 

młodość (207) serial obyczajowy
12:20 W krainie lwów (5/6) serial dok.
12:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Jedzenie dżungli reportaż
13:30 Szkoła życia: Rozwód (19) serial 

fabularno-dokumentalny
14:10 Wino, kabaret i śpiew 

program rozrywkowy
14:50 The Voice of Poland. 

Przesłuchania w ciemno. Górny 
Śląsk widowisko muzyczne

15:45 Panorama kraj
16:15 The Voice of Poland. Przesłuchania w 

ciemno. Mazowsze widowisko muzyczne
17:05 Herkules: Kiedy zapada zmrok 

(6) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Barwy szczęścia (1042) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1043) serial obycz.
20:40 Rodzinka.pl: Nowe gniazdo 

(113) serial komediowy
21:10 Rodzinka.pl: Dziadkowie kontratakują 

(114) serial komediowy
21:45 Dzięki Bogu już weekend 
23:00 Kryminalne zagadki Las Vegas 

11 (19/22) serial kryminalny
23:55 Futro komedia, Niemcy/Polska 2007
1:45 Nowa: Pożegnanie (13-

ost.) serial kryminalny
2:45 Kryminalne zagadki Las Vegas 

11 (19/22) serial kryminalny
3:40 Herkules: Kiedy zapada zmrok 

(6) serial przygodowy
4:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:15 Świat według Kiepskich 
(152) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (135) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (136) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (213) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (210) serial 
paradokumentalny

12:00 Dom nie do poznania 9 
(243) reality show

13:00 Dom nie do poznania 9 
(244) reality show

14:00 Pierwsza miłość (1813) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (211) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (177) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (149) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1814) 

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

(414) serial komediowy
20:05 Artur i Minimki fi lm 

familijny, Francja 2006
22:10 Tropiciel fi lm przygodowy, 

Kanada/USA 2007
0:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(11) serial kryminalny
1:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(12) serial kryminalny
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:15 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:00 Uwaga! magazyn reporterów
5:15 Rozmowy w toku: Ważę 26 kg – 

pomóżcie mi zacząć jeść! talk-show
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Za niewinność (756) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Rajdy terenowe: Rajd 

Dakar 2014 (5) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (181) serial 

paradokumentalny
12:15 Szpital (77) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: 

Wszystko przez Dorotę (987) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 Wawa non stop (90) serial
15:00 Ukryta prawda (182) serial 

paradokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: Chcesz mieć 

branie? Ubierz gorset! talk-show
17:00 Wawa non stop (91) serial
18:00 Szpital (78) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajdy terenowe: Rajd 

Dakar 2014 (6) rajdy
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Superkino: Matrix fi lm SF, USA 1999
22:50 Żółtodziób fi lm sensacyjny, USA 1990
1:15 Kuba Wojewódzki (19) talk-show
2:15 Uwaga! magazyn reporterów
2:30 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:50 Zakończenie 

programu
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
11-12.01, „Skubani”, USA, ani-
mowany/komedia, (b/o) godz. 
14.00; 13.01, godz. 16.00; 14-
15.01, godz. 17.00; 

Aby wziąć udział w konkursie 
i mieć szansę na wygranie dwóch 
pojedynczych wejściówek do No-
veKino Merkury na fi lm „Wkrę-
ceni” wystarczy wysłać SMS-
-ową odpowiedź na pytanie: Jaki 
aktor wciela się w rolę głównego 
bohatera opisywanego fi lmu pt. 

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

SMS-y czekamy od 10 stycznia 
do 14 stycznia do godz. 15.59. 
Wygrywa ten, kto w najkrót-
szym czasie odpowie na pytanie 
postawione powyżej. O wygra-
nej poinformujemy telefonicz-
nie. Wejściówki do zrealizowa-
nia 14 stycznia.

10.01, „Hobbit: Pustkowie 
Smauga 3D – dubbing”, Nowa 
Zelandia, USA, fantasy/przy-
godowy, (l. 12)godz. 17.00; 11-
12.01, godz. 14.45; 13.01, godz. 
17.45; 14-15.01, godz. 14.00; 
16.01, godz. 13.30,

10.01, „Wkręceni”, Polska, ko-
media, (l. 15) godz. 17.00; 11-
12.01, godz. 14.45; 13.01, godz. 
17.45; 14-15.01, godz. 14.00; 
16.01, godz. 13.30,

WkręceniHit w Kinie
MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Głównym bohaterem filmu jest sympatyczny Ślązak Franek 
Szpak zwany Franczesko (Piotr Adamczyk) który – mimo wro-
dzonego wdzięku osobistego – nie ma szczęścia w miłości. Gdy 
nieoczekiwanie, w wyniku zwolnień grupowych, traci kierow-
nicze stanowisko w fabryce samochodów, otrzymuje kolejny 
cios – porzuca go urodziwa ukochana (Katarzyna Glinka). Cię-
cia w zatrudnieniu dosięgają także jego dwóch przyjaciół – ku-
charza Tomka, zwanego Szyją (Paweł Domagała) i montera sa-
mochodów – Zenobiusza, zwanego Fikołem (Bartosz Opania). 
Franczesko, który – jako pracownik wyższego szczebla – otrzy-
muje największą odprawę, składa kolegom propozycję nie do 
odrzucenia. Zamiast zamartwiać się, co przyniesie przyszłość, 
trzej przyjaciele wybierają się na krótki wypad do Warszawy. Dla 
skromnych bezrobotnych ze Śląska, którzy po upojnym week-
endzie spędzonym w stolicy są przekonani, że właśnie pr zeżyli 
niesamowitą przygodę życia, los gotuje jeszcze większą niespo-
dziankę. Okazuje się, że prawdziwa przygoda dopiero ich czeka ! 
Podczas przymusowego postoju w okolicach urokliwego Zamościa 
zostają omyłkowo wzięci za kogoś, kim nie są... Finał jest i bardzo 
zabawny, i zaskakujący.

10.01, „Skubani 3D”, USA, ani-
mowany/komedia, (b/o) godz. 
17.00; 11-12.01, godz. 12.15; 
16.01, godz. 16.30,

9.01, Spotkanie Filmowe: 
„Wielki Liberace”, USA, biogra-
fi czny/dramat (l. 15), godz. 20.15

międzyrzec podlaski

Kino Sława
Kino nieczynne
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5:25 Misja Martyna Extra (11-ost.) 
program rozrywkowy

6:05 Misja Martyna: Indonezja, czyli uwolnić 
smoka (1/10) program rozrywkowy

7:00 Mango telezakupy
9:05 Przepis na życie 3 (3) serial obyczajowy
10:10 Czterej pancerni i pies: Most 

(6/21) serial wojenny
11:20 Indianin w kredensie fi lm 

przygodowy, USA 1995
13:25 Wymarzony kawaler 

komediodramat, USA 2008
15:10 Wyspa skarbów fi lm przygodowy, 

Wielka Brytania/USA 1990
17:50 Dr House 3 (4/24) serial obyczajowy
18:50 Kobra: Oddział specjalny 17 

(10/16) serial kryminalny
20:00 Hity na niedzielę: Zaginiony w 

akcji fi lm sensacyjny, USA 1984
22:10 Mentalista 3 (21/24) serial kryminalny
23:10 Synowie mafi i fi lm 

sensacyjny, USA 2001
1:10 Arkana magii program rozrywkowy
3:15 Druga strona medalu: Mariola 

Gołota (1/8) talk-show
3:45 Druga strona medalu: Maja 

Włoszczowska (2/8) talk-show
4:15 Druga strona medalu: Krzysztof 

Krauze (3/8) talk-show
4:45 Zakończenie programu

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

katolickich „ŹRÓDŁO”
9:20 Przegląd Tygodnika „Niedziela”
9:30 Transmisja Mszy Świętej
11:25 Anatolia – zatopiony raj
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa ,,Angelus” z Ojcem 

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

5:50 Moda na sukces (5911) telenowela
6:10 Moda na sukces (5912) telenowela
6:30 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:25 Ziarno program dla dzieci
9:00 Zwykła/niezwykła rodzinka 

(19/20) serial obyczajowy
9:50 Zwykła/niezwykła rodzinka 

(20-ost.) serial obyczajowy
10:40 Nela Mała Reporterka: Morskie skarby 

Zanzibaru (2) magazyn dla dzieci
11:00 Czarne chmury: Przeprawa 

(4/10) serial przygodowy
11:55 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem magazyn
12:50 U Pana Boga w ogródku 

(1/12) serial komediowy
13:35 Świat się kręci – the best of talk-show
14:00 Skoki narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Bad 
Mitterndorf skoki narciarskie

16:30 Gala Mistrzów Sportu 2013 reportaż
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex: Uniknąć śmierci 

(2) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
19:00 Walt Disney przedstawia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:20 Anna German (7/10) serial biografi czny
21:25 Zakochana Jedynka: Czekolada 

komediodramat, Wielka 
Brytania/USA 2000

23:35 Katyń dramat historyczny, Polska 2007
1:45 Dom zły dramat kryminalny, 

Polska 2009
3:45 Homeland 2 (1/12) serial obyczajowy
4:35 Zakończenie programu

5:55 Słowo na niedzielę
6:05 Ostoja magazyn przyrodniczy
6:40 M jak miłość (1030) serial obyczajowy
7:40 Barwy szczęścia (1042) serial obyczajowy
8:15 Barwy szczęścia (1043) serial obyczajowy
8:45 22. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
9:35 Rodzinne oglądanie: Planeta Egipt: 

Wojny faraonów (2) serial dokumentalny
10:35 22. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
11:25 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Nowym Mieście na 
Morawach sprint drużynowy

