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LEPIEJ NIŻ ZGODNIE 
Z PLANEM
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Bialskie Contact Center Towarzystwa Finansowego SKOK 
S.A. rozpoczęło działalność w lipcu ubiegłego roku. Firma 
powstała z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego jest 
jedną z większych podlaskich inwestycji ostatnich lat. Za-
trudnia o becnie 64 pracowników.

POZOSTAŁ 
BÓL I MODLITWA
terespol, biała podlaska | 4

Miał 19 lat, wielkie plany i całe życie przed sobą. To miał być 
jeden z najważniejszych i najbardziej radosnych wieczorów 
w życiu Bartka. Wystarczyło kilka sekund, by wszystko ru-
nęło w gruzach. Bartek, uczeń Technikum Ekonomicznego 
ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej, zginął w drodze na swoją stud-
niówkę. 

PSL ZDRADZIŁO WIEŚ
polska | 5

Wincenty Witos musi dziś przewracać się w grobie, widząc 
jak daleko PSL odeszło od tradycyjnych ideałów, obrony pol-
skich interesów narodowych; jak bardzo stała się liberalną 
przybudówką rządzącej dziś w Polsce neoliberalnej Plat-
formy Obywatelskiej.

POMAGAJĄ
BEZ ZGIEŁKU

Bez medialnego zgiełku, 
za to z doskonałymi 
rezultatami! Mieszkańcy 
Podlasia po raz kolejny 
tłumnie wzięli udział 
w akcji wigilijnej pomocy 
dzieciom prowadzonej 
przez Caritas. W całej 
Polsce rozprowadzono 
ponad 3 miliony świec. 
Dochód z ich sprzedaży 
wesprze maluchy 
z najuboższych rodzin. 
W Białej Podlaskiej 
działa także prężnie 
ośrodek Misericordia, 
gdzie pomoc znajdują 
osoby niepełnosprawne.

BRUTALNE PORACHUNKI
W RADZYŃSKIEJ PO
podlasie | 4

Pod koniec minionego roku doszło do zmiany przywództwa 
we władzach wojewódzkich PO. W atmosferze kłótni i przy 
akompaniamencie trzaskających drzwi Stanisława Żmijana 
zastąpił Włodzimierz Karpiński. Te wydarzenia najwyraźniej 
zachęciły działaczy partii władzy do porachunków w lokal-
nych strukturach partii.

DWA TYGODNIE 
ODPOCZYNKU
podlasie | 7

Po ciężkiej pracy przyszedł czas odpoczynku, od sprawdzia-
nów, testów i nauki. My ze swej strony zachęcamy do nauki 
pływania, to umiejętność przydatna na całe życie, a jej zdo-
bycie ułatwią promocje przygotowane na okres ferii przez 
podlaskie pływalnie.
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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

nagroda tygodnia

inwestycja tygodnia

apel tygodnia

Senator uhonorowany
podlasie

Podczas opłatkowego spotkania samo-
rządowców, przedsiębiorców i przyja-
ciół Katolickiego Radia Podlasie sena-
tora Grzegorza Biereckiego uhonoro-
wano wpisem do Złotej Księgi Przyjaciół 
Katolickiego Radia Podlasie AD 2013. 

W roku bieżącym wyróżnienie takie 
spotkało również s. Andrzeję Białą, 
Grażynę Prokopiuk, ks. Andrzeja Gła-
ska, Mariusza Cudnego oraz Daniela 
Celińskiego.
Senator znalazł się również w gronie 
120 osób wyróżnionych z okazji XV-le-
cia powiatu bialskiego.

Rząd PO-PSL nie dba o narodową kulturę
biała podl., radzyń podl.

Bluźniercza piosenkarka Madonna – 
5 milionów złotych dotacji, obchody 
150. rocznicy Powstania Styczniowego 
– 500 tysięcy złotych. 
Te kwoty charakteryzują najdobitniej 
– zdaniem posła Michała Kazimierza 
Ujazdowskiego – obecną politykę kul-
turalną państwa polskiego. 
Były minister kultury i dziedzictwa 
narodowego w rządach Jerzego Buzka, 
Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława 
Kaczyńskiego spotkał się w niedzielę 
12 stycznia z mieszkańcami Radzynia 
i Białej Podlaskiej. Zgromadziły one 
wielu nauczycieli i ludzi kultury. Poseł 
w prelekcjach inaugurujących spotka-
nia podkreślał wielką rolę konieczności 
bieżącej współpracy ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego z samorzą-
dami. Tylko w ten sposób środki prze-
znaczone na kulturę – bez względu na 
ich wysokość – mogą być wydatko-
wane racjonalnie. Odniósł się również 
do reform systemu nauczania, które 
wyrugowały z listy lektur pozycje, sta-

Od lewej: posłowie Adam Abramowicz, Sławomir Zawiślak, Beata Mazurek, 
M.K. Ujazdowski, senator Jerzy Chróścikowski, poseł Jerzy Rębek

nowiące kościec literatury polskiej, 
a zarazem najistotniejszy element bu-
dowania świadomości młodego po-
kolenia. – Pokolenie naszych rodzi-
ców więcej wyniosło z rodzinnych do-
mów wiedzy na temat historii polskiej, 
niż obecna młodzież wynosi ze szkół 

– podkreślił M.K. Ujazdowski. Długa 
dyskusja nie wyczerpała wszystkich za-
gadnień, niektóre zaledwie dotknęła, 
dlatego takie spotkania –  nie incyden-
talne, a cykliczne – są niebywale po-
trzebne – podkreślali ich uczestnicy.

Woj.

Remont w kodeńskiej bazylice

news tygodniakonkurs tygodnia

Moja Polska w 2050 roku
podlasie

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci oraz 
Rzecznik Praw Dziecka organizują kon-
kurs „Moja Polska w 2050 roku”, adre-
sowany do wychowanków przedszkoli, 
uczniów szkół podstawowych, ponad-
podstawowych oraz placówek opie-
kuńczych. 
Zadaniem uczestników będzie wyko-
nanie pracy plastycznej lub napisanie 
pracy związane z ich wyobrażeniami 
Polski za 37 lat.
Celem konkursu jest wywołanie refl ek-
sji nad teraźniejszością i przyszłością 
Ojczyzny, zwrócenie uwagi uczestni-
ków na otaczający świat, zachodzące 
zmiany, jak i te również, rodzące się 
w wyobraźni autorów, którzy w przy-
szłości decydować będą o obliczu na-
szego kraju. 
Konkurs zostanie przeprowadzony od 
lutego do kwietnia 2014 r. w dwóch 
etapach: okręgowym i ogólnopolskim, 
a jego zwieńczeniem będzie wręcze-
nie laureatom nagród oraz uroczyste 

spotkanie fi nalistów etapu ogólnopol-
skiego w Senacie RP. Zwycięzca etapu 
okręgowego będzie wraz z rodzicem, 
nauczycielem bądź opiekunem go-
ściem specjalnym senatora Grzegorza 
Biereckiego w Senacie RP podczas wrę-
czania nagród krajowych, wszyscy zaś 
zwycięzcy etapu okręgowego otrzy-
mają nagrody rzeczowe i wyróżnienia, 
ufundowane przez Senatora.
Zgłoszenia do udziału w konkursie 
szkoły mogą przesyłać na adres: Biuro 
Senatora Grzegorza Biereckiego, ul. 
Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska 
do dnia 28 lutego 2014 r. nawet wów-
czas, gdyby konkurs miał zostać prze-
prowadzony tylko w jednej klasie.
Wszelkimi informacjami służy Pań-
stwu Magdalena Eliaszuk, asystentka 
biura senatorskiego od poniedziałku 
do piątku w godz. 13.00 – 17.00, pod 
numerem telefonu (83) 343-36-77.
Regulamin konkursu zamieszczony 
jest na stronie: www.tygodnikpodla-
ski.pl

Woj.

kodeń

Bazylika Mniejsza w Kodniu – XVII 
wieczna perła architektury Podlasia, 
miejsce kultu cudownego obrazu Matki 
Bożej, zabezpieczonego w ubiegłym roku 
kuloodporną szybą i pancerną kasetą 
z inicjatywy senatora Grzegorza Bierec-
kiego – od 13 stycznia będzie niedostępna 
dla wiernych i pielgrzymów. W świątyni 
rozpoczął się remont posadzki.
Wymogi związane z tym przedsięwzię-
ciem spowodowały zmiany organiza-
cyjne. W dni powszednie Msze św. będą 
sprawowane w kaplicy klasztornej, która 
znajduje się za bazyliką. Natomiast nie-
dzielne nabożeństwa będą odprawiane 
w kościele zamkowym pod wezwaniem 
Ducha Świętego na Kodeńskiej Kalwarii. 
Te utrudnienia nie są jedynym problem 
gospodarzy – Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej. Wymiana posadzki to 
kosztowna inwestycja, która zamknie się 
kwotą około 500 tys. zł. 
– Posadzka w kościele liczy ponad 300 

lat, jest zużyta i popękana. Remont pla-
nowaliśmy od kilku lat, będzie on prze-
biegał w kilku etapach. Warto dodać, że 
wszystkie prace zostały skonsultowane 
z konserwatorem zabytków. Część płyt, 
które nie uległy zniszczeniu zostanie 
oczyszczona i położona w bocznych na-
wach. W głównej nawie planujemy uło-
żenie nowych płyt. Oprócz wymiany po-
sadzki musimy zainstalować podłogowe 
centralne ogrzewanie. 
Niewielka parafia licząca dwa tysiące 
wiernych nie podoła takiemu fi nanso-
wemu wyzwaniu. Potrzebna jest pomoc 
ludzi dobrej woli, prosimy ofi arodawców 
o wpłaty, nawet złotówka ma znaczenie 
– mówi o. Paweł, rzecznik sanktuarium 
maryjnego w Kodniu. Fundusze z kolędy 
zostały przeznaczone na renowację świą-
tyni. Dodatkowo parafi anie zebrali na ten 
cel 50 tys. zł. Mimo ich wysiłków jest to 
kropla w morzu potrzeb. 
Wszystkim, którzy chcą wesprzeć reno-
wacje kodeńskiej Bazyliki, podajemy nu-
mer konta bankowego:

Nie promujcie gender!
podlasie

Lubelscy radni zwrócili się do prezy-
denta miasta oraz podległych mu placó-
wek edukacyjnych, kulturalnych i wy-
chowawczych z apelem, aby nie ulegali 
naciskom i sugestiom różnych środo-

wisk, zorientowanych na promocję tzw. 
ideologii gender, coraz częściej obecnej 
w fi lmie, teatrze i szeroko pojętej kultu-
rze. Rewolucja kulturowa zaowocowała 
na Zachodzie olbrzymimi spustosze-
niami w sferze relacji społecznych – pi-
szą lubelscy radni twierdząc jednocze-

śnie, że tak w interesie całego kraju, jak 
i lokalnych społeczności leży umacnianie 
rodziny i więzi międzyludzkich, a także 
promocja takich postaw, które owocują 
wszechstronnym rozwojem oraz integra-
cją osób, rodzin i grup społecznych.
Apelują zatem o niepromowanie szko-
dliwej ideologii i chronienie młodego 
pokolenia przed destrukcją kulturową 
i moralną.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA 
PW. ŚW. ANNY
PEKAO SA I/O Biała Podlaska
20 1240 2177 1111 0000 3575 7854
Z dopiskiem: Darowizna na posadzkę 
Bazyliki

AL

Od 13 stycznia br. kodeńska Bazylika 
jest niedostępna dla wiernych 
i pielgrzymów. W świątyni rozpoczął 
się remont posadzki
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POMOC BEZ MEDIALNEGO ZGIEŁKU
Bez medialnego zgiełku, za to z doskonałymi rezultatami! Mieszkańcy Podlasia po raz kolejny tłumnie wzięli udział 

w akcji wigilijnej pomocy dzieciom prowadzonej przez Caritas. W całej Polsce rozprowadzono ponad 3 miliony świec. 

Dochód z ich sprzedaży wesprze maluchy z najuboższych rodzin. W Białej Podlaskiej działa także prężnie ośrodek 

Misericordia, gdzie pomoc znajdują osoby niepełnosprawne.

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.
To już ostatni kupon plebiscytowy, na któ-
rym zgłosić będą mogli Państwo swoich 
kandydatów wraz z krótkim uzasadnie-
niem dokonanego wyboru. Kupon można 
przesłać na adres redakcji do 24 stycznia br. 
Do tego też dnia swojego kandydata można 
zgłaszać za pośrednictwem portalu inter-
netowego www. tygodnikpodlaski.pl, gdzie 
znajduje się regulamin oraz kupon plebi-
scytowy.
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 7 lutego 2014 r. w głosowaniu 
niejawnym wybierze zwycięzcę plebiscytu. 
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas oko-
licznościowej uroczystości, a ich opubliko-
wanie 1 marca 2014 r. na portalu interne-
towym oraz 7 marca 2014 na łamach Tygo-
dnika, gdzie też zaprezentujemy sylwetkę 
oraz dorobek laureata.

podlasie

W 1993 roku, kiedy w kilku diecezjach 
rzymskokatolickich przeprowadzono 
pilotażową akcję „Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom” rozprowadzono 260 
tys. Z roku na rok rozrastał się jej zasięg, 
obecnie jest ona prowadzona w każdej 
parafi i, a ilość rozprowadzonych świec 
trzeba liczyć w milionach. 
 – Caritas prowadzi całą gamę róż-
nych kampanii skierowanych do naj-
uboższych, najbardziej potrzebujących 
wsparcia zarówno materialnego, jak też 
duchowego – mówi Paweł Kęska, rzecz-
nik prasowy Caritas Polska. 
Spośród największych akcji ogólnopol-
skich należałoby wymienić: Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister pe-

łen uśmiechów, Wakacyjna akcja Polo-
nia, Jałmużna Wielkopostna, Światowy 
Dzień Chorego, Wakacyjna Akcja Ca-
ritas, Kromka chleba, Światowy Dzień 
Chorego. Ponadto Caritas organizuje 
pomoc dla ludzi dotkniętych skutkami 
żywiołów i katastrof na całym świecie. 