12:25 Gwiazdy w południe: Taggart 
western, USA 1964

14:00 Familiada teleturniej
14:40 Rodzinka.pl: Dziewczyna 

Tomka (5) serial komediowy
15:15 22. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
16:20 Na dobre i na złe: Życie za życie 

(543) serial obyczajowy
17:15 22. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
18:00 Panorama
18:25 Sport telegram
18:35 Pogoda
18:45 Dzięki Bogu już weekend 

program rozrywkowy
19:30 22. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
20:15 8. Mazurska Noc Kabaretowa 

2006 program rozrywkowy
21:10 Krew z krwi (7/8) serial sensacyjny
22:15 22. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy widowisko
0:10 Zbyt wiele komedia romantyczna, 

Hiszpania/USA 1995
2:20 Krew z krwi (7/8) 

serial sensacyjny
3:25 Taggart western, USA 1964
4:50 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:45 Scooby-Doo 
i Brygada Detektywów (7/26) 
serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (19) 
serial animowany

8:50 Stuart Malutki 
fi lm familijny, 
Niemcy/USA 1999

10:35 Dzwoneczek i Zaginiony Skarb 
fi lm animowany, USA 2009

12:15 Błękitna laguna fi lm 
obyczajowy, USA 1980

14:35 Dick i Jane: Niezły ubaw 
komedia, USA 2005

16:25 Świat według Kiepskich 
(146) serial komediowy

17:05 Świat według Kiepskich 
(147) serial komediowy

17:45 Nasz nowy dom (5) 
reality show

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

program publicystyczny
20:05 Jak rozpętałem 

II wojnę światową: Za bronią 
(2/3) komedia, Polska 1969

21:45 Kości 8 (147) 
serial kryminalny

22:45 Kości 8 (148) 
serial kryminalny

23:45 Jesse Stone: Śmierć w raju 
dramat kryminalny, 
Kanada/USA 2006

1:40 Magazyn sportowy
3:45 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:30 Uwaga! magazyn reporterów
5:45 Mango telezakupy
7:50 Rajd Dakar 2014 (7) rajdy
7:55 Maja w ogrodzie (2) magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (1) 

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

kapłanka, Kuba (6) serial dokumentalny
11:35 Co za tydzień magazyn informacyjny
12:05 Prawo Agaty (6) serial obyczajowy
13:05 Lekarze (6) serial obyczajowy
14:05 Naga broń 2 1/2 komedia 

sensacyjna, USA 1991
15:50 Dwaj bracia fi lm przygodowy, 

Francja/Wielka Brytania 2004
18:00 Ugotowani (7/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Rajd Dakar 2014 (8) rajdy
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Wydział pościgowy fi lm 

sensacyjny, USA 1998
22:35 Agenci NCIS 8 (5/24) serial sensacyjny
23:40 Uśpieni dramat sensacyjny, USA 1996
2:35 Uwaga! magazyn reporterów
2:50 Arkana magii program rozrywkowy
4:10 Zakończenie programu

PPPOOOLLSSSAATTT

TTTVVNN777TTTVVNNN TTTVVV TTTRRWWWWAAAMMM

niedziela 12 stycznia
TTTVVPP 22TTTVVPPP 11

5:55 Misja Martyna Extra (9/11) 
program rozrywkowy

6:35 Misja Martyna Extra (10/11) 
program rozrywkowy

7:10 Mango telezakupy
9:15 The Event: Zdarzenie (15/22) serial SF
10:15 Przyjaciele 10 (2/18) serial komediowy
10:45 Przyjaciele 10 (3/18) serial komediowy
11:20 Przyjaciele 10 (4/18) serial komediowy
11:50 Dr House 3 (3/24) serial obyczajowy
12:50 Ach, jak cudowna jest Panama 

fi lm animowany, Niemcy 2006
14:10 Usta Usta 2 (2) serial komediowy
15:10 Przepis na życie 2 (26) serial obyczajowy
16:10 Przepis na życie 3 (1) serial obyczajowy
17:15 Przepis na życie 3 (2) serial obyczajowy
18:20 Czterej pancerni i pies: Most 

(6/21) serial wojenny
19:30 Komediowa sobota: Partner 

komedia, USA 1996
21:55 Komediowa sobota: Marsjanie 

atakują! komedia SF, USA 1996
0:10 Eliksir miłości komedia 

romantyczna, USA 1992
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
4:25 Druga strona medalu: Ewa 

Kopacz (6/7) talk-show
4:55 Druga strona medalu: Izabela 

Małysz (7-ost.) talk-show
5:24 Zakończenie programu

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

5:40 Moda na sukces (5909) telenowela
6:05 Moda na sukces (5910) telenowela
6:30 Mam przepis na pielgrzymowanie 

cykl dokumentalny
6:55 Pełnosprawni magazyn dla 

niepełnosprawnych
7:15 Las bliżej nas: Jak przygotować 

się na wyprawę do lasu? (35) 
serial dokumentalny

7:30 Rok w ogrodzie magazyn
8:00 Naszaarmia.pl magazyn
8:30 Masz prawo znać prawo: 

Testament bez ślubu magazyn
8:50 Przedszkolandia (3) telenowela dok.
9:20 Przedszkolandia (4) telenowela dok.
9:55 Kultura od kuchni: Sztuka ulicy 

(2) magazyn dla młodzieży
10:15 Jak to działa?: Kolej magazyn 

popularnonaukowy
10:50 Czarne chmury: Zawiść 

(3/10) serial przygodowy
11:45 Weekendowy magazyn fi lmowy
12:10 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
12:45 Anna German (6/10) serial biografi czny
13:45 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Bad Mitterndorf skoki narciarskie
16:20 Okrasa łamie przepisy magazyn 
17:00 Teleexpress
17:25 Ojciec Mateusz 5: Sonata 

(67) serial kryminalny
18:25 Kabaretowe hity Jedynki 
19:00 Smerfy w Jedynce
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Spokojnie, to tylko ekonomia!: Sztuczki 

sprzedawców (22) program edukacyjny
20:20 Gala Mistrzów Sportu 2013 widowisko
22:55 Dom zły dramat kryminalny, 

Polska 2009
0:55 Świat bez końca (2/8) serial historyczny
1:45 Anioł zemsty western, USA 2007
3:15 Katyń dramat historyczny, Polska 2007
5:15 Zakończenie programu

6:10 Tygrysy Europy 2: Przylądek Dobrej 
Nadziei (5/7) serial komediowy

7:00 M jak miłość (1029) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:20 Pogoda
8:25 Pytanie na śniadanie magazyn
9:15 Pogoda
9:20 Pytanie na śniadanie magazyn
10:00 Pogoda
10:05 Pytanie na śniadanie magazyn
11:15 Sztuka życia: Magdalena Zawadzka 

magazyn poradnikowy
11:40 Barwy szczęścia (1039) 

serial obyczajowy
12:10 Barwy szczęścia (1040) 

serial obyczajowy
12:45 Barwy szczęścia (1041) 

serial obyczajowy
13:15 Super zaradni magazyn
14:00 Familiada teleturniej
14:40 Rodzinka.pl: Nowe gniazdo 

(113) serial komediowy
15:10 Rodzinka.pl: Dziadkowie kontratakują 

(114) serial komediowy
15:35 Słowo na niedzielę
15:45 Biegi narciarskie: Zawody 

Pucharu Świata w Nowym Mieście 
na Morawach biegi sprinterskie 
stylem dowolnym kobiet

18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:55 Kulisy «Postaw na milion» felieton
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

(2) program rozrywkowy
21:10 Świętokrzyska Gala Kabaretowa 

(3) program rozrywkowy
22:15 Informator dramat obycz., USA 1999
1:00 Made in Polska: Skubas koncert
2:15 Do dwóch razy sztuka komedia, Francja/

Rumunia/Wielka Brytania 2006
3:55 Futro komedia, Niemcy/Polska 2007
5:45 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:30 Jeźdźcy smoków (18) 
serial animowany

8:00 Scooby-Doo 
i Brygada Detektywów (6/26) 
serial animowany

8:30 Dzwoneczek i Zaginiony Skarb 
fi lm animowany, USA 2009

10:00 Ewa gotuje (164) 
magazyn kulinarny

10:35 Tom i Jerry: Szybcy i kosmaci 
fi lm animowany, USA 2005

12:00 Artur i Minimki fi lm 
familijny, Francja 2006

14:05 Co za życie 
komediodramat, 
USA 2002

16:20 Top Chef (6) 
reality show

17:50 Kolacja z szefem (6) 
program rozrywkowy

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

(415) serial komediowy
20:05 Desperado fi lm sensacyjny, 

Meksyk/USA 1995
22:15 Londyńczyk 

dramat kryminalny, Wielka 
Brytania 2007

0:30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (10) serial kryminalny

1:25 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku (11) serial kryminalny

2:30 Dziewczyny z fortuną 
teleturniej

3:30 Tajemnice losu 
program rozrywkowy

5:30 Uwaga! magazyn reporterów
5:45 Mango telezakupy
7:50 Rajd Dakar 2014 (6) rajdy
7:55 Top Wings: Spadochron (6/13) 

program rozrywkowy
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1845) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1846) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1847) serial obyczajowy
12:30 MasterChef (7) reality show
13:30 MasterChef (8) reality show
14:30 Top Gear 20 (6-ost.) magazyn mot.
15:40 Mam talent! (7) program rozrywkowy
17:20 Rajd Dakar 2014 (1) rajdy
18:00 Kuchenne rewolucje: Tawerna Ellada, 

Głogów (11/15) program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Rajd Dakar 2014 (7) rajdy
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Bridget Jones: W pogoni za rozumem 