W 2013 r. Caritas Polska 
zebrał 400 mln zł
Od 1950 r. kościół mógł prowadzić dzia-
łalność charytatywną jedynie na pozio-
mie parafi i. Caritas Polska, jako instytu-
cja charytatywna Konferencji Episko-
patu Polski reaktywował działalność 
w 1990 r., na fali posierpniowych prze-
mian,
W ubiegłym roku Caritas zebrał na 
działalność charytatywną około 400 

Bialski Ośrodek „Misericordia” Caritas funkcjonuje od 2003 roku. Główne 
zadani placówki to działalność opiekuńcza, charytatywna i edukacyjna.
W bialskim Ośrodek mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi. Tutaj pod stałą, dzienną opieką znajduje 45 osób niepełno-
sprawnych. W Centrum Charytatywnym z kuchnią i jadłodajnią dla osób potrze-
bujących wsparcia każdego dnia z bezpłatnych posiłków korzysta około 150 osób. 
Prowadzone są ponadto Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz działa Centrum Wolonta-
riatu. – Zwracamy się do tych którzy chcą pomagać innym o wsparcie naszych dzia-
łań – prosi w imieniu podopiecznych Ewa Borkowska, zastępca dyrektora ośrodka.

mln zł. Fundusze te zostały skierowane 
do hospicjów, dla chorych na oddziały 
opieki paliatywnej, domów środowi-
skowych, na potrzeby ludzi niepełno-
sprawnych, samotnych matek, świetlic 
socjoterapeutycznych, dożywianie ty-
sięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na 
pomoc edukacyjną, wypoczynek letni 
i zimowy dzieci.

Nie tylko w parafi ach
 – Jednym z głównych naszych zadań 
jest pomoc dzieciom ubogim i doświad-
czonym przez los. Warto podkreślić, że 
ciągle przybywa szkolnych kół Caritas. 
Młodzi ludzie mają otwarte oczy, do-
strzegają konkretną potrzebującą osobę, 
kolegę czy koleżankę i organizują jej po-
moc. To trzeba powiedzieć wyraźnie: 
przybywa potrzebujących ale również 
przybywa tych, którzy chcą pomagać – 
stwierdza Paweł Kęska. 
Te koła w znakomity sposób potrafi ą 
wydobyć młodzieńczy zapał, energie 
i pozytywne emocje. Młodzi ludzie wi-
dząc kolegę oczekującego na poważną 
operację nie pozostają bierni, zbie-
rają w najróżniejszy sposób fundusze, 
wspierają go w potrzebie, poświęcają 
mu swój czas, po prostu są z nim. Z ko-

lei takie działania choremu dodają sił, 
rozpraszają ponure myśli, przyczyniają 
się do szybszego powrotu do zdrowia.

Człowiek przede wszystkim
 – Caritas w odróżnieniu od innych in-
stytucji charytatywnych ma własną spe-
cyfi kę i dynamik działania. Nasze zada-
nia nie ograniczają się do przeprowadze-
nia jednej, czy też kilku akcji. Jesteśmy 
obecni z potrzebującym człowiekiem 
cały czas – podkreśla Paweł Kęska. 
Wolontariat przybiera na sile. Caritas 
Polska skupia obecnie ponad 100 tys. 
wolontariuszy, którzy nie od święta, 
nie podczas określonej akcji, ale każ-

dego dnia niosą pomoc drugiemu po-
trzebującemu człowiekowi. Ponad po-
łowę tej liczby stanowią ludzie młodzi. 
Niosą oni wsparcie konkretnej, najczę-
ściej dobrze znanej osobie chorej, głod-
nej, zagubionej. 
Wsparcie potrzebującego człowieka to 
nie tylko ofi arowanie mu pewnej kwoty 
pieniędzy, chociaż one też są istotne. 
Ważniejszy od datków materialnych 
jest dar serca. Zainteresowanie proble-
mami drugiego człowieka, rozmowa, 
obecność w ciężkich chwilach jego 
życia. Takie postawy u wolontariuszy 
kształtuje Caritas. 

Agnieszka Lubaszewska 

Spotkanie opłatkowe wolontariuszy Caritas Polska w Białej Podlaskiej
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Brutalne porachunki w radzyńskiej Platformie
Platforma słabnie z dnia na dzień, partią Donalda Tuska targają coraz ostrzejsze konfl ikty wewnętrzne. Kolejnych wybuchł 

właśnie w Radzyniu Podlaskim. Powiatowe władze PO cofnęły tam rekomendację dla wicestarosty Mariusza Skoczylasa.
radzyń podlaski

Mariusz Skoczylas, były szef radzyń-
skiej PO, to człowiek posła Stanisława 
Żmijana. Czarne chmury zaczęły się 
nad nim zbierać już kilka miesięcy 
temu, gdy przegrał z Włodzimierzem 
Grabowskim wybory na przewodniczą-
cego PO w powiecie radzyńskim (sto-
sunkiem głosów 16:18). 
W wyborach do władz powiatowych 
przepadła wtedy większość stronni-
ków posła Żmijana, m.in. przewodni-
czący rady miasta Jacek Piekutowski. 
Już wtedy mówiono, że możliwe jest 

wycofanie rekomendacji na urząd wi-
cestarosty dla Skoczylasa.

Najpierw Żmijan, teraz Skoczylas
Pod koniec minionego roku doszło do 
zmiany przywództwa we władzach wo-
jewódzkich PO. W atmosferze kłótni 
i przy akompaniamencie trzaskających 
drzwi Stanisława Żmijana zastąpił Wło-
dzimierz Karpiński, poseł z Puław i mini-
ster skarbu państwa. Ludzi Żmijana bez-
względnie wycięto w wyborach do rady 
i zarządu wojewódzkiego PO. Te wyda-
rzenia najwyraźniej zachęciły działaczy 
partii władzy do porachunków w lokal-

nych strukturach partii. 11 stycznia rada 
powiatowa PO zdecydowała o wycofa-
niu dla Mariusza Skoczylasa rekomen-
dacji na stanowisko wicestarosty radzyń-
skiego. Za podjęciem takiej decyzji było 
16 osób, 3 głosowały przeciw, 2 wstrzy-
mały się od głosu. Skoczylas nie dotrwał 
do głosowania, wyszedł już po 15 minu-
tach posiedzenia rady. Później jej decyzje 
ostro krytykował, twierdząc, że prowadzą 
do marginalizacji partii w powiecie. Dodał 
także, że w radzyńskiej PO „decyzje po-
dejmują teraz ludzie z Międzyrzeca Podla-
skiego, którzy niczego dobrego dla miasta 
nie zrobili”. Na myśli miał Włodzimierza 

Grabowskiego, który pochodzi z Mię-
dzyrzeca. Zabrzmiało to jednak dziwnie 
w ustach polityka, który uchodzi za za-
ufanego człowieka posła Żmijana, który 
w Międzyrzecu mieszka... Grabowski był 
bardziej powściągliwy w komentowaniu 
decyzji rady powiatowej, stwierdzając, że 
są to wewnętrzne sprawy Platformy.

Ostre reakcje
Mariusz Skoczylas zapowiedział, że od-
woła się w swojej sprawie do władz woje-
wódzkich partii. Bardzo ostro zareagował 
natomiast Emil Oleśkiewicz, który jest 
społecznym asystentem posła Żmijana 

i szefem PO w gminie Ulan-Majorat. Za-
mierza on zgłosić do partyjnego sądu ko-
leżeńskiego wniosek o wykluczenie z PO 
Włodzimierza Grabowskiego za działa-
nie na szkodę partii. Rada powiatowa PO 
chce, aby Skoczylasa na stanowisku wi-
cestarosty zastąpiła Anna Bogutyn, która 
jest inspektorem ds. oświaty w radzyń-
skim Urzędzie Miasta. Teraz ruch musi 
wykonać PSL, koalicjant Platformy w ra-
dzie powiatu. Sprzeciwić się zmianie ra-
czej nie może, bo mogłoby to zostać po-
traktowane jako zerwanie umowy koali-
cyjnej. Wojna trwa i nic nie zapowiada, 
by szybko się skończyła.                           mw

ŚMIERĆ W DRODZE NA STUDNIÓWKĘ
Miał 19 lat, wielkie plany i całe życie przed sobą. Wystarczyło kilka sekund, by wszystko runęło w gruzach. Bartek, 

uczeń Technikum Ekonomicznego ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej, zginął w drodze na swoją studniówkę. Sprawcą 

tragicznego wypadku drogowego jest, według prokuratury, 29-letni Rosjanin. Bliscy i przyjaciele Bartka wciąż nie 

mogą znaleźć odpowiedzi na pytanie „dlaczego”? Pozostał im tylko ból i łzy…

terespol, biała podlaska

To miał być jeden z najważniejszych i naj-
bardziej radosnych wieczorów w życiu 
Bartka. Wraz ze swoją dziewczyną Mo-
niką i dwójką przyjaciół wybierał się na 
studniówkę. To właśnie Bartek zasiadł 
za kierownicą opla. Na skrzyżowaniu 
krajowej „dwójki” z ulicą Wojska Pol-
skiego w Terespolu dochodzi do zderze-
nia z volkswagenem. Chrzęst miażdżonej 
blachy, rozdzierający dźwięk klaksonu 
a potem przerażająca cisza… Zapytany 
o to zdarzenie Jarosław Janicki rzecznik 
bialskiej policji nienaturalnym, cichym 
i stłumionym głosem przekazuje kolej-
nym dziennikarzom straszne informacje: 
– Na miejscu zginął 19-letni młody męż-
czyzna, mieszkaniec gminy Biała Podla-
ska. Sześć osób, w tym dwoje dzieci, zo-
stało zabranych do szpitala…

Areszt dla sprawcy wypadku
Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, 
że kierowca volkswagena, 29-letni Ro-
sjanin, nie ustąpił pierwszeństwa prawi-
dłowo jadącemu kierowcy opla i dopro-
wadził do zderzenia pojazdów. Najciężej 
ranna dziewczyna, 19-latka z gminy Te-
respol została przetransportowana śmi-
głowcem do specjalistycznego szpitala 
w Lublinie. Pięć pozostałych osób tra-
fi ło do Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego w Białej Podlaskiej. W nie-
dzielę, po obserwacji w szpitalnym od-
dziale ratunkowym zostali wypisani 
obywatele Rosji, matka z dwójką dzieci. 
Stan pozostałych rannych lekarze okre-
ślają jako dobry. Nic już nie zagraża życiu 
również 19-latce, która trafi ła na odział 
otolaryngologii w Lublinie. Policjanci 
zatrzymali kierowcę z Rosji, a prokura-
tor przedstawił mu zarzut spowodowa-
nia wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 

dobrze go znało. Oni za-
pewne chcieli aby w ci-
szy rozejść się do do-
mów. ZSZ to jednak duża 
szkoła, na bal studniów-
kowy przybyło 420 ma-
turzystów. Postanowiono, 
że odbędzie się on zgodnie 
z planem.
 – Teraz, gdy analizuję to, co 
się wydarzyło myślę, że mimo 
wszystko podjęto właściwą de-
cyzję. Szkoła była odpowiedzialna 
za młodzież, która tego wieczoru 
przybyła do nas. Gdybyśmy zakończyli 
imprezę część młodych ludzi wróciłaby 
do domów, ale część poszłaby bawić się 
w inne miejsca. Rodzice byliby prze-
konani, że my sprawujemy nad nimi 
opiekę. A gdyby wówczas coś im się 
przydarzyło? – wyjaśnia dyrektor Borys.

Ból po stracie kolegi 
W szkoła trwa żałoba. Uczniowie zo-
stali objęci wsparciem psychologa i pe-
dagoga. 

W poniedziałek lekcje rozpoczynały się 
od minuty ciszy. Na stronie interneto-
wej ZSZ pojawiły się klepsydra „Z głę-
bokim żalem zawiadamiamy o tragicz-
nej śmierci naszego Kolegi, Przyjaciela 
i Wychowanka Bartka. Uczniowie i wy-
chowawcy klasy IV Ta”. 
O żałobie świadczą jednak nie tylko 
ofi cjalne komunikaty. Młodzi ludzie 
nadal są w szoku. Niechętnie mówi 

o tym co się stało lub pośpiesz-
nie ucina rozmowę. 
 – Nie. Nie chcę o tym rozma-
wiać. Nie mogę – mówi szczu-
pła dziewczyna i szybko ucieka.

 – Dlaczego tańczono na tej stud-
niówce? Może powinni z tego 

zrezygnować? A może Bartek 
chciałby, aby wszyscy dobrze się 

bawili? – stawia retoryczne pyta-
nia Kamil.

 – Po co o tym mówić. Lepiej się pomo-
dlić – stwierdza Grzesiek.
 – Jak się z tym pogodzić? Bartek miał 
plany, zamierzał zdać maturę i iść na 
studia. Nie pasuje mi to, że mówię 
o nim w czasie przeszłym… – wyznaje 
Kacper. 
Pogrzeb Bartka zaplanowano we wto-
rek w Hrudzie. 
To będzie czarny dzień dla rodziny, 
mieszkańców Roskoszy – rodzinnej 
miejscowości chłopaka i całej spo-
łeczności szkolnej. Pamiętajmy o nich 
w naszych modlitwach…

Agnieszka Lubaszewska

Rosjanin złożył wyjaśnienia, nie przyznał 
się do winy. Został aresztowany na dwa 
miesiące, grozi mu 8 lat więzienia. 

Zabawa w cieniu tragedii
Wypadek wydarzył się przed godziną 18. 
W Zespole Szkół Zawodowych o godz. 
19.00 rozpoczęła się studniówka. Naj-
bliżsi koledzy z niecierpliwością ocze-
kiwali Bartka i tych, którzy mieli z nim 
przyjechać. Trudno im było zrozumieć 
powód spóźnienia, a telefony przyja-
ciół milczały. Po odtańczeniu poloneza 
i ofi cjalnym rozpoczęciu imprezy do na-
uczycieli dotarła tragiczna widomość. 
Ich uczeń, wychowanek, tegoroczny 
maturzysta, nie żyje…
 – To był szok. Ogłosiłam minutę ciszy. 
Potem zaprosiłam na naradę nauczy-
cieli, przedstawicieli rady rodziców oraz 
gospodarzy poszczególnych klas, aby 
wspólnie zdecydować, co robić. Czy w tej 
sytuacji można było podjąć dobrą decy-
zję? – zastanawia się Marta Borys, dy-
rektor szkoły. Zginął młody, kontaktowy, 
sympatyczny człowiek. Część uczniów 

Na skrzyżowaniu krajowej „dwójki” z ul. Wojska Polskiego 
w Terespolu 19-letni Bartek zginął w drodze na studniówkę
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na krótkona krótko

podlasie

W Diecezji Siedleckiej rozpoczęto przy-
gotowania do 140. rocznicy męczeńskiej 
śmierci Unitów Podlaskich. Szczególny 
charakter będą miały uroczystości w Pra-
tulinie i Drelowie. Od 14 stycznia w Sank-
tuarium Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie o godz. 19 odpra-
wiana jest nowenna. Codziennie trans-
mituje ją Katolickie Radio Podlasia. To 
duchowe przygotowanie do głównych 
uroczystości, które odbędą się w Pratu-
linie 23 stycznia. Eucharystii, która roz-
pocznie się o godz. 12 będzie przewod-
niczył ksiądz biskup Piotr Sawczuk. Już 
w piątek, 17 stycznia, obchodzona będzie 
140. rocznica męczeńskiej śmierci Uni-
tów Drelowskich. Uroczysta msza święta 
pod przewodnictwem księdza biskupa 
Piotra Sawczuka rozpocznie się w Dre-
lowie o godz. 10. Po eucharystii w Gmin-
nym Centrum Kultury zaprezentowany 
będzie spektakl „Największa jest miłość”. 
Przedstawienie przygotowali uczniowie 
drelowskiego gimnazjum, pod kierun-
kiem polonistki i scenarzystki Ewy Strok.

140 rocznica 
męczeństwa Unitów

radzyń podlaski

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” 
Inspektorat Radzyń oraz Parafi a Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy zapraszają 
młodzież ze szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu radzyńskiego do udziału 
w konkursie o Żołnierzach Wyklętych. 
Prace uczestników mają być odpowie-
dzią na pytanie: W jaki sposób, według 
ciebie, Żołnierze Wyklęci mogliby rozu-
mieć pojęcia „patriotyzm” i „niezłom-
ność” w dzisiejszych czasach? Pisemne 
prace o objętości do pięciu znormali-
zowanych stron (A4, czcionka 12 TNR, 
akapit 1,5 pkt.) należy nadsyłać na adres 
e-mail: win.radzyn@biurokracja.org.pl. 
Organizatorzy czekają na nie do 16 lu-
tego. Należy pamiętać o dodaniu imie-
nia i nazwisko, danych kontaktowych 
(tel., e-mail), nazwy szkoły i klasy. Au-
torzy trzech najlepszych prac otrzymają 
nagrody rzeczowe. Mogą także liczyć na 
publikacje w portalu Radzyn.info oraz 
w Radzyńskim Roczniku Humanistycz-
nym. Uroczyste wręczenie nagród na-
stąpi 1 marca, w Narodowym Dniu Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.

Konkurs WiN

milanów

Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie 
zaprasza w niedzielę 19 stycznia o godz. 
16.00 na Gminny Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek. Wystąpią: Chór parafi alny „Beati 
Cantores”, Kapela Czeremcha, Schola 
parafi alna z Parafi i NP. NMP w Milano-
wie, dzieci i młodzież ze szkół w Mila-
nowie, Rudnie i Kostrach. 

Kolędy i pastorałki

PSL zdradziło polską wieś
Po liście prezesa PSL J. Piechocińskiego, pouczającego PIS co do tego z kim ma zerwać 
sojusz w Europarlamencie, wojna na słowa i argumenty pomiędzy PIS a PSL wyraźnie się 
nasiliła. Słowa byłego premiera J. Kaczyńskiego o tym, że PSL zdradziło polską wieś, choć 
bardzo mocne i przykre, są – niestety – zasłużone i w pełni sprawiedliwe, oceniając zwłaszcza 
ostatnie 7 lat wspólnych rządów PSL z PO.

latach nie wzięły się znikąd. Prawie wszyst-
kie najgorsze pomysły, dotyczące działań 
premiera D. Tuska i jego rządu były soli-
darnie wspierane przez mniejszego koali-
cjanta. Jeden E. Kłopotek, będący wyrzu-
tem sumienia i PSL-owskim Reytanem, 
wiosny nie czyni i odpowiedzialności z tego 
środowiska politycznego nie zdejmuje. 
Jakże symbolicznym okazał się klękający 
w trakcie wyborczego zjazdu prezes PSL J. 
Piechociński. To przecież dziś prawdziwy 
symbol pozycji, rangi i znaczenia koali-
cjanta wobec rządzącej PO, który często, gę-
sto nie jest nawet informowany o najważ-
niejszych decyzjach premiera D.Tuska. Na 
kolanach można zbierać grzyby, ale nie da 
się prowadzić polityki partnerstwa wobec 
neoliberałów z PO, którzy nie wiadomo już 
czyje tak naprawdę interesy reprezentują. 

Brak budżetowej kasy? Oskubiemy 
Państwowe Lasy!
Znamiennym symbolem ideowej i progra-
mowej wspólnoty koalicjantów jest ich dziś 
wspólny stosunek do nowinek typu gender, 
bezpardonowego ataku lewackich mediów 
na polską tradycję, historię, kościół kato-
licki czy tradycyjne wartości dotyczące ro-
dziny, kultury czy moralności, ale zwłasz-
cza ostatni skok na kasę Polskich Lasów – 
zgodnie z hasłem „zabrakło budżetowej 
kasy, oskubiemy teraz Państwowe Lasy”. 
Żadnego wsparcia PSL-u nie czują dziś 
polscy rolnicy z woj. zachodniopomor-
skiego i Solidarności Rolników, protestu-
jący przeciwko coraz powszechniejszemu 

wykupowi polskiej ziemi przez zagraniczne 
spółki i fi rmy słupy, a przecież od 2016 r. 
ruszy całkowita swoboda wyprzedaży pol-
skiej ziemi cudzoziemcom. 

Budżet Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich mniejszy o jedną czwartą
Nie ma też najmniejszych wątpliwości, 
że unijnych pieniędzy w budżecie UE na 
lata 2014-2020 będzie mniej na polską 
wieś i kwoty te sięgają co najmniej kilku-
nastu miliardów złotych. Dobitnie świad-
czą o tym dokumenty Komisji Europej-
skiej i budżet Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, mniejszy o blisko 25 proc. 
Szkoda, że Minister Rolnictwa St. Kalęba 
wierzy bardziej w cudowną moc kreatyw-
nej księgowości niż w wyliczenia eurode-

putowanego, byłego prezesa NIK J. Woj-
ciechowskiego. Oby nie skończyło się to 
tak jak z zarządzaniem Mazowszem przez 
prominentnego polityka PSL, marszałka A. 
Struzika, bogatym województwem, mają-
cym dziś gigantyczne długi (ofi cjalnie ok. 
2 mld zł), które wsławiło się wydatkami na 
pas startowy i lotnisko w Modlinie i któ-
remu dziś bliżej do Grecji niż do Bawarii. 
Minister Rolnictwa w trosce o zdrowie 
polskich konsumentów uspokaja, że choć 
unijne przepisy obowiązują, to całkowitego 
zakazu wędzenia od września może nie 
być, choć w branży mięsnej ponad 100 fi rm 
ma wielkie i uzasadnione obawy. Jakby pa-
kowana tonami do wędlin chemia i unijne 
technologie były zdrowsze! 

Polacy nie gęsi…
Jednak absurdalnością i tupetem w ostat-
nich dniach wszystkich polityków PSL na 
głowę pobił poseł, szef Klubu Parlamentar-
nego PSL – J. Bury, który w reakcji na pro-
blem zasiłków na polskie dzieci w Wlk. 
Brytanii zaapelował o bojkot angielskiej 
sieci handlowej Tesco. Kilka dni później 
w radio TOK-FM J. Bury o pomyśle boj-
kotu wyraził się, że było to „spontaniczne 
i odruchowe” oraz zauważył, że „Tesco nie 
działa w Polsce charytatywnie”. Jeszcze 
bardziej kuriozalne wydaje się stwierdze-
nie, że „Polska nie może ciągle przepra-
szać, być miła, całować klamkę, Polakom 
wolno czasem szczeknąć”. Jeśli prawdziwe 
są te stwierdzenia, to mamy do czynienia 
z niezwykłym skandalem, bo wydaje się że 
szczekają tylko burki i psy łańcuchowe, na-
tomiast Polacy powinni wyrażać swe sta-
nowcze opinie w kwestiach skolonizowa-
nia państwa polskiego i gospodarki przez 
zagraniczny kapitał i międzynarodową li-
chwę, nie tylko odruchowo, ale po głębo-
kim przemyśleniu. Trzeba było o tym my-

śleć zawczasu. Czasami lepiej wykorzystać 
moment, by siedzieć cicho w sytuacji gdy 
jest się współodpowiedzialnym, choćby za 
procesy prywatyzacji, a raczej wyprzedaży 
za bezcen banków, handlu i przetwórstwa 
rolnego czy polskiej energetyki. 

Mizerne perspektywy
Mimo nierównoprawnych warunków ak-
cesji do Unii – za co część odpowiedzial-
ności ponosi były v-ce premier J. Kalinow-
ski z PSL-u – mniejszych dopłat do hektara 
dla polskich rolników i napływu znaczą-
cych środków na polską wieś w ramach 
dofi nansowania polityki rolnej, znacząco 
wzrosły też koszty utrzymania i koszty pro-
dukcji rolnej, a perspektywy rozwoju pol-
skiego rolnictwa i przetwórstwa rolnego 
uległy wyraźnemu zahamowaniu, a to ze 
względu na coraz bardziej ubożejące pol-
skie społeczeństwo oraz coraz bardziej do-
minującą pozycję wielkich zagranicznych 
koncernów spożywczych i handlowych, jak 
i zwykłą biedę oraz bezrobocie. 
Polska wieś instynktownie zaczyna wy-
czuwać zbliżające się zagrożenia i nie ku-
puje propagandowych rządowych zapew-
nień o nadchodzącym ożywieniu gospo-
darczym i szybko rosnącym dobrobycie 
Polaków. Wyraźnie traci zaufanie do po-
litycznego środowiska reprezentowanego 
przez dzisiejszy PSL, który został całkowi-
cie zdominowany przez liberalną i wielce 
nieudolną PO; które nie tylko, nie potrafi  
sprawnie rządzić, ale brnie od głupstwa 
do kolejnego, gospodarczego absurdu 
i zaniechania. To, komu uwierzy polska 
wieś, będzie widoczne już jesienią tego 
roku w czasie wyborów samorządowych. 
Łatwo stracić zaufanie, znacznie trudniej 
je odzyskać.

 Janusz Szewczak
Główny Ekonomista SKOK

PSL była wielokrotnie krytykowana za to, 
że jest cyniczną partią władzy, szczegól-
nie w ostatnich latach w ramach dwóch 
kadencji wspólnych rządów z PO najwy-
raźniej przestała przejmować się intere-
sami polskiej wsi, a coraz częściej wspól-
nie z PO stawała się adwokatem cudzych, 
w tym wielkich, fi nansowych interesów. 
Wincenty Witos musi dziś przewracać się 
w grobie, widząc jak daleko chłopska partia 
odeszła od tradycyjnych ideałów, obrony 
polskich interesów narodowych; jak bardzo 
stała się liberalną przybudówką rządzącej 
dziś w Polsce neoliberalnej Platformy Oby-
watelskiej. 
Próżno dziś szukać w PSL takich polityków, 
którzy krytycznie oceniali wyprzedaż ma-
jątku narodowego, w tym prywatyzację 
sektora bankowego, przetwórstwa spożyw-
czego, energetyki czy wielkich sieci han-
dlowych na rzecz kapitału zagranicznego. 
Tacy politycy jak J. Wojciechowski, B. Pęk, 
Z. Kuźmiuk, J. Dobrosz, Z. Podkański czy St. 
Bartoszek mieli najzwyczajniej dość dwu-
znaczności, nepotyzmu i podwójnych stan-
dardów. Partia o wielkich historycznych za-
sługach i tradycyjnych wartościach w prze-
ciągu ostatnich 25 lat polskiej transformacji 
w różnych konfi guracjach koalicyjnych naj-
częściej wspierała lub przynajmniej przy-
mykała oko na wiele patologii przemian 
gospodarczych i społecznych. 