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

22:15 Facet z ogłoszenia komedia 
romantyczna, USA 2005

0:15 Królowa potępionych horror, 
Australia/USA 2002

2:20 Uwaga! magazyn reporterów
2:35 Arkana magii program rozrywkowy
3:55 Zakończenie programu
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5:15 Pascal: po prostu gotuj: Wielka 
kuchnia w małym mieście (15/16) 

5:50 We dwoje (7/17) program rozrywkowy
7:10 W-11 – Wydział Śledczy: Wariat (1082) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Sąd rodzinny: My, Cyganie (195) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: Syn 

marnotrawny (492) serial fabularno-dok.
9:55 Dr House 3 (7/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Wszystko przez ten 

deszcz (4/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Szkolne porachunki 

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

(493) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Tożsamość szpiega 2 (5/16) 

serial sensacyjno-komediowy
16:25 Na Wspólnej 12 (1848) serial obycz.
17:00 Przepis na życie 3 (5) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (8/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (6/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Sensacyjny wtorek: Miejski obłęd 

dramat sensacyjny, USA 1997
22:25 Partnerki 2 (9/15) serial kryminalny
23:30 Nocny jastrząb dramat sens., USA 1981
1:30 Dexter 3 (5/12) serial kryminalny
2:40 Arkana magii program rozrywkowy

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

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

Komediant (104) serial kryminalny
9:55 Magia wielkiego błękitu: Piękna 

Europa (4/7) serial przyrodniczy
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Magia wielkiego błękitu: Oszałamiająca 

Afryka (5/7) serial przyrodniczy
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5913) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2525) telenowela
15:40 Drużyna A 2: (13) serial sensacyjny
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2526) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 ME w piłce ręcznej – Polska
20:25 Chicago Fire (2/24) serial obyczajowy
21:25 Po prostu program T. Sekielskiego
22:05 Długi weekend thriller, 

Australia/USA 2008
23:40 Ekstradycja 2 (2/9) serial sensacyjny
0:50 Drużyna A 2: (13) serial sensacyjny
1:40 Świat się kręci talk-show
2:30 Notacje: Elżbieta Ficowska. Światy 

poetyckie Jerzego Ficowskiego cykl dok.
2:45 Klan (2526) telenowela
3:20 Miłość w przejściu podziemnym 

fi lm obyczajowy, Polska 2006
4:25 Notacje: Czesława Cydzik. Malowałam 

Stalina cykl dokumentalny

6:00 Faceci do wzięcia: Dziesiąta odbitka 
(78/91) serial komediowy

6:35 Jubileusz reportaż
7:05 M jak miłość (421) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:25 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
10:40 Barwy szczęścia (1043) serial obycz.
11:20 Na dobre i na złe: Pożar 

(209) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Podróż 

29. Lanzarote – Kanaryjski 
raj magazyn kulinarny

12:45 Wojciech Cejrowski – boso 
przez świat: Azja reportaż

13:25 Szkoła życia: Powołanie (5) serial 
fabularno-dokumentalny

14:15 Kabaretowy Klub Dwójki: Akademie, 
jubileusze program rozrywkowy

15:05 Ja to mam szczęście! (6) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:15 M jak miłość (1031) serial obyczajowy
17:10 Herkules: Pycha poprzedza 

bójkę (7) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu wielki fi nał
19:25 Barwy szczęścia (1043) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1045) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1032) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Paszporty «Polityki» uroczysta gala
0:00 Na linii strzału (33) serial sensacyjny
0:50 Czas honoru 6: Prosty wybór 

(67) serial wojenny
1:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
2:55 Na linii strzału (33) serial sensacyjny
3:50 Herkules: Pycha poprzedza 

bójkę (7) serial przygodowy
4:40 Zakończenie programu

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

program informacyjny
8:25 Świat według Kiepskich 

(1) serial komediowy
9:00 Malanowski i partnerzy (139) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (140) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Trudne sprawy (215) serial 

paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (212) serial 

paradokumentalny
12:00 Dom nie do poznania 9 

(247) reality show
13:00 Dom nie do poznania 9 

(248) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1815) 

serial obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (213) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (179) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (151) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1816) 

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

(417) serial komediowy
20:10 Megahit: 12 rund fi lm 

sensacyjny, USA 2009
22:25 Zmowa milczenia thriller, Francja 2003
0:05 Żołnierze kosmosu 3: Grabieżca 

fi lm SF, Niemcy/RPA/USA 2008
2:25 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:15 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

4:55 Uwaga! magazyn reporterów
5:10 Rozmowy w toku: talk-show
6:10 Mango telezakupy
7:15 Detektywi: Podaj mi dłoń (759) 

serial fabularno-dokumentalny
7:50 Doradca smaku (1) magazyn kulinarny
7:55 Rajd Dakar 2014 (9) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (183) serial paradok.
12:15 Szpital (79) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: Czekałam 

(968) serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (92) serial
15:00 Ukryta prawda (184) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (93) serial
18:00 Szpital (80) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajd Dakar 2014 (10) rajdy
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (2) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1849) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Bez 

przebaczenia (995) serial fabularno-dok.
21:35 Krytyczna decyzja fi lm sens., USA 1996
0:15 Kuba Wojewódzki: talk-show
1:15 Podkomisarz Brenda Johnson 2 (5) serial
2:15 Tajemnice Smallville 8 (18) serial SF
3:15 Uwaga! magazyn reporterów
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5:30 Pascal: po prostu gotuj: Jak powstają 
naleśniki (14/16) magazyn kulinarny

6:05 We dwoje (6/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: (8/9) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Zły uczeń (194) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: Słodki 

drań (491) serial fabularno-dok.
9:55 Dr House 3 (6/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Człowiek bez 

nazwiska (3/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: My, Cyganie (195) 

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

(492) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Tożsamość szpiega 2 (4/16) 

serial sensacyjno-komediowy
16:25 Dwóch i pół 8 (1/16) serial komediowy
17:00 Przepis na życie 3 (4) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (7/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (5/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Prawdziwe historie: Biker Boyz 

fi lm sensacyjny, USA 2003
22:25 Kobra: Oddział specjalny 17 

(11/16) serial kryminalny
23:35 Droga do szczęścia dramat obyczajowy, 

Wielka Brytania/USA 2008
2:00 Arkana magii program rozrywkowy

5:10 Msza Święta
7:05 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Wieś to też Polska
9:25 Słowo Życia
9:30 Vatican magazine
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:30 Rozmowy niedokończone
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:15 By odnowić oblicze ziemi
13:05 Koncert życzeń
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna 

prof. R. Natusiewicza
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
17:20 Reportaż dnia
18:00 Anioł Pański
18:05 Informacje dnia
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Różaniec
20:50 Felieton
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia

5:00 Zagadkowa Jedynka program rozr.
5:35 Naszaarmia.pl magazyn
5:55 TVP Info w TVP1
8:00 Wiadomości
8:10 Polityka przy kawie
8:25 Telezakupy
8:55 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 8: 

Fatalna diagnoza (103) serial kryminalny
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Magia wielkiego 

błękitu: Piękna Europa (4/7) serial przyr.
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Galeria (148) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy magazyn
15:45 Drużyna A 2: Wybory (12) serial sens.
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2525) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:25 Teatr Telewizji: Damy i huzary 

sztuka Aleksandra Fredry
22:00 Homeland 2 (1/12) serial obyczajowy
23:05 Czekolada komediodramat, 

Wielka Brytania/USA 2000
1:10 Drużyna A 2: Wybory (12) 

serial sensacyjny
2:00 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje: Xymena Zaniewska-Chwedczuk. 

Szefowa cykl dokumentalny
3:10 Klan (2525) telenowela
3:40 Imperium bez namiętności fi lm 

dokumentalny, Francja 2011
4:45 Zakończenie programu

6:05 Faceci do wzięcia: Gardłowa 
sprawa (77/91) serial komediowy

6:35 Coś dla ciebie magazyn
7:00 M jak miłość (420) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
10:35 Barwy szczęścia (1043) serial obycz.
11:10 Na dobre i na złe: Ślubna diagnoza 

(208) serial obyczajowy
12:10 Super zaradni magazyn
12:45 Wojciech Cejrowski – boso 

przez świat: Kosmici reportaż
13:20 Szkoła życia: Trójkąt (27) serial 

fabularno-dokumentalny
14:10 Dzieje oceanów (1/3) fi lm 

dokumentalny, Niemcy 2010
15:10 Ja to mam szczęście! (5) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:20 Rodzinka.pl: Nowe gniazdo 

(113) serial komediowy
16:45 Rodzinka.pl: Dziadkowie kontratakują 

(114) serial komediowy
17:20 Panorama
17:45 Piłka ręczna mężczyzn: Mistrzostwa 

Europy w Danii studio
17:55 Piłka ręczna mężczyzn: 

Mistrzostwa Europy w Danii mecz 
fazy grupowej: Serbia – Polska

20:05 Barwy szczęścia (1044) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1031) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:45 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Głęboka woda 2: Szczęściarze 

(12-ost.) serial obyczajowy
23:45 Czy świat oszalał?: Opiumowe 

zakładniczki fi lm dokumentalny, 
Wielka Brytania 2012

0:50 Czwarta władza (4-ost.) serial sens.
1:55 Tomasz Lis na żywo talk-show
2:55 Zbyt wiele komedia romantyczna, 

Hiszpania/USA 1995
5:00 Zakończenie programu

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

program informacyjny
8:15 Świat według Kiepskich 

(153) serial komediowy
9:00 Malanowski i partnerzy (137) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (138) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Trudne sprawy (214) serial 

paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (211) serial 

paradokumentalny
12:00 Dom nie do poznania 9 

(245) reality show
13:00 Dom nie do poznania 9 

(246) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1814) 

serial obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (212) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (178) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (150) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1815) 