Koalicja to współodpowiedzialność
Nie kto inny jak właśnie PSL, wspierająca 
nie od dziś PO, ponosi pełną współ-od-

powiedzialność za gigantyczny dług pu-
bliczny Polski, sięgający już kwoty blisko 
1bln zł i nadal rosnący, ogromny dług za-
graniczny sięgający kwoty blisko 280mld 
euro. Za kreatywną księgowość, byłego już 
na szczęście MF J.V. Rostowskiego, za kil-
kumilionową emigrację młodych ludzi za 
chlebem i pracą, za wyprzedaż majątku na-
rodowego, podniesienie wieku emerytal-
nego do 67 lat, podwyżkę podatków, w tym 
VAT do 23 proc. oraz za droższe ubranka 
dziecięce czy szkodliwe pomysły dotyczące 
GMO. Jest współ-odpowiedzialna za droży-
znę i rosnące koszty utrzymania wielu Po-
laków, również tych mieszkających na pol-
skiej wsi. Wszystkie te poważne zagrożenia, 
zarówno dla istnienia, jak i funkcjonowania 
polskiego państwa, zwłaszcza w ostatnich 7 

Próżno dziś szukać w PSL takich polityków, 
którzy krytycznie oceniali wyprzedaż majątku 
narodowego, w tym prywatyzację sektora 
bankowego, przetwórstwa spożywczego, 
energetyki czy wielkich sieci handlowych na 
rzecz kapitału zagranicznego.

Kreatywna księgowość nie da rolnikom chleba
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Dariusz Stefaniuk
Wiceprzewodniczący RM

bliżają się wybory, politycy 
coraz częściej zastanawiają 
się w jaki sposób można sku-
sić wyborców do głosowania 

na ich ugrupowania. SLD postano-
wiło zawalczyć o Polskę powiatową, 
wyciągając z szafy lekko przykurzony 
pomysł powrotu do 49 województw. 
Na pierwszy rzut oka to pomysł wciąż 
atrakcyjny, zbierający olbrzymi poklask 
mieszkańców prowincji, którzy bez-
pośrednio odczuwają brak wsparcia 
mniejszych ośrodków przez Sejmiki 
i Marszałków Województw. Inwesty-
cje ze środków UE w przytłaczającej 
większości zasilają stolice województw, 
a pozostałe miasta muszą zadowolić się 
„okruchami z pańskiego stołu”. Widzimy 
to doskonale w Białej Podlaskiej, nasze 
lotnisko porasta trawa, a w tym samym 
czasie Lublin wybudował sobie nowe, 
za prawie 500 mln zł (również naszych 
podatków), gdzie latają dziennie dwa 
samoloty. Inwestycje infrastrukturalne 
również skutecznie omijają nasz region. 
Obecnie łatwiej dojechać do Warszawy 
niż do Lublina. Trzy największe mia-
sta naszego regionu: Biała Podlaska, 
Chełm i Zamość są fatalnie ze sobą 
skomunikowane. Najnowszym pomy-
słem urzędników z Lublina jest budowa 
nowej siedziby dla Marszałka Woje-
wództwa. Z tej też przyczyny wróżyć 
możemy olbrzymie poparcie miesz-
kańców małych miasteczek i gmin dla 
wszelkich pomysłów na rzecz sece-
sji i utworzenia własnych mniejszych 
województw. Ale czy nie jest to jedzenie 

Kto da 
więcej?????
kiełbasy przez szybę z napisem wybory 
samorządowe? Unijne środki, któ-
rych wydatkowanie do 2020 r jest już 
zatwierdzone, podzielone są między 
16 województw. Zmiana tych ustaleń 
potrwa kilka lat. Kolejną kwestią jest 
finansowanie takiego województwa, to 
olbrzymie koszty: siedziba wojewody, 
marszałka, komendy wojewódzkie, 
wszystkie instytucje od kuratorium 
oświaty po sanepid … Nie chciałbym być 
posądzony o ciche lobby na rzecz lubel-
skiego. To co napisałem powyżej, to 
odczucia nas, mieszkańców Białej Pod-
laskiej i recenzja obecnych poczynań  
władz wojewódzkich, które powinny 
się zreflektować i zmienić swe nasta-
wienie. Uważam, że lubelscy politycy 
traktują Białą jako rubież, prowin-
cję. Do tego sam system wyborczy 
jest tak skonstruowany, że człowiek, 
który odpowiada za zamknięcie bial-
skiego PKS, pan Wicemarszałek z PO 
Jacek Sobczak, nie liczył się zupeł-
nie z negatywnymi skutkami tej decyzji 
i rozliczeniem przez wyborców. On nie 
kandyduje z naszego okręgu. W przy-
padku tak wielkiego województwa i tylu 
okręgów wyborczych odpowiedzial-
ność polityczna znika. Jeśli chcemy 
mieć więcej do powiedzenia i zmienić ten 
stan rzeczy, musimy mieć we władzach 
województwa lubelskiego radnego sej-
miku z Białej Podlaskiej lub powiatu 
bialskiego. W przeciwnym razie czarno 
widzę możliwości na pomoc w uzy-
skaniu środków z UE na dźwignięcie 
bialskiej gospodarki i infrastruktury 
w kolejnych latach. 

prosto z mostu

ednym z naszych krajowych pro-
duktów ekologicznych, które 
cieszą się dużym spożyciem nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie 

oraz poza nią, jest gama wędlin tradycyj-
nych wytwarzanych sposobem wiejskim. 
W latach dziewięćdziesiątych z powodu 
braku surowców do produkcji wędlin 
zachodnie firmy „chemiczne” ofero-
wały polskim zakładom przetwórczym 
dodatki do produkcji artykułów spo-
żywczych. Były to propozycje z gatunku 
tych nie do odrzucenia, bo pozwalały na 
zwiększenie wydajności produktów, co 
oznaczało, że z kilograma mięsa można 
było uzyskać więcej gotowego wyrobu. 
Polacy zachwycili się tymi środkami, 
aromatami, co w konsekwencji wpły-
wało także na niższą cenę wytworzenia. 

Pozostańmy tradycjonalistami
Dziś mamy sytuację, w której po około 
dwudziestu latach spożywania takich 
produktów, nie chodzi już tylko o wędliny, 
ale także o nabiał i pieczywo. Tymczasem 
okazuje się, że produkty, wytwarzane 
taką technologią, nie są wcale zdrowe 
dla naszego organizmu. W efekcie obser-
wujemy na rynku tendencję powrotu 
do spożycia produktów tradycyjnych. 
I dobrze, że tak się dzieje – bo z pewno-
ścią będziemy zdrowsi. Szkopuł w tym, że 
nie jest to na rękę tym, którzy sprzedają 
dodatki do żywności oraz supermarke-
tom. Z inicjatywy grup lobbingowych 
wymyślono więc wprowadzenie roz-
porządzeniem unijnym ograniczenia 
w wędzeniu produktów mięsnych 
z powodu ich rzekomej szkodliwości. 
Podstawą do tego, by wprowadzić takie 
rozporządzenie, rzekomo miałoby być 
to, iż wędzenie drewnem ma powodować 
wytwarzanie i osadzanie się na produk-
cie szkodliwego dla człowieka związku 

rozmyślania

Jan Brodawka
Kandydat na posła PiS 2011

P
Adam Świć
Radny Powiatu Radzyńskiego

Cześć Jego Pamięci!
na zdrowy rozum

racuję w Kocku, gdzie tradycja 
kleebergowska jest szczególnie 
żywa, dlatego też chcę się z czy-
telnikami Tygodnika Podlaskiego 

podzielić smutną informacją. 13 stycznia 
2014 r. w wieku 97 lat zmarł w Białym-
stoku rotmistrz Bernard Wasilewski, jeden z 
ostatnich Kleeberczyków, jeden z ostatnich 

polskich ułanów. Urodził się w 1916 r. w 
Górze na Podlasiu. Jego rodzice byli rolni-
kami. W 1937 r. wstąpił do 10 Pułku Ułanów 
Litewskich i został skierowany do szkoły 
podoficerskiej. Do wybuchu II wojny świa-
towej przebywał w koszarach 10 Pułku 
Ułanów Litewskich w Białymstoku. Brał 
udział w bitwie pod Kockiem 2 – 6 paź-
dziernika 1939 r. (ostatnia bitwa polskiej 
wojny obronnej stoczona przez regularne 
wojsko), gdzie dostał się do niemieckiej nie-
woli. W lipcu 1942 r. został złapany wraz 

J

Lepiej niż zgodnie z planem Anna
Cenię sobie zwłaszcza 
dobry kontakt z pra-
codawcą i bezstre-
sową atmosferę pracy. 
Możemy bez żadnych 

obaw, że spotkają nas jakiekolwiek 
nieprzyjemności,  zgłaszać swoje po-
trzeby szkoleniowe i takie zajęcia są 
organizowane. Szefom zależy na tym, 
żeby nasza wiedza i umiejętności były 
coraz większe.

Igor
Podobnie jak Ania pra-
cuję w Contact Cen-
ter od lipca ubiegłego 
roku. Pracujemy w sys-
temie zmianowym: od 

8 do 16 lub od 12 do 20. Jestem zado-
wolony z elastycznego czasu pracy. 
Poza tym klimat w pracy jest  rodzinny. 
Wszyscy mówimy sobie po imieniu. 
Składamy życzenia z okazji imienin, 
są ciastka i drobne upominki. Było nam 
niezmiernie miło spędzić czas z Zarzą-
dem podczas zorganizowanego przez 
pracodawcę w grudniu ubiegłego roku 
wspólnego spotkania wigilijnego. 

biała podlaska

Bialskie Contact Center Towarzystwa 
Finansowego SKOK SA rozpoczęło 
działalność w lipcu ubiegłego roku. 
Firma jest jedną z większych podla-
skich inwestycji w ostatnich latach. 
Powstała z inspiracji senatora Grzego-
rza Biereckiego. Podjęło w niej pracę 
30 osób, obecnie zatrudnionych jest 
w Contact Center 64 pracowników.

Harmonijny rozwój
– Szkolenia rozpoczęły się już 
w czerwcu ubiegłego roku w Gdańsku 
i Białej Podlaskiej – mówi Agnieszka 
Paluch – I wciąż trwają. Rekrutacja 
prowadzona jest we współpracy z Po-
wiatowym Urzędem Pracy. Od wrze-
śnia do grudnia zatrudnialiśmy i szko-
liliśmy od 6 do 10 nowych pracowni-
ków miesięcznie. Obecnie w Contact 
Center zatrudnione są 64 osoby po-
chodzące nie tylko z Białej Podlaskiej, 

ale i powiatu bialskiego.
Pracownicy początkowo zajmowali się 
telemarketingiem i windykacją. Obec-
nie przyjmują wnioski pożyczkowe 
przez telefon, co znacznie przyspiesza 
procedurę udzielania pożyczek w Pla-
cówkach Kas.
Od 1 grudnia powstała dodatkowa ko-
mórka, zajmująca się rozwojem opro-
gramowania oraz wsparciem IT.

Multipracownicy
Program umiejętności obsługi kilku 
usług przez każdego z pracowników, 
zamierzaliśmy podjąć od początku bie-
żącego roku – kontynuuje Agnieszka 
Paluch. – Zaczęliśmy go jednak reali-
zować już w październiku. To najle-
piej świadczy nie tylko o efektywno-
ści szkoleń, ale i jakości naszych pra-
cowników, którzy nie tylko szybko się 
uczą, ale i chcą tę wiedzę sukcesywnie 
powiększać.

Woj.

benzoapirenu, który może wywołać cho-
robę nowotworową... Obecnie, jak wiemy, 
bardzo dobrze rozwija się w Polsce wyrób 
produktów tradycyjnych i ekologicznych, 
co powoduje, że coraz większa liczba 
konsumentów kupuje żywność u drob-
nych wytwórców, co z kolei zmniejszą 
sprzedaż marketów. Sytuacja ta wywo-
łuje kolejny atak grup lobbingowych 
– z wykorzystaniem mediów – na pol-
ski przemysł spożywczy. Dzieje się tak, 
ponieważ jesteśmy coraz większym gra-
czem na świecie w produkcji żywności. 
Nie wędząc polskich produktów mię-
snych automatycznie zatracamy nasze 
dobra kulinarne, oparte na tradycyjnych 
recepturach naszych pradziadów. Mamy 
je odrzucić, bo nasi „koledzy” z Unii Euro-
pejskiej oferują nam swoje produkty, 
niewędzone i – oczywiście – o długim 
terminie przydatności do spożycia! Czy 
zatem, na przekór temu, co się dzieje, nie 
powinniśmy pozostać tradycjonalistami?

z pięcioma współwięźniami po nieuda-
nej próbie ucieczki z obozu. Trafił do obozu 
karnego. Po wojnie osiadł w Białymstoku, 
gdzie pracował do emerytury. Prawie do 
samej śmierci prowadził poczty sztanda-
rowe podczas uroczystości patriotycznych 
i kościelnych. Przez wiele lat był uczest-
nikiem uroczystości rocznicy bitwy SGO 
POLESIE w Kocku, Woli Gułowskiej i Sero-
komli. Przybywał niezawodnie – zawsze 
uśmiechnięty, po wojskowemu wyprężony, 
w nienagannie leżącym mundurze.