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

(416) serial komediowy
20:05 Megahit: Polowanie na czarownice 

fi lm przygodowy, USA 2011
22:20 Spisek w New Hope fi lm 

sensacyjny, USA 2008
0:20 Insanitarium horror, USA 2008
2:05 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:15 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:00 Uwaga! magazyn reporterów
5:15 Rozmowy w toku: talk-show
6:15 Mango telezakupy
7:20 Co za tydzień magazyn informacyjny
7:55 Rajd Dakar 2014 (8) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (182) serial paradok.
12:15 Szpital (78) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy (623) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (91) serial
15:00 Ukryta prawda (183) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (92) serial
18:00 Szpital (79) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajd Dakar 2014 (9) rajdy
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (1) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1848) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Czekałam 

(968) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Życie bez wstydu (6/12) reality show
22:35 Perfekcyjna pani domu (6/13) 
23:35 Oblicza prostytucji (1/6) serial dok.
0:35 Pamiętniki wampirów 2 (11/22) serial
1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii program rozrywkowy
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czwartek 16 stycznia

5:30 Pascal: po prostu gotuj: Pastéis de 
Belém (1/15) magazyn kulinarny

6:05 We dwoje (9/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ: Adam Małysz (2/4) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Czarna wdowa (197) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (494) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Dr House 3 (9/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Dom naszych 

marzeń (6/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Eutanazja (198) 

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

(495) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Tożsamość szpiega 2 (7/16) 

serial sensacyjno-komediowy
16:25 Na Wspólnej 12 (1850) serial obycz.
17:00 Przepis na życie 3 (7) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (10/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (8/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Komediowy czwartek: Rodzina 

Addamsów 2 czarna komedia, USA 1993
22:05 Dowody zbrodni 7 (9/22) serial krym.
23:05 Ludzie koty horror, USA 1982
1:35 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:40 Druga strona medalu 4: Dariusz 

Krupa (1/8) talk-show
4:10 Druga strona medalu 4: Jan 

Podgórski (2/8) talk-show
4:40 Druga strona medalu 4: Tomasz 

Gollob (3/8) talk-show
5:10 Zakończenie programu

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

Świętego Franciszka
7:00 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Słowo życia
8:20 Polski Punkt Widzenia
8:40 Program dla dzieci
9:00 Na zdrowie
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Felieton z cyklu „Myśląc Ojczyzna”
11:50 Słowo Życia
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:20 Po stronie prawdy
14:20 Słowo życia
14:25 Święty na każdy dzień
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Felieton z cyklu „Głos Polski”
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach

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

(106) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: Magia wielkiego 

błękitu: Tajemnicza Ameryka 
Północna (6/7) serial przyrodniczy

11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Magia wielkiego błękitu: Niesamowita 

Antarktyka (7-ost.) serial przyrodniczy
13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5915) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2527) telenowela
15:40 Drużyna A 2 (15) serial sensacyjny
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Wiśle skoki narciarskie
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 ME w piłce ręcznej – Polska
20:30 Ojciec Mateusz 5: Rabunek 

(68) serial kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera 

magazyn interwencyjny
22:25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Dziewczyna, która pokonała śmierć 
fi lm dokumentalny, Dania 2012

23:25 Dwóch ojców dramat obyczajowy, 
Wielka Brytania/USA 1994

1:10 Drużyna A 2 (15) serial sensacyjny
2:05 Świat się kręci talk-show
3:00 Notacje: Maria Drue. Pani baronowa i 

austriacki bauer cykl dokumentalny
3:15 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem: 

Dziewczyna, która pokonała śmierć 
fi lm dokumentalny, Dania 2012

4:20 Notacje: Adam Zaleski. Wygraliśmy 
los na loterii cykl dokumentalny

4:40 Zakończenie programu

6:00 Faceci do wzięcia: Statek miłości 
(80/91) serial komediowy

6:30 Lokatorzy: Poważna decyzja 
(47/224) serial komediowy

7:05 M jak miłość (423) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:25 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
9:55 Pogoda
10:00 Pytanie na śniadanie magazyn
10:40 Barwy szczęścia (1045) serial obycz.
11:20 Na dobre i na złe: Na ratunek 

Zosi (211) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Podróż 4. 

Mołdawia – Mołdawia winem płynąca
12:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Poganiacz słoni reportaż
13:25 Szkoła życia: Hazard (15) serial 

fabularno-dokumentalny
14:15 Postaw na milion teleturniej
15:10 Ja to mam szczęście! (8) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:10 Na dobre i na złe: Życie za życie 

(543) serial obyczajowy
17:10 Herkules: (9) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1045) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1046) serial obycz.
20:40 O czym marzą faceci komedia 

kryminalna, USA 2001
22:20 Kocham kino: Persepolis fi lm 

animowany dla dorosłych, 
Francja/USA 2007

0:05 Świat bez tajemnic: Przystanek 
Świebodzin fi lm dok., Niemcy 2011

0:50 Świat bez tajemnic: Świat według Billa 
Gatesa fi lm dokumentalny, Francja 2011

1:30 Persepolis fi lm animowany dla 
dorosłych, Francja/USA 2007

3:10 Art Noc: Muzyczne «Rozmaitości» 
– zespół Pogodno

3:45 Herkules: (9) serial przygodowy
4:35 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:25 Świat według Kiepskich 
(3) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (465) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (466) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (217) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (214) serial 
paradokumentalny

12:00 Dom nie do poznania 9 
(251) reality show

13:00 Dom nie do poznania 9 
(252) reality show

14:00 Pierwsza miłość (1817) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (215) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (181) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (153) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1818) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

(419) serial komediowy
20:10 Lepiej być nie może 

komedia, USA 1997
23:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

9 (204) serial kryminalny
0:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

9 (205) serial kryminalny
1:00 Córka opiekuna wspomnień 

dramat obyczajowy, USA 2008
3:00 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

4:55 Uwaga! magazyn reporterów
5:10 Rozmowy w toku: talk-show
6:10 Mango telezakupy
7:15 Detektywi: Beatka (766) serial 

fabularno-dokumentalny
7:50 Doradca smaku (3) magazyn kulinarny
7:55 Rajd Dakar 2014 (11) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (185) serial 

paradokumentalny
12:15 Szpital (81) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: Mój synek 

(1015) serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (94) serial
15:00 Ukryta prawda (186) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (95) serial
18:00 Szpital (82) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajd Dakar 2014 (12) rajdy
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (4) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1851) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Bydlaki 

(971) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Kuchenne rewolucje: Restauracja 

Malinówka, Wisła (12/15) program rozr.
22:35 Lawina fi lm katastrofi czny, Belgia/

Francja/Niemcy/Austria/Polska 2008
0:30 Rajd Dakar 2014 (1) rajdy
1:05 Lekarze (6) serial obyczajowy
2:05 Uwaga! magazyn reporterów
2:20 Arkana magii program rozrywkowy
3:40 Zakończenie programu
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5:30 Pascal: po prostu gotuj: Kulinarna 
stolica Francji (16-ost.) 

6:05 We dwoje (8/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ: (1/4) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Szkolne porachunki 

(196) serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (493) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Dr House 3 (8/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Obudź się 

(5/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Czarna wdowa (197) 

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

(494) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Tożsamość szpiega 2 (6/16) 

serial sensacyjno-komediowy
16:25 Na Wspólnej 12 (1849) serial obycz.
17:00 Przepis na życie 3 (6) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (9/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (7/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Dobre kino: Podróż do Nowej 

Ziemi fi lm przygodowy, USA 2005
22:50 Fringe: Na granicy światów 

(4/22) serial SF
23:55 Pierwszy po Bogu dramat 

wojenny, Rosja 2005
2:00 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:05 Druga strona medalu: Prof. Andrzej 

Bochenek (7/8) talk-show
4:35 Druga strona medalu: Izabela 

Sokołowska (8-ost.) talk-show
5:05 Zakończenie programu

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

Świętego Franciszka
11:25 Myśląc Ojczyzna
11:50 Słowo życia
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Anioł Pański (na żywo) [0]
12:05 Informacje dnia (na żywo)
14:20 Święty na każdy dzień
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:25 Święty na każdy dzień
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach

5:20 Zagadkowa Jedynka 
program rozrywkowy

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

8: Artykuł (105) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: Magia wielkiego 

błękitu: Oszałamiająca Afryka 
(5/7) serial przyrodniczy

11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Natura w Jedynce: Magia wielkiego 

błękitu: Tajemnicza Ameryka 
Północna (6/7) serial przyrodniczy

13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5914) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2526) telenowela
15:40 Drużyna A 2 (14) serial sensacyjny
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2527) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:20 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:25 Podwójna tożsamość fi lm 

sensacyjny, Niemcy/USA 2007
22:10 Templariusze. Miłość i krew fi lm 

przygodowy, Dania/Norwegia/Niemcy/
Wielka Brytania/Finlandia/Szwecja 2007

0:30 Chicago Fire (2/24) serial obyczajowy
1:35 Drużyna A 2 (14) serial sensacyjny
2:35 Świat się kręci talk-show
3:25 Notacje: Ostap Łapski. Strachy nie 

na Lachy cykl dokumentalny
3:40 Klan (2527) telenowela
4:10 Notacje: Mieczysław Klimowicz. 

Żyliśmy w zgodzie cykl dokumentalny
4:30 Zakończenie programu

6:05 Faceci do wzięcia: Czar tropików 
(79/91) serial komediowy

6:35 Kabała i wszechświat
7:05 M jak miłość (422) serial obyczajowy
8:00 Pytanie na śniadanie magazyn
8:50 Panorama
8:55 Pytanie na śniadanie magazyn
9:25 Pogoda
9:30 Pytanie na śniadanie magazyn
9:55 Pogoda
10:00 Pytanie na śniadanie magazyn
10:35 Barwy szczęścia (1044) serial obycz.
11:10 Na dobre i na złe: «Król życia» 

(210) serial obyczajowy
12:10 Makłowicz w podróży: Podróż 4. 

Mołdawia – W drodze magazyn kulin.
12:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Słoń domowy reportaż
13:20 Szkoła życia: Maminsynek (30) 

serial fabularno-dokumentalny
14:10 Płocka Noc Kabaretowa 2013: Deszcz 

meteorów (1) program rozrywkowy
15:05 Ja to mam szczęście! (7) 

serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:15 M jak miłość (1032) serial obyczajowy
17:05 Herkules: Marsz do wolności 

(8) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia 

jednego przeboju program rozrywkowy
19:55 Piłka ręczna mężczyzn: 

Mistrzostwa Europy w Danii mecz 
fazy grupowej: Polska – Francja

22:10 Kino relaks: Randki na zlecenie 
komedia romantyczna, USA 2010

23:50 Zabójcze umysły 2 (40/45) 
serial kryminalny

0:45 Show z humorem: I kto to 
mówi? program rozrywkowy

1:25 Wesele komediodramat, Polska 2004
3:20 Pogoda na piątek (5) serial obyczajowy
4:15 Herkules: Marsz do wolności 

(8) serial przygodowy
5:05 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:25 Świat według Kiepskich 
(2) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (141) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (142) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (216) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (213) serial 
paradokumentalny

12:00 Dom nie do poznania 9 
(249) reality show

13:00 Dom nie do poznania 9 
(250) reality show

14:00 Pierwsza miłość (1816) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (214) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (180) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (152) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1817) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

(418) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(247) serial komediowy
20:35 Mały komedia 

kryminalna, USA 2006
22:45 Skazaniec dramat 

kryminalny, USA 2008
1:00 Wszystko zostaje w rodzinie czarna 

komedia, Wielka Brytania 2005
3:15 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

4:55 Uwaga! magazyn reporterów
5:10 Rozmowy w toku: talk-show
6:10 Mango telezakupy
7:15 Detektywi: Żebyś wiedział (765) 

serial fabularno-dokumentalny
7:50 Doradca smaku (2) magazyn kulinarny
7:55 Rajd Dakar 2014 (10) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (184) serial paradok.
12:15 Szpital (80) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: 

Bez przebaczenia (995) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 Wawa non stop (93) serial
15:00 Ukryta prawda (185) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (94) serial
18:00 Szpital (81) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajd Dakar 2014 (11) rajdy
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (3) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1850) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Mój synek 

(1015) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Piekielna głębia fi lm 

sensacyjny, USA 1999
23:40 Agenci NCIS: Los Angeles 

2 (2) serial sensacyjny
0:40 Prawo Agaty (6) serial obyczajowy
1:40 Uwaga! magazyn reporterów
1:55 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:15 Zakończenie programu
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konkurs

Józef Dowbor-Muśnicki

Moje wspomnienia
Generał Józef Dowbor-Muśnicki nale-
żał do grona najwybitniejszych przy-
wódców wojskowych w odradzają-
cej się po zaborach Polsce. Jego do-
konania miały znaczący wpływ na 
ustanowienie granic Rzeczpospoli-
tej i formowanie Wojska Polskiego.
Zdobył wykształcenie wojskowe, a na-
stępnie bogate doświadczenie w armii 
carskiej, w której służył do wybuchu 
rewolucji lutowej w Rosji. Wtedy to od-
dał się do dyspozycji Naczelnego Pol-
skiego Komitetu Wojskowego w Rosji. 
W latach 1917-1918 dowodził I Korpu-
sem Polskim w Rosji – jedną z najwięk-
szych polskich formacji wojskowych na 
Wschodzie. Karni i doskonale wyszko-
leni żołnierze korpusu po demobiliza-
cji i powrocie do Polski stali się rdze-
niem powstającego Wojska Polskiego. 

Książka dla Czytelnika
Generał miał ogromny wkład w suk-
ces Powstania Wielkopolskiego, nad 
którym objął dowództwo w mie jsce 
majora Stanisława Taczaka. Oddziały 
ochotnicze przekształcił w regularne 
wojsko liczące ponad 100 tysięcy żoł-
nierzy. Armia Wielkopolska, już w ra-
mach sił zbrojnych II Rzeczpospolitej, 
zasłużyła się w walkach przeciwko bol-
szewikom w latach 1919-1920. Niniej-
szy tom pozwoli czytelnikowi poznać 
ten fascynujący wycinek historii Pol-
ski w XX wieku z perspektywy jednego 
z głównych uczestników tych wyda-
rzeń. To pełna pasji relacja odważnego 
żołnierza i żarliwego patrioty, który za-
wsze pozostawał wierny swoim prze-
konaniom. 
Aby wziąć udział w konkursie i mieć szansę 
na wygranie książki „Moje wspomnienia” – 
Józefa Dowbora-Muśnickiego, wystarczy 
wysłać SMS-ową odpowiedź na pytanie: 
Generałem jakiej armii był Józef Dowbor-
-Muśnicki?
a) polskiej

MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY POKOLENIA 
Bialskie MultiCentrum odwiedzają przedszkolaki, młodzież, dorośli i seniorzy. Każdy przyjemnie i z pożytkiem spędzi 
tutaj czas, nie płacąc za liczne atrakcje ani grosza. Inne ośrodki w Polsce wzorują się na bialskiej instytucji

biała podlaska

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 
z zainteresowaniem oglądają przez lupę 
rośliny, a pod mikroskopem – preparaty. 
Na ich twarzach widoczna jest koncen-
tracja, ale i konsternacja. Odkrywają 
dobrze znany choć inny świat – nie-
widzialny ludzkim okiem. Dzieci pra-
cują w grupach, gdy jedne poznają taj-
niki przyrody, drugie podejmują próby 
animacji komputerowej, a jeszcze inne 
– opanowują zasady konstrukcji. Potem 
następuje zmiana stanowisk.
Ula zapewnia, że bardzo lubi tutaj przy-
chodzić. – Ostatnio wykonywaliśmy 
eksperymenty z magnesem i przycią-
galiśmy nim różne przedmioty – mówi 
siedmiolatka. 
Ola natomiast, z wypiekami na twarzy, 
usiłuje zmienić, zniekształcić czy też 
upiększyć fotografi ę, którą sama wy-
konała. Na stanowisku z klockami też 
wielkie poruszenie. Maluchy wykonują 
zadaną konstrukcję. Alek zrobił już po-
jazd. – Udał mi się, ale jak zamontować 
w nim silnik? – zastanawia się chłopiec. 
 – Tutaj dzieci uczestniczą w zajęciach 
z różnych dziedzin z wykorzystaniem 
najnowocześniejszego sprzętu. Dlatego 
też są one znakomitym uzupełnieniem 
procesu edukacyjnego. To połączenie 
nauki i zabawy, które rozwija spraw-
ność manualną. A najważniejsze, że 
dzieci lubią tu przychodzić – mówi Bo-
żena Krawczyk-Matysek, nauczycielka 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Multicentrum to multimedialne, wielo-
funkcyjne, interaktywne centrum edu-
kacji i rozrywki. Inne ośrodki w Polsce 

wzorują się na bialskiej instytucji. 
 – Zachęcamy do nowoczesnego sys-
temu zdobywanie i rozwijanie wiedzy 
z różnych dziedzin nauki z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Nasza 
oferta została ujęta w osiem modułów 
tematycznych: multimuzyka, multisz-
tuka, multiśrodowisko, multinauka, 
multitechnika, multijęzyk, multidzie-
ciak i logikit. Proponujemy również 
atrakcyjne spędzenie czasu wolnego 
wszystkim, bez względu na wiek i zain-
teresowania – mówi Lilianna Michaluk, 
kierowniczka Multicentrum. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się za-
jęcia edukacyjno-twórcze dla malusz-
ków wraz z opiekunami. Z tej oferty 
korzystają mamy z dziećmi, dziadko-

wie z wnukami i opiekunki ze swoimi 
podopiecznymi. 
 – Moje dzieci nie chodzą do przed-
szkola. Jedynie tutaj mogą skorzystać 
z fachowych zajęć plastycznych, ryt-
micznych i innych. I ważne jest to, że są 
one bezpłatne – podkreśla Katarzyna, 
mama dwójki przedszkolaków. 
Dla seniorów Multicentrum prowadzi 
naukę języka angielskiego i bezpłatny 
kurs obsługi komputera. – Nasza sie-
dziba znajduje się w odrestaurowanym, 
pięknym parku. Zachęcamy spacero-
wiczów aby zajrzeli do naszej instytu-
cji. Tutaj każdy znajdzie coś interesu-
jącego dla siebie – zapewnia Lilianna 
Michaluk. 

Agnieszka Lubaszewska

b) niemieckiej
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści tpzysk.X 
gdzie (po kropce) w miejsce „X” należy wpi-
sać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y cze-
kamy od 10 stycznia do 15 stycznia do 
godz. 15.59. Wygrywają dwie pierwsze 
osoby, które w najkrótszym czasie od-
powiedzą na pytanie postawione po-
wyżej. O wygranej poinformujemy te-
lefonicznie.

Dziwny jest świat oglądany przez lupę

Techniki animacji komputerowej wcale nie są trudne

Ze zwykłych klocków można wyczarować niezwykłe konstrukcje
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Ogłoszenie drobne w Tygodniku Podlaskim.
To proste. Teraz wystarczy wysłać SMS.