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska, prezes TF SKOK SA podczas otwarcia bialskiego 
Contact Center
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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 17 stycznia

5:30 Pascal: po prostu gotuj: Trufl e 
(2/15) magazyn kulinarny

6:05 We dwoje (10/17) 
program rozrywkowy

7:25 Męski typ: Rafał Sonik (4) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Eutanazja (198) 

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

Dziewczyna dilera (495) serial 
fabularno-dokumentalny

9:55 Dr House 3 (10/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Ludzka tarcza 

(7/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Klasa (199) serial 

fabularno-dokumentalny
14:30 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Dróżniczka (496) serial 
fabularno-dokumentalny

15:30 Tożsamość szpiega 2 (8/16) 
serial sensacyjno-komediowy

16:25 Na Wspólnej 12 (1851) 
serial obyczajowy

17:00 Przepis na życie 3 (8) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (11/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (9/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Wujaszek Buck komedia, USA 1989
22:10 Rodzina Addamsów 2 czarna 

komedia, USA 1993
0:10 Mentalista 3 (21/24) 

serial kryminalny
1:10 S. Darko dramat SF, USA 2009
3:15 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
5:14 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 tygodnika „Niedziela”
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Felieton „Myśląc Ojczyzna”
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia

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

Czarna wdowa (107) serial kryminalny
9:55 Magia wielkiego błękitu: Niesamowita 

Antarktyka (7-ost.) serial przyrodniczy
10:50 Film dokumentalny
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Zdumiewająca Ameryka Południowa: 

Andy: Świat w chmurach (5-ost.) serial dok.
13:50 Program rozrywkowy kabaret
14:25 Moda na sukces (5916) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Widma Warszawy niezaistniałej... reportaż
15:45 Sprawa dla reportera magazyn 
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? (2788) teleturniej 
17:55 Galeria (148) serial obyczajowy
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Rajd Monte Carlo kronika
20:07 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!: 

(27) program edukacyjny
20:25 Świat bez końca (3/8) serial historyczny
21:25 Weekendowy hit Jedynki: Kogel-mogel 

komedia obyczajowa, Polska 1988
23:20 Zagubiona przyszłość fi lm 

przygodowy, Niemcy/RPA/USA 2010
0:55 Weekendowy magazyn fi lmowy
1:20 Świat się kręci talk-show
2:10 Notacje: Adam Kilian. Teatr na 

pustyni cykl dokumentalny
2:25 Galeria (148) serial obyczajowy
2:55 Kogel-mogel komedia 

obyczajowa, Polska 1988
4:45 Notacje: Władysław Siemaszko. 

Widziałem śmierć cykl dokumentalny
5:00 Zakończenie programu

5:55 Faceci do wzięcia: Przyjaźń narodów 
(81/91) serial komediowy

6:30 Lokatorzy: Wielka miłość 
(48/224) serial komediowy

7:05 M jak miłość (424) 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 (1046) serial obycz.
11:15 Na dobre i na złe: Trudne oczekiwanie 

(212) serial obyczajowy
12:10 W krainie lwów (6-ost.) 

serial dokumentalny
12:40 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Łódka pana Makarona reportaż
13:15 Szkoła życia: Inna (10) serial 

fabularno-dokumentalny
14:00 The Voice of Poland. Bitwa 

widowisko muzyczne
15:45 Panorama kraj
16:10 Pogoda
16:20 Kabaret Ani Mru-Mru (1) 

program rozrywkowy
17:20 Panorama
17:45 Piłka ręczna mężczyzn: 

Mistrzostwa Europy w Danii mecz 
fazy grupowej: Polska – Rosja

20:05 Barwy szczęścia (1047) 
serial obyczajowy

20:40 Rodzinka.pl: Rywalizacja ojciec 
– syn (115) serial komediowy

21:10 Rodzinka.pl: Dzieci nas wyprzedzają 
(116) serial komediowy

21:45 Dzięki Bogu już weekend 
22:55 Kryminalne zagadki Las Vegas 

11 (20/22) serial kryminalny
23:50 O czym marzą faceci komedia 

kryminalna, USA 2001
1:30 PitBull (1) serial sensacyjny
2:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

11 (20/22) serial kryminalny
3:25 Brzuchomówca komediodramat, 

USA 2002
5:00 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:25 Świat według Kiepskich 
(4) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (467) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (468) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (218) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (215) serial 
paradokumentalny

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

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

14:00 Pierwsza miłość (1818) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (216) serial 
paradokumentalny

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

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (182) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (154) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1819) 

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

(420) serial komediowy
20:10 Artur i zemsta Maltazara fi lm 

familijny, Francja 2009
22:00 28 tygodni później horror, Wielka 

Brytania/Hiszpania 2007
0:05 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(13) serial kryminalny
1:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

(14) serial kryminalny
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

4:55 Uwaga! magazyn reporterów
5:10 Rozmowy w toku: talk-show
6:10 Mango telezakupy
7:15 Detektywi: Jak mogłaś to zrobić? (773) 

serial fabularno-dokumentalny
7:50 Doradca smaku (4) magazyn kulinarny
7:55 Rajdy terenowe: Rajd 

Dakar 2014 (12) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (186) serial 

paradokumentalny
12:15 Szpital (82) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: Bydlaki (971) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (95) serial
15:00 Ukryta prawda (187) serial 

paradokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: Wolę mieć 

psiaka niż chłopaka! talk-show
17:00 Wawa non stop (96) serial
18:00 Szpital (83) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:35 Rajdy terenowe: Rajd 

Dakar 2014 (13) rajdy
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Doradca smaku (5) magazyn kulinarny
20:05 Superkino: Infi ltracja dramat 

sensacyjny, Hongkong/USA 2006
23:10 Blade, Wieczny Łowca horror, USA 1998
1:35 Kuba Wojewódzki: Katarzyna 

Sokołowska i Piotr Żyła (20) talk-show
2:40 Uwaga! magazyn reporterów
2:55 Arkana magii program rozrywkowy
4:15 Zakończenie programu
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Repertuar kinowy
biała podlaska

NoveKino Merkury
18-19.01, „Skubani”, USA, ani-
mowany/komedia, (b/o)godz. 
12.30; 23.01, godz.10.30; 
17.01, „Skubani 3D”, USA, ani-
mowany/komedia, (b/o) godz. 
14.15; 20-22.01, godz. 13.30

Aby wziąć udział w konkursie 
i mieć szansę na wygranie dwóch 
pojedynczych wejściówek do No-
veKino Merkury na fi lm „Pod moc-
nym Aniołem” wystarczy wysłać 
SMS-ową odpowiedź na pytanie: 
Jaki zawód wykonuje Jarzy główny 
bohater w przedstawionym fi lmie 

Bilet do kina „Merkury” dla Czytelnika
pt. „Pod mocnym Aniołem”?
a) pisarzem
b) hydraulikiem
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 17 stycz-
nia do 20 stycznia do godz. 
15.59. Wygrywa ten, kto w naj-
krótszym czasie odpowie na 
pytanie postawione powyżej. 
O wygranej poinformujemy te-
lefonicznie. Wejściówki do zre-
alizowania 22 stycznia.

Pod Mocnym AniołemHit w Kinie
MERKURY | BIAŁA PODLASKA

Najnowszy fi lm Wojtka Smarzowskiego, reżysera „Drogówki”, 
„Róży” i „Wesela” to wstrząsająca opowieść o nałogu, próbach wy-
dobycia się z niego i o miłości, która wszystko ocala. Scenariusz jest 
oparty na znakomitej powieści Jerzego Pilcha „Pod Mocnym Anio-
łem” (Nagroda Literacka NIKE 2001). Jerzy (Robert Więckiewicz) 
jest pisarzem i nałogowym alkoholikiem. Poznajemy go w momen-
cie, w którym uwierzył, że może wygrać z nałogiem. Zakochuje się 
w młodej dziewczynie (Julia Kijowska) i wreszcie czuje, że ma po 
co i dla kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje długo. Pewnego dnia Je-
rzy idzie prosto do baru Pod Mocnym Aniołem, gdzie zaczyna picie. 
Potem kupuje alkohol w nocnym sklepie, wraca do swojego miesz-
kania i pije dalej. Bez końca. „Pod Mocnym Aniołem” to opowieść 
o powolnym upadku człowieka spętanego nałogiem, niełatwej, mo-
mentami tragicznej walce o przetrwanie, zwątpieniu, nadziei, kolej-
nym upadku, wielkiej determinacji, aż po światełko w tunelu w po-
staci odwzajemnionej miłości do kobiety, która jest ostatnią szansą 
na powrót do normalności i wyzwolenie się z potwornej choroby.

familijny, (l. 7) godz. 10.45, 
godz. 14.15; 20-22.01, godz. 
9.45, 15.15; 23.01, godz. 14.15

17.01, „Wkręceni”, Polska, ko-
media, (l. 15)godz. 16.00; 18-
19.01, godz. 16.00; 20-22.01, 
godz.17.00; 23.01, godz. 16.15

17.01, „Pod mocnym Aniołem”, 
Polska, dramat, (l 15.) godz. 
18.00, 20.00, 22.00; 18-19.01, 

Konkurs książkowy Wydawnictwa Zysk i S-ka
rozwiązanie

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

rym poprawna odpowiedź to a) 
polskiej, laureatkami konkursu 
zostały: Lucyna Marcinkiewicz 
i Marek Mazuruk. Laureatkom 

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

godz. 18.00, 20.00, 22.00; 20-
22.01, godz.19.00, 21.00; 23.01, 
godz. 18.15

23.01, Spotkanie Filmowe: 
„Młoda i piękna”, Polska, dra-
mat (l. 15), godz. 20.15

międzyrzec podlaski

Kino Sława
Kino nieczynne

20-22.01, „Kraina Lodu”, USA, 
animowany/familijny/przygo-
dowy, (b/o) godz. 11.30; 23.01, 
godz. 12.15
18-19.01 „Wędrówki z dino-
zaurami 3D”, Australia, USA, 
Wielka Brytania, dokument/
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5:10 Misja Martyna: 
Indie, czyli zdobyć rolę w fi lmie 
(4/10) program rozrywkowy

6:05 Misja Martyna: 
Etiopia, czyli nakarmić hieny 
(5/10) program rozrywkowy

7:00 Mango telezakupy
9:05 Przepis na życie 3 (7) 

serial obyczajowy
10:05 Przepis na życie 3 (8) 

serial obyczajowy
11:05 Czterej pancerni i pies: Rozstajne 

drogi (7/21) serial wojenny
12:00 Milion lat przed naszą erą fi lm 

przygodowy, Wielka Brytania 1966
14:10 Zatrzymani w czasie fi lm 

przygodowy, USA 2002
16:10 Pożyczalscy fi lm familijny, 

Wielka Brytania/USA 1997
17:55 Dr House 3 (8/24) serial obyczajowy
18:55 Kobra: Oddział specjalny 17 

(11/16) serial kryminalny
20:00 Hity na niedzielę: Wysłannik 

przyszłości fi lm SF, USA 1997
23:40 Mentalista 3 (22/24) serial kryminalny
0:45 Premiera: Pod prąd dramat 

sensacyjny, USA 2005
3:05 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
5:10 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 Katolickiego „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
20:50 Zaczerpnij ze źródła
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Vatican magazine

5:50 Moda na sukces (5915) telenowela
6:10 Moda na sukces (5916) telenowela
6:30 My, wy, oni magazyn
7:00 Transmisja mszy świętej
8:00 Tydzień magazyn rolniczy
8:25 Ziarno program dla dzieci
9:05 Kung Fu Panda – legenda o 

niezwykłości: Wyzwanie (10) serial anim.
9:35 SpongeBob Kanciastoporty 2: Nie dla 

głupoli/Odrzucony (29) serial anim.
10:00 iCarly: (18) serial dla młodzieży
10:25 Nela Mała Reporterka: Smaki 

Tajlandii (3) magazyn dla dzieci
10:45 Czarne chmury: Intryga 

(6/10) serial przygodowy
11:50 Między ziemią a niebem magazyn
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem magazyn
12:40 U Pana Boga w ogródku (2) serial kom.
13:20 Świat się kręci – the best of talk-show
13:50 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata 

w Zakopanem konkurs indywidualny
16:05 Program rozrywkowy kabaret
17:00 Teleexpress
17:30 Komisarz Alex: Zabójcze misie 

(3) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
19:00 Walt Disney przedstawia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Rajd Monte Carlo kronika
20:07 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:25 Anna German (8/10) serial biografi czny
21:25 Zakochana Jedynka: Ostatnia szansa 

Harveya dramat obyczajowy, USA 2008
23:10 Dom snów thriller, USA 2011
0:50 Skrzydlate świnie dramat 

obyczajowy, Polska 2010
2:40 Homeland 2 (2/12) serial obyczajowy
3:40 Czy ktoś mnie kocha w tym domu? 

fi lm obyczajowy, Polska 1992
4:45 Zakończenie programu

5:15 Słowo na niedzielę
5:30 Bliskie i groźne spotkania Steve›a 

(19/26) serial dokumentalny
6:05 Milion ton śmieci (2/10) serial dok.
6:30 Poezja łączy ludzi. Mój ulubiony wiersz: 

«Inge Bartsch» K. I. Gałczyński
6:45 M jak miłość (1032) serial obyczajowy
7:45 Barwy szczęścia (1046) serial obyczajowy
8:15 Barwy szczęścia (1047) serial obyczajowy
8:50 Kultura, głupcze magazyn 

kulturalno-społeczny
9:35 Rodzinne oglądanie: Planeta Egipt: 

Świątynie władzy (3) serial dok.
10:35 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Amazonka reportaż
11:10 Makłowicz w podróży: Podróż 21. 