Drodzy Czytelnicy! Już mogą Państwo szybciej i łatwiej nadać ogłoszenie drobne, które ukaże się w Tygodniku Podlaskim, największym piśmie południowego Podla-
sia. Do tej pory, by zamieścić ogłoszenie w gazecie, trzeba było wyciąć kupon, wpisać odręcznie treść anonsu i dostarczyć go do redakcji. Teraz sprawa będzie znacz-

nie prostsza – wystarczy wysłać SMS. Oprócz wygody zyskujemy także pewność, że nasze ogłoszenie ukaże się w gazecie. Nowe zasady nadawania ogłoszeń drobnych 
obowiązują od 15 listopada. 

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

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

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

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

Parczewa okazyjnie sprzedam.660125XXX

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

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

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

5. Ile to kosztuje?
Wysłanie SMS-a od długości 160 znaków kosztuje 3,69 
zł (3 złote plus 23 procent VAT). W liczbę 160 zna-
ków wliczają się znaki użyte do wpisania prefi ksu, na-
zwy rubryki, treści anonsu i numeru telefonu, a także 
kropki i spacje (przerwy między wyrazami). 
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Rolada kokosowo-czekoladowa
Ta rolada kokosowa powstała u mnie z potrzeby chwili i chęci na coś słodkiego, ale też mocno czekoladowego. W każdym domu zostały 

jeszcze resztki pierniczków, doszłam jednak do wniosku, że do porannej kawy przyda się ciasto bardziej wyraziste, o zwartej struktu-

rze. Nic na to nie poradzę, że lubię zjeść ciasto do porannej kawy lub herbaty. To takie przyjemne…

Składniki

Ciasto:

300 g biszkoptów

50 g masła

50 g kakao

 2/3 szklanki mleka 

Masa:

200 g masła

100 g cukru pudru

100 g wiórków kokosowych

 ½ szklanki mleka

Wykonanie:

Mleko (2/3 szklanki) i masło podgrzać – uważać, żeby nie zagotować. Biszkopty pokruszyć, dodać kakao i mleko. 

Dokładnie wymieszać. Powinna powstać gęsta masa, którą należy rozłożyć na prostokąt o grubości ok. 0,5 cm. 

Pozostałe mleko (1/2 szklanki) zagotować, dodać wiórki kokosowe i – ciągle mieszając – podgrzewać do momentu, aż wiórki wciągną 

całe mleko.

200 g masła utrzeć z cukrem pudrem na puszystą masę. Pod koniec ucierania, dodawać stopniowo wiórki kokosowe, dokładnie miksu-

jąc. Tak powstałą masę rozsmarować na cieście i zwinąć w roladę. Schłodzić w lodówce przez min. 2 godziny.

Słodkości idealne porannej kawy – życzę smacznego

Ilona Gabrylewicz
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agd/rtv
ZEPSUTY sprzęt AGD RTY przyjmę nieodpłatnie, Tel. 
513 339 241

budowlane
GRZEJNIKI żeliwne Tel. 504 298 521

DOM gotowy do przewiezienia sprzedam, Tel. 
724 863 579

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

matrymonialne
WOLNY 39-lat, pracujący, własny dom, samochód 
poznam Panią 35 – 45 lat, do stałego związku Tel. 
505 800 588

43-LATEK, szczupły, szatyn, samotny, pracuje, poznam 
miłą, zaradną uczciwa i wolną kobietę, do 40 l., cel stały 
zw. Radzyń, Międzyrzec lub okolice, Tel. 693 792 782

meble

PIĘKNA, duża, włoska sypialnia do sprzedania. Szafa 
6-o drzwiowa z reliefem, łóżko, szafki nocne, toaletka, 
4500 zł, Tel. 515 564 572

WYPOCZYNEK sprzedam, Tel. 503 020 609

KOMPLET wypoczynkowy 2 kanapy, 1 fotel oraz łóżko, 
z materacem 160/200, sprzedam, Tel. 604 451 280

motoryzacja

FORD Escort,combi 93 r. 1,8 D,1200 zł, Tel. 697 466 036

FIAT Uno 0.9 B, 2000 r., stan bdb, 1000 zł, Tel. 690 
497 470

SEAT Toledo 1.8 b+g 1991 r., Tel. 519 183 363

VW Golf 1.6 benz. 1995 r. 1400 zł, Tel. 503 129 146

4 opony zimowe z felgami i nowa zimowa do Fiata Uno, 
Tel. 694 918 787

RENAULT Clio, 1.9 Diesel 1994 r. 2000 zł, Tel. 
667 124 659

FORD Transit, 1997, blaszak, podwyższony, 3800 zł, 
Tel. 506 536 502

SPRZEDAM lub zamienię Mitsubshi Lancer, cena 1800 
zł, Tel..693 819 485

GOLF 1.9 tdi Tel. 518 269 461

nieruchomość kupię

KUPIĘ mieszkanie osiedla „Biawena” Biała Podlaska, 
Tel. 83 344 20 35, 791 310 497

nieruchomość wynajmę

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

WYNAJMĘ lokal w Kąkolewnicy, 83m2 na salon gier, 
Tel. 515 564 572

nieruchomość sprzedam

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

M-3, 52 m2, Tel. 504 298 521

DOM drewniany Swory, Tel. 730 422 199

DZIAŁKĘ rolno-rekreacyjną 58 arów, na Styrzyńcu 
sprzedam, Tel. 83 343 22 58 

odzież
GARNITURY w super cenie, eleganckie i modne kroje, 
uniwersalna kolorystyka, zapraszamy Biała Podlaska, 
Zamkowa 1A, w KAAPPO

KURTKA z nutrii czarna roz.44 sprzedam, Tel. 513 
844 449

praca podejmę

MŁODY bez nałogów, podejmę dodatkowo prace na 
pół etatu, Tel. 693 819 485

praca zatrudnię

BRYKIETY 
Z TROCIN

DĘBOWYCH
663 232 581
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WYPRZEDAŻ
Z POWODU WYJAZDU

KOMODY, WITRYNY, KREDENSY
KRZESŁA, STOŁY, ŁAWY

KANAPY, FOTELE SKÓRZANE
ŁOŻE SYPIALNE WSZYSTKO 

Z LITEGO DĘBU, LUSTRO 
ŁAZIENKOWE, ŻYRANDOLE, 

KINKIETY MOSIĘŻNE
LAMPKI NOCNE DUŻE I MAŁE

WALIZKI WIKLINOWE 
Z ZESTAWEM STOŁOWYM

MASZYNA DO SZYCIA ANGIELSKA 
(NOWA)

CENY DO NEGOCJACJI
TEL. 693 286 866
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8
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PRODUCENT
MEBLI Z DREWNA

DUBICA GÓRNA 7, 21-580 Wisznice
www.mebleviolmar.pl e-mail: biuro@mebleviolmar.pl tel. 501 375 620

STOŁY � KRZESŁA � SYPIALNIE
KOMODY � SZAFY � MATERACE � BIURKARKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRRRKRKRKRKRKRRKRKRKRKRRKRKRKRKRKRKRKRRKKRKRKRKRRKRKRKRKKRKRKRRKKRKRKRKRKRRRRRRKRRRRKRKRRKRKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

MEBLE DO DOMU � HOTELI � RESTAURACJI
BIBLIOTEK � PENSJONATÓW � BARÓW

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRACACACACACACACACACACACAAACACACACAACACACACACAACAACACACAACACACACAACAACAAAAA JIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIIJIJIJIJIJIJIJJJJJJJJJIJIJIIIJ
ÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWÓWWÓWWWWÓWWWWWWWWWWÓWÓ

POLSKIE MEBLE ZAWSZE NAJLEPSZE
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KIEROWCÓW Z ADR
NA CYSTERNY 

GAZOWE, PRZYJMĘ 
NA UMOWĘ O PRACĘ

KONTAKT 
TEL. 508 159 604, 

603 661 883

21
24

rolnicze

SPRZEDAM-SILNIK elektryczny, 4 kw, Tel. 
503 443 688

SPRZEDAM dostawkę do pługa 2 lub 3, Tel. 503 443 
688

ŁADOWACZ, wóz metalowy, pług lakowy, kopaczka 
ziemniaków, kultywator, beczka 600L, kola wozu, 
kola poloneza, blok silnika ciągnika Białoruś, Tel. 
532 078 782

KUPIĘ kos, Tel. 503 446 473 

SPRZEDAM obornik bydlęcy, Tel. 699 920 896

SPRZEDAM przyczepę d50, 6t, sztywna, 4700 zł, 
niezarejestrowana lub zamienię na prasę łańcuchową 
walcowa, dopłata z mojej strony, Tel. 508 430 909

różne

APARAT słuchowy Tel. 602 221 787

DWIE narzuty wełniane(ładny wzór) tanio sprzedam, 
Tel. 513 844 449

WÓZEK dziecięcy 3w1. Cena 500 zł, Tel. 697 466 036

KOJEC, buda, Tel. 602 221 787

NOWE ramki do uli 40 sztuk sprzedam, Tel. 83 343 
22 58

NOWE podkarmiaczki dla pszczół sprzedam, Tel. 83 343 
22 58

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

WYKRYWACZ metali Fisher 5, dwie sondy, DD 10 i 12 
cali i akcesoria, Tel. 694 918 787
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Daiglob Finance

www.daiglob.pl
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MEBLE DLA KAŻDEGO 
I NA KAŻDĄ KIESZEŃ

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

MEBLE DLA KAŻDEGO 
I NA KAŻDĄ KIESZEŃ

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

DĘBOWYCH
663 232 581
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usługi

POŻYCZKA na dowolny cel . Minimum formalności, Tel. 
536 274 568

ANIOŁY z masy solnej na każdą okazje, rękodzieło, Tel. 
693 739 423 

REMONTY, malowanie, tapetowanie, płyta k/g, 
gładzie, układanie paneli, terakota, Tel. 505 343 483