Austria i Szwajcaria – Silvretta
11:40 Święta z kabaretem program rozr.
12:20 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu 

Świata w Szklarskiej Porębie bieg na 
10 km stylem klasycznym kobiet

13:40 Muzeum Polskiej Piosenki, czyli historia 
jednego przeboju program rozrywkowy

14:00 Familiada teleturniej
14:40 Rodzinka.pl: (6) serial komediowy
15:10 Rodzinka.pl: (7) serial komediowy
15:45 Show z humorem: I kto to 

mówi? program rozrywkowy
16:20 Sylwester z kabaretem 
17:20 Rozmowy po-szczególne
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:55 Dzięki Bogu już weekend 
20:05 Fabryka śmiechu – kabareton 

Koszalin 2006 program rozrywkowy
21:10 Krew z krwi (8-ost.) serial sensacyjny
22:10 WOK – Wszystko o Kulturze magazyn
22:45 Możdżer, Danielsson, Fresco – koncert
0:35 As w rękawie fi lm sensacyjny, 

Francja/USA 2007
2:30 Krew z krwi (8-ost.) serial sensacyjny
3:35 Amok fi lm psychologiczny, Polska 1998
5:25 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 
(11/26) serial animowany

8:15 Jeźdźcy smoków (20) 
serial animowany

8:45 Stuart Malutki 2 fi lm 
przygodowy, USA 2002

10:25 Pocahontas 
fi lm animowany, 
USA 1995

12:00 Vice Versa 
komedia fantasy, 
USA 1988

14:05 Jak ugryźć 10 milionów 2 
komedia, USA 2004

16:15 Świat według Kiepskich 
(42) serial komediowy

17:00 Świat według Kiepskich 
(44) serial komediowy

17:45 Nasz nowy dom (6) 
reality show

18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

program publicystyczny
20:10 Jak rozpętałem II wojnę 

światową: Wśród swoich (3-
ost.) komedia, Polska 1969

21:45 Kości 8 (149) 
serial kryminalny

22:45 Jesse Stone: 
Śmierć w raju 
dramat kryminalny, 
Kanada/USA 2006

0:45 Magazyn 
sportowy

3:00 Tajemnice losu 
program rozrywkowy

5:30 Uwaga! magazyn reporterów
5:45 Mango telezakupy
7:50 Rajd Dakar 2014 (14) rajdy
7:55 Maja w ogrodzie (3) magazyn ogrodniczy
8:25 Akademia ogrodnika (2) 

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

‹Życie w grobowcu›, Filipiny 
(7) serial dokumentalny

11:30 Co za tydzień magazyn informacyjny
12:00 Prawo Agaty (7) serial obyczajowy
13:00 Lekarze (7) serial obyczajowy
14:00 Naga broń 33 1/3 komedia, USA 1994
15:45 Drużyna specjalnej troski 

komedia, USA 2005
18:00 Ugotowani (8/12) program 

kulinarno-rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Rajd Dakar 2014 (15) rajdy
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Patriota fi lm sensacyjny, USA 1998
22:00 Agenci NCIS 8 (6/24) serial sensacyjny
23:00 Kula w łeb thriller, USA 1989
1:10 Uwaga! magazyn reporterów
1:25 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
2:45 Zakończenie programu
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5:15 Misja Martyna: Mongolia (2/10) 
program rozrywkowy

6:10 Misja Martyna: Ekwador, czyli oczyścić 
duszę (3/10) program rozrywkowy

7:05 Mango telezakupy
9:10 The Event: Zdarzenie (16/22) serial SF
10:05 Przyjaciele 10 (5/18) serial komediowy
10:45 Przyjaciele 10 (6/18) serial komediowy
11:20 Przyjaciele 10 (7/18) serial komediowy
11:55 Dr House 3 (7/24) serial obyczajowy
12:55 Mania czy Ania fi lm 

animowany, Niemcy 2007
14:25 Usta Usta (3) serial komediowy
15:25 Przepis na życie 3 (4) serial obyczajowy
16:25 Przepis na życie 3 (5) serial obyczajowy
17:25 Przepis na życie 3 (6) serial obyczajowy
18:25 Czterej pancerni i pies: Rozstajne 

drogi (7/21) serial wojenny
19:30 Przesyłka ekspresowa komedia 

romantyczna, USA 1998
21:20 Komediowa sobota: Kangur 

Jack komedia przygodowa, 
Australia/USA 2003

23:10 Premiera: Cela 2 horror, USA 2009
1:15 Dexter 3 (5/12) serial kryminalny
2:25 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
4:30 Druga strona medalu 4: Caroline 

Wozniacki (4/8) talk-show
5:00 Zakończenie programu

5:05 Świat w obrazach
7:20 Święty na każdy dzień
8:00 Informacje dnia (na żywo)
8:15 Warto zauważyć… W mijającym tygodniu
8:55 Święty na każdy dzień
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
21:00 Apel Jasnogórski

5:40 Moda na sukces (5913) telenowela
6:05 Moda na sukces (5914) telenowela
6:30 Mam przepis na pielgrzymowanie 

cykl dokumentalny
6:55 Pełnosprawni magazyn dla niepełn.
7:15 Las bliżej nas serial dokumentalny
7:30 Rok w ogrodzie magazyn
8:00 Naszaarmia.pl magazyn
8:30 Masz prawo znać prawo: Nic po 

mnie nie dostaniesz magazyn
8:45 Przedszkolandia (5) telenowela dok.
9:20 Przedszkolandia (6) telenowela dok.
9:50 Kultura od kuchni: Fotografi a 

(3) magazyn dla młodzieży
10:15 Jak to działa?: Kolej magazyn 
10:45 Czarne chmury: Czarna sakwa 

(5/10) serial przygodowy
11:45 Weekendowy magazyn fi lmowy
12:05 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
12:40 Anna German (7/10) serial biografi czny
13:40 Zwierzęta świata: Enklawy dzikiej 

przyrody (16) serial przyrodniczy
14:15 Okrasa łamie przepisy magazyn
14:45 Piłka nożna mecz towarzyski: 

Polska – Norwegia
17:05 Skoki narciarskie: Zawody Pucharu Świata 

w Zakopanem (w przerwie Teleexpress)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Rajd Monte Carlo kronika
20:07 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!: Kupujmy 

z głową (28) program edukacyjny
20:25 Dom snów thriller, USA 2011
22:05 Skrzydlate świnie dramat 

obyczajowy, Polska 2010
23:55 Samotność w sieci dramat 

obyczajowy, Polska 2006
2:15 Świat bez końca (3/8) serial historyczny
3:10 Bajki na dobranoc fi lm 

obyczajowy, Polska 1980
4:35 Zakończenie programu

5:55 Tygrysy Europy 2: Porwanie 
(6/7) serial komediowy

6:50 Poezja łączy ludzi. Mój ulubiony 
wiersz: «Piosenka o końcu świata» 
Czesława Miłosza program kulturalny

7:05 M jak miłość (1031) 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
11:00 Sztuka życia magazyn poradnikowy
11:25 Barwy szczęścia (1043) serial obycz.
12:00 Barwy szczęścia (1044) serial obycz.
12:35 Barwy szczęścia (1045) serial obycz.
13:10 Super zaradni magazyn
13:50 Biegi narciarskie: Zawody Pucharu Świata 

w Szklarskiej Porębie biegi sprinterskie 
stylem dowolnym kobiet i mężczyzn

16:15 Rodzinka.pl: Rywalizacja ojciec 
– syn (115) serial komediowy

16:45 Słowo na niedzielę
17:00 Dzięki Bogu już weekend 
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Kulisy «Postaw na milion» felieton
19:05 Postaw na milion teleturniej
20:05 Kabaretowa Noc Listopadowa 

Tarnów 2013: Ludzie, kino za 
darmo! (1) program rozrywkowy

21:10 Kabaretowa Noc Listopadowa 
Tarnów 2013: Do kina czy na fi lm? 
(2) program rozrywkowy

22:15 As w rękawie fi lm sensacyjny, 
Francja/USA 2007

0:10 Made in Polska: Hey koncert
1:25 Brzuchomówca komediodramat, 

USA 2002
3:05 Spis cudzołożnic fi lm obyczajowy, Polska 

1994 Ekranizacja powieści Jerzego Pilcha.
4:20 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

7:15 Jeźdźcy smoków (19) 
serial animowany

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

8:20 Pocahontas 
fi lm animowany, 
USA 1995

10:00 Ewa gotuje (165) 
magazyn kulinarny

10:35 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 
(8/26) serial animowany

11:05 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 
(9/26) serial animowany

11:35 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 
(10/26) serial animowany

12:00 Artur i zemsta Maltazara fi lm 
familijny, Francja 2009

13:55 Kelnerka komedia 
romantyczna, USA 2007

16:15 Top Chef (7) reality show
17:45 Kolacja z szefem (7) 

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

(421) serial komediowy
20:05 Pewnego razu w Meksyku: 

Desperado 2 fi lm sensacyjny, 
Meksyk/USA 2002

22:10 Enen thriller, Polska 2009
0:20 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku (12) serial kryminalny
1:20 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 

Jorku (13) serial kryminalny
2:20 Dziewczyny z fortuną 

teleturniej
3:25 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:30 Uwaga! magazyn reporterów
5:45 Mango telezakupy
7:50 Rajd Dakar 2014 (13) rajdy
7:55 Top Wings: Kto kogo zrobi w balona? (7)
8:30 Dzień dobry TVN magazyn
11:00 Na Wspólnej (1848) serial obyczajowy
11:25 Na Wspólnej (1849) serial obyczajowy
11:50 Na Wspólnej (1850) serial obyczajowy
12:10 Na Wspólnej (1851) serial obyczajowy
12:50 Ugotowani (7/12) 
13:50 MasterChef (9) reality show
14:50 Mam talent! (8) program rozrywkowy
16:45 Kobieta na krańcu świata: Santeryjska 

kapłanka, Kuba (6) serial dokumentalny
17:20 Rajd Dakar 2014 (2) rajdy
18:00 Kuchenne rewolucje: Restauracja 

Malinówka, Wisła (12/15) program rozr.
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:30 Rajd Dakar 2014 (14) rajdy
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Francuski pocałunek komedia 

romantyczna, Wielka Brytania/USA 1995
22:15 Nadchodzi Polly komedia 

romantyczna, USA 2004
0:15 Smętarz dla zwierzaków horror, USA 1989
2:25 Uwaga! magazyn reporterów
2:40 Arkana magii program rozrywkowy
4:00 Zakończenie programu
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5:15 Pascal: po prostu gotuj: Rodzinna 
tradycja (4/15) magazyn kulinarny

5:50 We dwoje (12/17) program rozrywkowy
7:10 W-11 – Wydział Śledczy: (1083) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Sąd rodzinny: Chrzest bojowy (200) 

serial fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: (497) 

serial fabularno-dokumentalny
9:55 Dr House 3 (12/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: (9/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Moja mała dziewczynka 

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

(498) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Tożsamość szpiega 2 (10/16) 

serial sensacyjno-komediowy
16:25 Na Wspólnej 12 (1852) serial obycz.
17:00 Przepis na życie 3 (10) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (13/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (11/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Sensacyjny wtorek: Świadek 

dramat sensacyjny, USA 1985
22:25 Partnerki 2 (10/15) serial kryminalny
23:25 Dzika banda western, USA 1969
2:20 Dexter 3 (6/12) serial kryminalny
3:35 Arkana magii program rozrywkowy
5:40 Zakończenie programu

8:00 Informacje dnia (na żywo)
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
20:50 Myśląc Ojczyzna

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 

9: Ucieczka (109) serial kryminalny
9:55 Natura w Jedynce: 

Madagaskar. Zagrożony raj fi lm 
dokumentalny, RPA 2011

11:00 Program rozrywkowy kabaret
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Planeta Ziemia: Od bieguna do 

bieguna (1/5) serial dokumentalny
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5917) telenowela
15:00 Wiadomości
15:45 Drużyna A 2: Czysta trucizna 

(17) serial sensacyjny
16:35 Jaka to melodia? – extra 

felieton, Polska 2012-2013
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2528) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:20 Spokojnie, to tylko ekonomia!: 

Planowanie domowego budżetu 
(30) program edukacyjny

20:30 Chicago Fire (3/24) serial obyczajowy
21:25 Po prostu program 

Tomasza Sekielskiego
22:05 Mgła horror, USA 2007
0:20 Ekstradycja 2 (3/9) serial sensacyjny
1:15 Zakończenie programu

6:05 Faceci do wzięcia: Kwestia zaufania 
(83/91) serial komediowy

6:35 Możesz więcej reportaż
7:05 M jak miłość (426) 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
10:35 Barwy szczęścia (1048) serial obycz.
11:15 Na dobre i na złe: Przygotowanie 

do walki (214) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Mołdawia – 

Człowiek i natura magazyn kulinarny
12:45 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Mały Indianin reportaż
13:25 Szkoła życia: Wyklęta (34) serial 

fabularno-dokumentalny
14:15 Kabaretowy Klub Dwójki: Zrób kabaret, 

czyli PaKA w klubie program rozrywkowy
15:05 Ja to mam szczęście! (10) 

serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (1033) serial obyczajowy
17:10 Herkules: Znikające ciała 