POŻYCZKA na dowolny cel. Emeryci, renciści, pracu-
jący, um. zlecenie, rolnicy. Od 200 zł do 25.000 zł, Tel. 
791 277 719

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

KANCELARIA Prawnicza Expertus, ul. Janowska 3: 
porady, pisma, reprezentacja, windykacja w sprawach 
administracyjnych, cywilnych i rodzinnych, Tel. 
513 990 099

POŻYCZKA na dowolny cel. Minimum formalności, Tel. 
536 274 568

zdrowie

BEZPŁATNE konsultacje leczenia uszu i zatok, laryn-
gologia alternatywna NZOZ Euro-dental, Miedzyrzec 
P. – Biała P. Tel. 507 822 928

BADANIA komputerowe całościowe, odczulanie i testy 
alergiczne – bezinwazyjnie, Tel. 507 822 928

HEMOROIDY komfortowe leczenie nowość ! bezbole-
sne, bezkrwawe, bezoperacyjne aparatem Hemoron .dr 
Wysocka, gabinet Tel. 507 822 928
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Doceniono 
bialską imprezę

szachy

W Terespolu rozegrano trzecią sesję 
III Grand Prix Terespola w szachach. 
W czterech kategoriach rywalizowało 
osiemnastu zawodników. 
W kategorii open wygrał Marek Uściń-
ski, wyprzedzając Witolda Pytkę i Sła-
womira Leszka. W kategorii do 16 lat 
zwyciężył Michał Uściński, drugi był 
Marcin Dudek, a trzeci Mateusz Pro-
kopiuk. 
W kategorii do 12 lat najlepszym oka-
zał się Marek Prokopiuk, kolejne miej-
sca zajęli Mateusz Stawski i Piotr Pytka. 
W kategorii dziewcząt tryumfowała 
Patrycja Danieluk, przed Julia Zaorską 
i Anną Pytką.

Trzynasta Gala Piłki Ręcznej
II LO im. E. Plater w Białej Podlaskiej rokrocznie organizuje Galę Piłki 
Ręcznej. Obecna edycja była trzynastą z rzędu. 

Zdobyli trzydzieści pięć medali

Bialska Liga Szachowa

pływanie

Podczas zimowych mistrzostw woje-
wództwa lubelskiego w pływanie, które 
odbyły się Puławach, bardzo dobrze 
wypadli zawodnicy z naszego regionu. 
Hubert Charewicz (Żak Biała Podlaska) 
dziesięciokrotnie stawał na podium. Po 

dwa medale wywalczyli zawodnicy AZS 
AWF Biała Podlaska: Agnieszka Kargol 
oraz Kamil Zieliński. Pięć krążków wy-
walczyła Magdalena Suchota (Huragan 
Międzyrzec Podlaski), a  jej klubowa 
koleżanka Oliwia Stefaniuk – cztery. 
Również cztery razy na podium stawał 
Krzysztof Bekier (AZS AWF Biała Pod-

laska), dwa razy zaś – Jakub Klej (Żak 
Biała Podlaska). Po jednym medalu wy-
walczyli: Patryk Ciećka, Jakub Wąsik, 
Mateusz Szutko, Radosław Czartoryj-
ski (wszyscy AZS AWF Biała Podlaska) 
oraz Patryk Krawczyk (Żak Biała Podla-
ska). Łącznie pływacy z Podlasia zdobyli 
trzydzieści pięć medali.

Dobrze pływali podlasiacy w Puławach

piłka ręczna

W turnieju dziewcząt wystartowało pięć 
ekip: MKS Lublin, TS Siemiatycze, Prus 
Siedlce, LO Łosice oraz zespół gospo-
dyń. Najlepsze okazały się szczypior-
nistki z Lublina. 

W kategorii chłopców również najlep-
szymi okazali się zawodnicy ze stolicy 
województwa (Unia Lublin). Na miejscu 
drugim uplasowali się gospodarze, a ko-
lejne miejsce zajęli LO Baczyński i ZDZ 
Chełm. 
W turnieju przyznano również nagrody 

indywidualne: najlepsi bramkarze – 
Aleksandra Ciołek (II LO Plater) i Oli-
wier Dobrzyński (Unia Lublin), najlepsi 
zawodnicy Ilona Adach (MKS Lublin) 
i Jakub Przechodzeń (Unia), najskutecz-
niejsi – Karolina Sawicka (TS Siemiaty-
cze) i Grzegorz Leszczuk (II LO). 

III Grand Prix Terespola w szachach

Po raz trzeci szachiści grali w Terespolu w ramach III Grand Prix tego miasta
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lekkoatletyka

Finał Tamex Ekstraklasy Lekkoatle-
tycznej, który odbył się 31 lipca minio-
nego roku w Białej Podlaskiej, znalazł 
się w czołówce najlepszych mityngów 
minionego roku w  klasyfikacji Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. Bial-

ska impreza została uznana za siódmą 
w Polsce. Warto przypomnieć, że pod-
czas tych zawodów Paweł Fajdek rzu-
cił młot na odległość 79,26 metrów, co 
jest najlepszym wynikiem, uzyskanym 
w naszym kraju w 2013 r. 
Należy mieć nadzieję, że w tym roku 
będzie jeszcze lepiej. 

Paweł Fajdek w Białej rzucał najdalej

szachy

Bialskopodlaski Szkolny Związek 
Sportowy organizuje cykl imprez sza-
chowych w ramach Bialskiej Ligi Sza-
chowej. Liga zostanie przeprowa-
dzona w  cyklu 4 turniejów, rozgry-
wanych w terminach: 8 lutego 2014 r. 
– Biała Podlaska, 1 marca 2014 r. – Te-
respol, 29 marca 2014 r. – Biała Pod-
laska, 12 kwietnia 2014 r. – Łomazy. 
W zawodach mają prawo uczestniczyć 

wszyscy uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjanych z powiatu bialskiego i po-
wiatów sąsiednich. Zgłoszenia należy 
kierować na adres Szkolnego Związku 
Sportowego w Białej Podlaskiej, u sę-
dziego zawodów, Marka Uścińskiego 
– tel. 509 926 526 lub w dniu zawodów, 
30 minut przez ich rozpoczęciem u sę-
dziego prowadzącego rozgrywki. Zapi-
sywać się można również stronie inter-
netowej www.chessarbiter.com.

Podlaska młodzież lubi szachy
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iele zawirowań dotknęło 
na przestrzeni ostatnich 
lat bialskie Podlasie. W rok 
2014 klub wchodzi z nowymi 

nadziejami. Zarząd zapowiada, że nie 
ma zamiaru zadłużać klubu a budżet 
– może nie największy, ale święty – 
będzie powodem dużego ograniczenia 
wydatków. Zgadzam się ze stwierdze-
niem, że lepiej dostać mniej realnie, niż 
więcej wirtualnie. Udało się skomple-
tować nieprzypadkowy skład trenerski. 
Duet Robert Różański i Ryszard Wię-
cierzewski może okazać się strzałem 
w przysłowiową dziesiątkę, o ile będzie 

Nowa
nadzieja

Piotr Frankowski
Kierownik działu sport miał zapewnione godziwe warunki 

do pracy i odpowiedni skład. Z tym, 
wydaje się, nie będzie najgorzej. Na 
pierwszy trening stawiło się 30 piłka-
rzy, jest więc z czego wybierać. Cel jest 
jasny: utrzymać III ligę w Białej Pod-
laskiej; to cel wszystkich zawodników, 
sztabu szkoleniowego i zarządu klubu. 
Pozostaje jeszcze kwestia kibiców. Tych 
najwierniejszych na stadion zapra-
szać nie trzeba. Oni byli i będą zawsze. 
Większość sympatyków piłki nożnej 
pojawi się jednak na trybunach wów-
czas, gdy ich zespół będzie walczył od 
pierwszej do ostatniej minuty każdego 
spotkania.

okiem dziennikarza

1. AZS UW Warszawa 201,62

2. Wisła Kraków 182,33

3. Sfora Cibora Kraków 178.23

4. Dyktator Kraków 170,53

5. Milo Kraków 156,49

6. Hotel Polski-Dropol Rzeszów 155,44

7. Termochem Chemik Puławy 155,31

8. Ketz Super Bond-x Kraków 152,34

9. Yamit Zamość 151,05

10. Piast Kraków 146,87

11. Leskowiec Wadowice 140,92

12. Splinter Quickpack Jędrzejów 135,42

13. Integra Biała Podlaska 132,66

14. CKFiS Bełżyce 129,18

15. Szlemik San Nisko 108,62

16. MPEC Tarnów 99,52

ii liga

Poza pierwszą piątką
siatkówka

Przegrany 1:3 mecz z Huraganem Wo-
łomin zadecydował chyba o tym, że 
międzyrzeczanie nie zakwalifikują 
się do pierwszej piątki swojej grupy II 
ligi. Tym samym przyjdzie im już je-
dynie walczyć o byt w lidze. Matema-
tyczne szanse na piąte miejsce jeszcze 
co prawda istnieją, ale – by tak się stało 

1. Centrum 16 36 41-20

2. Stoczniowiec 16 35 40-22

3. Hajnówka 16 34 40-22

4. Wola 16 34 37-21

5. Huragan W. 16 30 36-26

6. Huragan M.P. 16 25 33-30

7. AZS UWM II 16 24 27-30

8. AZS UW 16 13 19-41

9. Wicher 16 6 14-43

10. Zawkrze 16 4 11-46

Huragan Wołomin – Huragan Międzyrzec Podlaski

3:1
(31:29, 25:15, 22:25, 25:18)

Huragan: Łęgowski, Musiał, Jesień, Wieczorek, Wasąg, Ostapowicz, Sadowski (libero) 
oraz Nowacki, Kondraciuk, Rybak, Sobieszczuk

laski
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Huragan raczej nie powtórzy sukcesu sprzed roku 

ii liga 

– musi zaistnieć splot wielu sprzyjają-
cych zdarzeń. 
W najbliższą sobotę o godz. 18 Hura-
gan zmierzy się przed własną publicz-
nością z teamem AZS UW 

16. kolejka
Huragan W. – Huragan M.P. 3:1
Centrum – AZS UWM II 3:0
AZS UW – Hajnówka 0:3

Walczą o ligowy byt

Niespodziewana porażka

Wola – Zawkrze 3:0
Stoczniowiec – Wicher 3:0

koszykówka

Nie udał się koszykarzom AZS AWF 
Biała Podlaska wyjazd do Łańcuta. 
Przegrali oni po dogrywce z miejsco-

wym Sokołem 76:78. 
Kolejny mecz akademicy zagrają we 
własnej hali w niedzielę o godzinie 
16.00 z zespołem Met-Bud Stalowa 
Wola. 