(11) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1048) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1049) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1034) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fi kcji: Nacjonalistyczna 

wizja. Węgry żegnają się z Europą 
fi lm dokumentalny, Austria 2012

23:55 Na linii strzału (34) serial sensacyjny
0:45 Zakończenie programu

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

program informacyjny
8:25 Świat według Kiepskich 

(6) serial komediowy
9:00 Malanowski i partnerzy (475) 

serial fabularno-dokumentalny
9:30 Malanowski i partnerzy (476) 

serial fabularno-dokumentalny
10:00 Trudne sprawy (220) serial 

paradokumentalny
11:00 Dlaczego ja? (217) serial 

paradokumentalny
12:00 Dom nie do poznania 9 

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

(262) reality show
14:00 Pierwsza miłość (1820) 

serial obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (218) serial 

paradokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (427) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (156) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1821) 

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

(423) serial komediowy
20:10 Mega hit: Opancerzony fi lm 

sensacyjny, USA 2009
22:00 Rozrachunek thriller, 

Niemcy/USA 2004
0:00 Podstępna gra thriller, USA 2001
2:15 Dziewczyny z fortuną teleturniej
3:30 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

5:00 Uwaga! magazyn reporterów
5:15 Rozmowy w toku: talk-show
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Randka (774) serial 

fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (6) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (188) serial paradok.
12:15 Szpital (84) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: Dobry uczynek 

(958) serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (97) serial
15:00 Ukryta prawda (189) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (98) serial
18:00 Szpital (85) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (7) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1853) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: (1012) 

serial fabularno-dokumentalny
21:35 Zawód: Szpieg dramat sens., Francja/

Niemcy/Japonia/Wielka Brytania/USA 2001
0:05 Kuba Wojewódzki: talk-show
1:05 Podkomisarz Brenda Johnson 

2 (6) serial kryminalny
2:05 Tajemnice Smallville 8 (19) serial SF
3:05 Uwaga! magazyn reporterów
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5:30 Pascal: po prostu gotuj: Kasztany 
(3/15) magazyn kulinarny

6:05 We dwoje (11/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: (1/9) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Klasa (199) serial 

fabularno-dokumentalny
8:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska: 

Dróżniczka (496) serial fabularno-dok.
9:55 Dr House 3 (11/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: (8/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Chrzest bojowy (200) 

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

(497) serial fabularno-dokumentalny
15:30 Tożsamość szpiega 2 (9/16) serial
16:25 Dwóch i pół 8 (2/16) serial komediowy
17:00 Przepis na życie 3 (9) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (12/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (10/16) serial
20:00 Prawdziwe historie: Pułapka 

thriller, USA 2011
21:55 Kobra: Oddział specjalny 17: Operacja 

“Hiob” (12/16) serial kryminalny
23:05 Pod prąd dramat sensacyjny, USA 2005
1:30 Arkana magii program rozrywkowy
3:35 Druga strona medalu 4: (5/8) talk-show
4:05 Druga strona medalu 4: (6/8) talk-show
4:35 Druga strona medalu 4: (7/8) talk-show
5:05 Zakończenie programu

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
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia

5:00 Zagadkowa Jedynka 
program rozrywkowy

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: Obrączka (108) serial kryminalny
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:40 Relacja z obchodów Chrztu 

Pańskiego i Święta Jordanu w Kościele 
greckokatolickim program religijny

13:50 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Galeria (148) serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy 

magazyn kulinarny
15:45 Drużyna A 2: Odgłosy wojny 

(16) serial sensacyjny
16:50 Teleexpress
17:00 Piłka nożna mecz towarzyski: 

Mołdawia – Polska
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!: Czytajmy 

umowy (29) program edukacyjny
20:25 Teatr Telewizji: Operacja «Reszka» 

sztuka Włodzimierza Kuligowskiego
22:10 Homeland 2 (2/12) serial obyczajowy
23:10 Elegia dramat obyczajowy, USA 2008
1:15 Drużyna A 2: Odgłosy wojny 

(16) serial sensacyjny
3:00 Notacje: Jerzy Krusenstern. Słowa, które 

pamiętam do dziś cykl dokumentalny
3:15 Metr nad ziemią fi lm 

dokumentalny, Polska 2012
4:05 Zakończenie programu

6:00 Faceci do wzięcia: Usta milczą, dusza 
śpiewa (82/91) serial komediowy

6:30 Coś dla ciebie magazyn
7:05 M jak miłość (425) 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
10:30 Barwy szczęścia (1047) serial obycz.
11:05 Na dobre i na złe: Wyrok losu 

(213) serial obyczajowy
12:05 Super zaradni magazyn
12:40 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: 

Wyprawa do łowców głów reportaż
13:20 Szkoła życia: Ojciec (32) serial 

fabularno-dokumentalny
14:10 Dzieje oceanów (2/3) fi lm 

dokumentalny, Niemcy 2010
15:10 Ja to mam szczęście! (9) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:10 Rodzinka.pl: Rywalizacja ojciec 

– syn (115) serial komediowy
16:35 Rodzinka.pl: Dzieci nas wyprzedzają 

(116) serial komediowy
17:10 Herkules: Gladiator (10) serial przyg.
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1047) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1048) serial obycz.
20:40 M jak miłość (1033) serial obyczajowy
21:35 Kulisy serialu «M jak miłość»
21:45 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Gala Nagród Kisiela 2014 widowisko
23:35 Czy świat oszalał?: Igrzyska Putina 

fi lm dokumentalny, Izrael 2013
1:15 Paradoks: Czat (1/13) serial kryminalny
2:15 Tomasz Lis na żywo talk-show
3:15 Miasto prywatne dramat 

sensacyjny, Polska 1994
4:45 Herkules: Gladiator (10) serial przyg.
5:30 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 
program muzyczny

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:25 Świat według Kiepskich 
(5) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (470) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (472) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (219) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (216) serial 
paradokumentalny

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

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

14:00 Pierwsza miłość (1819) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (217) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (426) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (155) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1820) 

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

(422) serial komediowy
20:10 Mega hit: Apocalypto dramat 

przygodowy, USA 2006
22:55 Ślepa furia fi lm sensacyjny, USA 1989
0:50 Łowcy wampirów: Los Muertos 

horror, USA 2002
2:35 Tajemnice losu 

program rozrywkowy

4:55 Uwaga! magazyn reporterów
5:10 Rozmowy w toku: talk-show
6:10 Mango telezakupy
7:15 Co za tydzień magazyn informacyjny
7:50 Doradca smaku (5) magazyn kulinarny
7:55 Rajd Dakar 2014 (15) rajdy
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (187) serial paradok.
12:15 Szpital (83) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: Cała prawda 

(624) serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (96) serial
15:00 Ukryta prawda (188) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (97) serial
18:00 Szpital (84) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (6) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1852) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Dobry uczynek 

(958) serial fabularno-dokumentalny
21:35 Życie bez wstydu (7/12) reality show
22:35 Perfekcyjna pani domu (7/13) 
23:35 Oblicza prostytucji (2/6) serial dok.
0:35 Pamiętniki wampirów 2 (12) serial grozy
1:30 Uwaga! magazyn reporterów
1:45 Arkana magii program rozrywkowy
3:05 Zakończenie programu
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czwartek 23 stycznia

5:30 Pascal: po prostu gotuj: Picodon – 
ser kozi (5/15) magazyn kulinarny

6:05 We dwoje (14/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: Zbigniew Lew-

Starowicz (3/9) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Kim jestem (202) 

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

Grube dziewczyny (499) serial 
fabularno-dokumentalny

9:55 Dr House 3 (14/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: Jeśli nie teraz 

(11/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Dwóch ojców (203) 

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

Śmierć za śmierć (500) serial 
fabularno-dokumentalny

15:30 Tożsamość szpiega 2 (12) serial 
sensacyjno-komediowy

16:25 Na Wspólnej 12 (1854) serial obycz.
17:00 Przepis na życie 3 (12) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (15/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (13/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Komediowy czwartek: Bumerang 

komedia romantyczna, USA 1992
22:25 Dowody zbrodni 7 (10/22) 

serial kryminalny
23:25 Świt żywych trupów horror, USA 2004
1:35 Arkana magii program rozrywkowy
3:40 Druga strona medalu: (4/8) talk-show
4:10 Druga strona medalu: (6/8) talk-show
4:40 Druga strona medalu 2: (1/7) 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
20:50 Felieton z cyklu „Głos Polski”
21:00 Apel Jasnogórski
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 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 

9: Festyn (111) serial kryminalny
9:55 Planeta Ziemia: Góry (2/5) serial dok.
11:00 Świat się kręci talk-show
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Przepis dnia magazyn kulinarny
12:45 Planeta Ziemia: Woda (3/5) serial dok.
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5919) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2529) telenowela
15:45 Drużyna A 2: (19) serial sensacyjny
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2530) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!: Moja 

fi rma (32) program edukacyjny
20:30 Ojciec Mateusz 5: Ogrodnik 

(69) serial kryminalny
21:25 Sprawa dla reportera magazyn interw.
22:25 Oglądaj z A. Fidykiem: Pussy Riot fi lm 

dok., Rosja/Wielka Brytania/USA 2013
23:30 Człowiek w ogniu dramat 

sensacyjny, Francja/Włochy 1987
1:00 Drużyna A 2: (18) serial sensacyjny
2:00 Świat się kręci talk-show
2:55 Notacje: Józef Glemp. Kapłaństwo 

i wierność cykl dokumentalny
3:10 Klan (2530) telenowela
3:45 Oglądaj z A. Fidykiem: Pussy Riot fi lm 

dok., Rosja/Wielka Brytania/USA 2013
4:50 Notacje: Prof. Zbigniew Kączkowski. 

Uciekłem z Auschwitz cykl dok.
5:05 Zakończenie 

programu

5:55 Faceci do wzięcia: Ku chwale 
Ojczyzny (85/91) serial komediowy

6:30 Lokatorzy: Kleptomanka 
(49/224) serial komediowy

7:00 M jak miłość (428) 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
10:40 Barwy szczęścia (1050) serial obycz.
11:15 Na dobre i na złe: Klub seniora 

(216) serial obyczajowy
12:20 Makłowicz w podróży: Friuli – Wenecja 

Julijska. Triest magazyn kulinarny
12:50 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Męska rzecz reportaż
13:30 Szkoła życia: Nie znaczy nie (43) 

serial fabularno-dokumentalny
14:20 Postaw na milion teleturniej
15:10 Ja to mam szczęście! (12) serial kom.
15:45 Panorama kraj
16:10 Na dobre i na złe: Nowe życie 

(544) serial obyczajowy
17:10 Herkules: Obudzone serce 

(13) serial przygodowy
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1050) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1051) serial obycz.
20:40 Powrót do przyszłości 2 

komedia SF, USA 1989
22:35 Kocham kino: Delta dramat 

obyczajowy, Niemcy/Węgry 2008
0:25 Świat bez tajemnic: Handel bronią w 

Europie fi lm dokumentalny, Francja 2012
1:15 Świat bez tajemnic: Europa – skręt w 

prawo fi lm dokumentalny, Francja 2012
2:25 Delta dramat obyczajowy, 

Niemcy/Węgry 2008
4:10 Art Noc: Diego el Cigala koncert
5:10 Herkules: Obudzone serce 

(13) serial przygodowy
5:55 Zakończenie 

programu

6:00 Nowy dzień z Polsat News 
program informacyjny

8:25 Świat według Kiepskich 
(15) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (479) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (480) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (222) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (219) serial 
paradokumentalny

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

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

14:00 Pierwsza miłość (1822) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (220) serial 
paradokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza 

pogody
16:15 Interwencja 

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (429) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (158) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1823) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

informacyjny
19:25 Prognoza 

pogody
19:30 Świat według Kiepskich 

(425) serial komediowy
20:05 Klik: I robisz, co chcesz 

komedia, USA 2006
22:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

9 (206) serial kryminalny
23:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami 

9 (207) serial kryminalny
0:20 Kabareton 

program rozrywkowy
1:00 Zakończenie programu 

(przerwa techniczna)

5:00 Uwaga! magazyn reporterów
5:15 Rozmowy w toku: talk-show
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Bal gimnazjalny (776) 

serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (8) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (190) serial paradok.
12:15 Szpital (86) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: (1021) 

serial fabularno-dokumentalny
14:00 Wawa non stop (99) serial
15:00 Ukryta prawda (191) serial paradok.
16:00 Rozmowy w toku: talk-show
17:00 Wawa non stop (100) serial
18:00 Szpital (87) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (9) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1855) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: (1046) 

serial fabularno-dokumentalny
21:35 Kuchenne rewolucje: Restauracja 

Viki Lektiko, Elbląg (13/15) 
program rozrywkowy

22:40 Wirus apokalipsy fi lm 
katastrofi czny, Niemcy 2009

0:35 Rajdy terenowe: Rajd 
Dakar 2014 (2) rajdy

1:10 Lekarze (7) serial obyczajowy
2:10 Uwaga! magazyn reporterów
2:25 Arkana magii interaktywny 

program rozrywkowy
3:45 Zakończenie programu
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środa 22 stycznia

6:05 We dwoje (13/17) program rozrywkowy
7:25 Męski typ 2: (2/9) talk-show
7:55 Sąd rodzinny: Moja mała dziewczynka 

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

Zapleśniały dom (498) serial 
fabularno-dokumentalny

9:55 Dr House 3 (13/24) serial obyczajowy
10:55 Ostry dyżur 12: A wszystko w 

Wigilię (10/22) serial obyczajowy
11:55 Mango telezakupy
13:30 Sąd rodzinny: Kim jestem (202) 