11. kolejka
AZS UMCS – Met-Bud 99:68
Gimbaskets 2 – Basket 140:80
SSK Rzeszów – Start 115:39

Kolejnym rywalem akademików będzie Met-Bud Stalowa Wola

1. AZS UMCS 10 20 879:652

2.Gimbasket 21019936:699

3. Met-Bud 10 17 817:771

4. Krosno 9 15 808:734

5. AZS AWF 10 15 789:742

6. Rzeszów 10 15 767:733

7. Sokół 10 13 718:911

8. Stal 9 11 622:730

9. Basket 10 11 791:938

10. Start 10 11 612:895

ii liga 

brydż sportowy

Zawodnikom Integry Biała Podlaska 
na ostatnim zjeździe rundy zasadni-
czej nie udało się – niestety – uplaso-
wać na miejscu dwunastym, dającym 
większe szanse na pozostanie w II li-
dze. Integra pokonała Hotel Polski-

-Dropol Rzeszów 13,15:6,85, Termo-
chem Chemik Puławy 12,54:7,46, ule-
gła zaś Yamitowi Zamość 6,12:13,88, 
AZS UW Warszawa 11,23:8,77 i CFiKS 
Bełżyce 9,01:10,99. Bialska ekipa grała 
w składzie: Jan Przygrodzki, Jerzy Brzu-
stowski, Tomasz Pawluk i Rafał Nie-
dzielski. Integra chcąc pozostać w II 

lidze musi w grupie drużyn z miejsc 
13-16 zająć pierwszą lub drugą pozycję, 
potem zaś wygrać jeden baraż z ekipą 
z miejsc 11-12.

Bialska Integra musi grać skuteczniej, jeśli chce się utrzymać w II lidze

Piątka najlepsza
sport szkolny

Odbył się fi nał miasta Biała Podlaska 
w siatkówce chłopców w ramach gim-
nazjady. Bezkonkurenycjni okazi się 
uczniowie PGm 5 grający w składzie: 
Konrad Wągrocki, Mateusz Nestoruk, 

Norbert Olesiejuk, Adrian Kupiński, 
Paweł Derko, Grzegorz Duluk, Jakub 
Chomiuk, Damian Korniluk, Łukasz 
Kuzawiński, Jakub Wągrocki, Michał 
Świętochowski, Dawid Niedźwiedź,  
Andrzej Niewęgłowski. Wyprzedzili 
oni PGm 3 i PGm 4.
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Transferowa karuzela
piłka nożna

PODLASIE 
BIAŁA PODLASKA

Odchodzą: Adrian Jesionek, (szuka 
klubu?), Damian Leśniak (przerwał tre-
ningi), Łukasz Biegajło (Lutnia?), Adam 
Wasiluk (Orlęta?), Tomasz Gawroński 
(rozwiązał umowę z klubem)

LUTNIA 
PISZCZAC

Odchodzą: Michał Krukowski (prze-
rwał treningi), Mateusz Cydejko (Pod-
lasie?)
Przychodzą: Łukasz Biegajło (Podla-
sie?)
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Przychodzą: Przemysław Grajek (Or-
lęta Radzyń Podlaski?), Marek Piotro-
wicz (Czarni Dęblin?), Jakub Magier 
(TOP-54?), Mateusz Cydejko (Lutnia?)

ORLĘTA 
RADZYŃ PODLASKI

Odchodzą: Krzysztof Stężała (koniec 
kariery), Przemysław Grajek (Podlasie?)

Przychodzą: Piotr Wójcik (Cheł-
mianka?), Adam Wasiluk (Podlasie?)

na boisku  partnerem rubryki jest kasa stefczyka

ROZPOCZĘLI 
PRZYGOTOWANIA

Co, gdzie, kiedy?

W miniony wtorek treningi wznowiło Podlasie Biała Podlaska

piłka nożna

Na pierwszych zajęciach pro-
wadzonych przez trenerów Ro-
berta Różański oraz Ryszarda 
Więcierzewskiego pojawiło się 
trzydziestu zawodników. Są 
wśród nich: Przemysław Gra-
jek (Orlęta Radzyń Podlaski), 
Jakub Magier (TOP-54 Biała 
Podlaska) i Mateusz Cydejko 
(Lutnia Piszczac). Do ekipy ma 
dołączyć również Marek Pio-
trowicz (Czarni Dęblin), któ-
remu choroba uniemożliwiła 
udział we wtorkowych zaję-
ciach. 
Z zespołem trenowało także 
kilku zawodników zaintere-
sowanych grą w Podlasiu. Są 
to w większości studenci bial-
skiej uczelni sportowej. 
Drugi nasz trzecioligowiec 
– zespół radzyńskich Orląt – 
treningi wznawia 13 stycznia. 
Klub był już bliski pozyskania 
Piotra Wojcika z Chełmianki, 
jednak sprawa mocno się 
skomplikowała. Trwają inten-
sywne poszukiwania następcy 
Krzysztofa Stężały.

Marek Piotrowicz (z prawej) jeszcze w barwach Czarnych Dęblin

Sparingi przed rundą rewanżową
piłka nożna

Orlęta Radzyń Podlaski: 25.01 Pogoń 
Siedlce – Orlęta, 01.02 Wisła Puławy 
– Orlęta, 08.02 Radomiak Radom – 
Orlęta, 15.02 Broń Radom – Orlęta, 
22.02 Lutnia Piszczac – Orlęta, 01.03 

Avia Świdnik – Orlęta, 08.03 Górnik 
II Łęczna – Orlęta, 15.03 Polesie Kock 
– Orlęta
Podlasie Biała Podlaska: 01.02 Gór-
nik Łęczna – Podlasie, 08.02 Pogoń 
Siedlce – Podlasie, 12.02 Pogoń Sie-
dlce – Podlasie, 01.03 Powiślak Koń-

skowola – Podlasie, 08.03 Orlęta Łu-
ków – Podlasie, 12.03 Motor Lublin 
– Podlasie, 15.03 Podlasie – Lutnia 
Piszczac
Lutnia Piszczac: 22.02 Lutnia – Or-
lęta Radzyń Podlaski, 15.03 Podlasie 
Biała Podlaska – Lutnia

piłka ręczna

Znamy już daty rozgrywania w Białej 
Podlaskiej spotkań II ligi przez szczy-
piornistów AZS AWF Biała Podlaska. 
Wszystkie mecze odbywać się w so-
boty o godz. 18 w hali sportowo-wi-
dowiskowej Akademickiego Centrum 
Edukacji Prozdrowotnej i Rehabilita-
cji Wydziału Wychowania Fizycznego 

i Sportu przy ul. Stanisława Marusa-
rza 8.

Piłka ręczna już za tydzień wraca do hali przy ul. Marusarza
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18.01.2014 – Włókniarz Konstantynów 
Łódzki
01.02.2014 – MKS Wieluń
22.02.2014 – Mazur Sierpc
01.03.2014 – Orlen Wisła II Płock
22.03.2014 – AZS AWF Warszawa
14.04.2014 – Warszawianka Warszawa

Kasa na bialski sport
bialski sport

Urząd miasta ogłosił we wtorek wy-
niki konkursu ofert na promocję mia-
sta przez sport w pierwszym półroczu 
2014 roku. 
Podział środków jest taki sam, jak pół 
roku temu. Podlasie otrzymało 200 
tysięcy złotych, AZS AWF 35 tys. zł, 

a fundacja Edukacja i Przyszłość, za-
rządzana przez PSW, 15 tys. zł. Reasu-
mując – z wcześniej przyznanymi do-
tacjami i przy założeniu, że w drugim 
półroczu z promocji miasta przez sport 
przeznaczone zostaną takie same pie-
niądze – cztery bialskie kluby otrzy-
mały lwią cześć dotacji miejskiej, która 
wynosi 1 464,8 tys. zł.

Podlasie: 500 tys. złotych (400 tys. promocja miasta + 100 tys. utrzymanie 
obiektów) – 33% środków przeznaczonych na sport przez miasto
AP TOP-54: 252,2 tys. złotych (144,4 tys. wspieranie szkolenia i współza-
wodnictwa + 92,8 tys. utrzymanie obiektów, 15 tys. wspieranie udziału i or-
ganizacji imprez) – 16% środków przeznaczonych na sport przez miasto
Żak: 187,5 tys. złotych (172,5 tys. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa 
+ 15 tys. wspieranie udziału i organizacji imprez) – 13% środków
AZS AWF: 162,5 tys. złotych (70 tys. promocja miasta + 3,5 tys. wspieranie 
udziału i organizacji imprez + 89 tys. wspieranie szkolenia i współzawod-
nictwa) – 11 % środków
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