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

Grube dziewczyny (499) serial 
fabularno-dokumentalny

15:30 Tożsamość szpiega 2 (11/16) 
serial sensacyjno-komediowy

16:25 Na Wspólnej 12 (1853) 
serial obyczajowy

17:00 Przepis na życie 3 (11) serial obyczajowy
18:00 Dr House 3 (14/24) serial obyczajowy
19:00 Tożsamość szpiega 2 (12/16) 

serial sensacyjno-komediowy
20:00 Dobre kino: Grudniowi chłopcy 

dramat obyczajowy, Australia 2007
22:15 Fringe: Na granicy światów 

(5/22) serial SF
23:20 Mały Nowy Jork komedia 

kryminalna, Francja/USA 2009
1:25 Arkana magii program rozrywkowy
3:30 Druga strona medalu 4 (8-

ost.) talk-show
4:00 Druga strona medalu: (1/8) talk-show
4:30 Druga strona medalu: (3/8) talk-show
5:00 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
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
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 Serialowa Jedynka: Ojciec Mateusz 9: 

Sprawa honoru (110) serial kryminalny
9:55 Planeta Ziemia: Od bieguna do 

bieguna (1/5) serial dokumentalny
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: Planeta Ziemia: 

Góry (2/5) serial dokumentalny
13:55 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
14:25 Moda na sukces (5918) telenowela
15:00 Wiadomości
15:15 Klan (2528) telenowela
15:45 Drużyna A 2: Pustynne skorpiony 

(18) serial sensacyjny
16:35 Jaka to melodia? – extra 

felieton, Polska 2012-2013
16:40 Polska non stop magazyn reporterów
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muzyczny
17:55 Klan (2529) telenowela
18:30 Świat się kręci talk-show
19:15 Przepis dnia magazyn kulinarny
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Mistrzostwa Europy w 

piłce ręcznej – Polska
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!: 

(31) program edukacyjny
20:25 Płonąca pułapka dramat 

sensacyjny, USA 2004
22:30 Robin Hood: Książę złodziei 

fi lm przygodowy, USA 1991
1:15 Chicago Fire (3/24) serial obyczajowy
2:15 Drużyna A 2: (17) serial sensacyjny
3:10 Świat się kręci talk-show
4:00 Notacje: Ostap Łapski. Strachy nie 

na Lachy cykl dokumentalny
4:10 Klan (2529) telenowela
4:40 Notacje cykl dokumentalny
5:00 Zakończenie 

programu

6:00 Faceci do wzięcia: Dyskretny czar 
arystokracji (84/91) serial komediowy

6:30 Zaklinaczka dzieci (13/15) 
serial dokumentalny

7:05 M jak miłość (427) 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
10:30 Barwy szczęścia (1049) serial obycz.
11:10 Na dobre i na złe: Szczęśliwy 

człowiek (215) serial obyczajowy
12:10 Makłowicz w podróży: Mołdawia 

– Multi-kulti magazyn kulinarny
12:40 Wojciech Cejrowski – boso przez 

świat: Życie codzienne Indian reportaż
13:20 Szkoła życia: Depresja (37) serial 

fabularno-dokumentalny
14:15 Płocka Noc Kabaretowa 2013: Na 

ratunek (2) program rozrywkowy
15:05 Ja to mam szczęście! (11) 

serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:10 M jak miłość (1034) serial obyczajowy
17:05 Herkules: Szpaler (12) 

serial przygodowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Barwy szczęścia (1049) serial obycz.
20:05 Barwy szczęścia (1050) serial obycz.
20:40 Na dobre i na złe: Nowe życie 

(544) serial obyczajowy
21:45 Kino relaks: Podstępne druhny 

komedia romantyczna, USA 2010
23:25 Zabójcze umysły 2 (41/45) 

serial kryminalny
0:15 Show z humorem: I kto to mówi? 

program rozrywkowy
0:50 Powrót do przyszłości 2 

komedia SF, USA 1989
2:45 Pogoda na piątek (6) serial obyczajowy
3:45 Herkules: Szpaler (12) 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 
(12) serial komediowy

9:00 Malanowski i partnerzy (477) 
serial fabularno-dokumentalny

9:30 Malanowski i partnerzy (478) 
serial fabularno-dokumentalny

10:00 Trudne sprawy (221) serial 
paradokumentalny

11:00 Dlaczego ja? (218) serial 
paradokumentalny

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

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

14:00 Pierwsza miłość (1821) 
serial obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (219) serial 
paradokumentalny

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

magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (428) 

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (157) serial 

paradokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1822) 

serial obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport program 

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

(424) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich 

(248) serial komediowy
20:35 To nie jest kolejna 

komedia dla kretynów 
komedia, USA 2001

22:20 8 milimetrów 2 
thriller, USA 2005

0:45 Sposób na bezsenność komedia 
obyczajowa, USA 1996

2:45 Tajemnice losu program rozrywkowy

5:00 Uwaga! magazyn reporterów
5:15 Rozmowy w toku: talk-show
6:15 Mango telezakupy
7:20 Detektywi: Tajemnicza dziewczyna 

(775) serial fabularno-dokumentalny
7:55 Doradca smaku (7) magazyn kulinarny
8:00 Dzień dobry TVN magazyn
11:10 Ukryta prawda (189) serial 

paradokumentalny
12:15 Szpital (85) serial paradokumentalny
13:15 W-11 – Wydział Śledczy: 

Trudna dziewczyna (1012) serial 
fabularno-dokumentalny

14:00 Wawa non stop (98) serial
15:00 Ukryta prawda (190) serial 

paradokumentalny
16:00 Rozmowy w toku: Wykrywacz kłamstw 

sprawdzi, ile zarabia mój stary! talk-show
17:00 Wawa non stop (99) serial
18:00 Szpital (86) serial paradokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Doradca smaku (8) magazyn kulinarny
20:10 Na Wspólnej (1854) serial obyczajowy
20:50 W-11 – Wydział Śledczy: Zabójstwo 

Janiny Chabrzyńskiej (1021) serial 
fabularno-dokumentalny

21:35 Odważna thriller, Australia/USA 2007
0:00 Agenci NCIS: Los Angeles 

2 (3) serial sensacyjny
1:00 Prawo Agaty (7) serial obyczajowy
2:00 Uwaga! magazyn reporterów
2:15 Arkana magii program rozrywkowy
3:35 Zakończenie programu
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konkurs

Zbigniew Masternak

Nędzole
Para młodych Polaków wyrusza w 
podróż po Francji w poszukiwaniu 
pracy. Po licznych przygodach doj-
rzewa w ich głowach myśl, by osiąść 
w tym kraju na stałe. Niewielu pod-
jęło się opisania tak ważnego zjawi-
ska jak Polacy na emigracji zarob-
kowej po 2005 roku. Masterna-
kowi się to udało, bez serialowego 
upiększania. „Nędzole” to kontynu-
acja trzech powieści, które złożyły 
się na bestsellerowy cykl Księstwo 
– Trylogia młodzieńcza. Zbigniew 
Masternak jest pisarzem młodego 
pokolenia, którego dzieła są czę-
sto ekranizowane, może dlatego, 
że jego proza jest oparta na obra-
zach i dialogach. Ma szczęście do 
współpracy z wybitnymi reżyserami 
– po Andrzeju Barańskim twórczo-

ścią Masternaka zainteresował się 
Krzysztof Zanussi, legenda pol-
skiego kina, który powziął zamiar 
zrobienia fi lmu na motywach „Nę-
dzoli” jeszcze przed ukazaniem się 
tej powieści.
Aby wziąć udział w konkursie i mieć 
szansę na wygranie książki „Nędzole” 
– Zbigniewa Masternaka, wystarczy wy-
słać SMS-ową odpowiedź na pytanie: 
Który reżyser zainteresowany jest ekra-
nizacją opisywanej książki, autorstwa 
Zbigniewa Masternaka pt. „Nędzole”?
a) Krzysztof Zanussi
b) Janusz Gajos
Wyślij SMS pod numer 7248 o treści 
tpzysk.X gdzie (po kropce) w miejsce „X” 
należy wpisać odpowiedź na pytanie.
Koszt SMS-a 2,46 z VAT. Na SMS-y 
czekamy od 17 stycznia do 19 stycz-
nia do godz. 15.59. Wygrywają dwie 
pierwsze osoby, które w najkrót-
szym czasie odpowiedzą na pyta-
nie postawione powyżej. O wygra-
nej poinformujemy telefonicznie.

Książka dla Czytelnika

Chcą inwestować i sprzedawać radzyński majątek
Na tegoroczne inwestycje władze Radzynia Podlaskiego zamierzają wydać 9 mln zł. Planują wyprzedaż miejskiego 
majątku, co ma przynieść ponad 4 mln złotych. Podczas budżetowej sesji wspierający burmistrza radni odrzucili 
wszystkie wnioski opozycji. 
radzyń podlaski

W przyjętym przez radę miasta budże-
cie dochody zaplanowano na ponad 51 
mln zł, a wydatki na prawie 49 mln zł. 
Najwięcej miasto zamierza wydać na 
projekt „Czysta energia w powiecie ra-
dzyńskim”, czyli montaż instalacji so-
larnych. To inwestycja o wartości pra-
wie 6 mln zł, jednak tylko 1,2 mln zł 
będzie pochodziło z miejskiej kasy. 
Reszta to dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Ponad 2,5 mln zł mia-

sto wyda na budowę i przebudowę 
ulic. Prace będą wykonywane na Zie-
lonej, Akacjowej, Dębowej, Klonowej, 
Powstańców Styczniowych, Truskaw-
kowej, Poziomkowej, Wiśniowej, Woj-
ska Polskiego, Łąkowej, Baczyńskiego, 
Reymonta, Lisowskiego, Matejki, Cheł-
mońskiego i Wyspiańskiego. Plano-
wana jest budowa ścieżki rowerowej na 
ulicy Leśnej, Sitkowskiego i Podlaskiej.

Opozycja wnioskuje, władza odrzuca
Podczas dyskusji nad budżetem nie za-

brakło wniosków o dokonanie zmian 
w planach inwestycyjnych. Radny Ja-
rosław Ejsmont chciał, aby dokoń-
czono budowę chodnika na ul. Bo-
haterów. Adam Adamski dopytywał 
z kolei o środki na niezbędne remonty 
w Szkole Podstawowej nr 1: zrujno-
wany chodnik przylegający do bu-
dynku, dach, który przecieka i z tego 
powodu w szkole odpada tynk, wy-
mianę wypadających okien. Radny 
wnioskował o przeznaczenie dodat-
kowych pieniędzy na budowę ulic Tru-

skawkowej, Poziomkowej i Wiśniowej, 
uwzględnienie w budżecie budowy ul. 
Wojska Polskiego oraz remont chod-
nika przy SP 1, kosztem budowy moni-
toringu na ścieżce rowerowej na ul. Le-
śnej, Sitkowskiego i Podlaskiej. – Waż-
niejsze jest, aby dziecko, które idzie do 
szkoły, nie złamało nogi – argumento-
wał Adamski.
Wszystkie te wnioski zostały jednak 
odrzucone w głosowaniach przez rad-
nych wspierających burmistrza Wi-
tolda Kowalczyka.

Wyprzedaż majątku
Podczas budżetowej sesji sporo emocji 
wywołała sprawa planowanej wyprze-
daży należących do miasta nierucho-
mości. Władze planują m.in. sprzedaż 
lokali na ul. Ostrowieckiej i Jana Pawła II 
oraz działek na ul. Armii Krajowej i Par-
kowej. W budżecie zaplanowano uzyska-
nie z tego tytułu 4,3 mln zł. Ostatecznie 
za przyjęciem uchwały budżetowej gło-
sowało dziewięciu radnych, pięciu było 
przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

mw

DWA TYGODNIE ODPOCZYNKU
Po ciężkiej pracy przyszedł w końcu utęskniony czas odpoczynku od sprawdzianów, 
testów i nauki. Uczniowie wszystkich szkół województwa lubelskiego od 20 stycznia do 
2 lutego mają ferie zimowe.
podlasie

Zima jak do tej pory poskąpiła swojego 
uroku. Prognozy pogody też nie są opty-
mistyczne. Szaleństwa na śniegu stoją pod 
znakiem zapytania. Niewielki procent 
dzieci i młodzieży wyjedzie na poza swoje 
miejsce zamieszkania. Obozy i zimowiska 
w atrakcyjnych miejscowościach kosztują 
do 2 tys. zł. Oczywiście można znaleźć 
ofertę znacznie tańszą, ale nawet na taki 
wydatek nie stać zdecydowanej większo-
ści rodziców. 
Spędzenie dwóch tygodni przed monito-
rem komputera lub ekranem telewizyj-
nym nie jest dobrym pomysłem na wypo-
czynek i regenerację sił. Podczas ferii nie 

tylko książki i zeszyty powinny iść w kąt 
ale również wszystkie wynalazki mę-
czące oczy. Tym bardziej, że w tym okre-
sie podlaskie instytucje kulturalne przy-
gotowały różnorodną ofertę spędzenia 
wolnego czasu: spektakle teatralne, zaję-
cia plastyczne, turnieje gier planszowych, 
rozgrywki sportowe…Wystarczy zajrzeć 
do Internetu, gdzie na stronach miejskich 
i gminnych ośrodków kultury znajdują się 
terminarze zajęć i szczegółowe informacje. 
My ze swej strony zachęcamy do nauki pły-
wania. To umiejętność przydatna przez 
całe życie, a jej zdobycie ułatwią promocje 
przygotowane na okres ferii przez podla-
skie pływalnie.

Agnieszka Lubaszewska

Biała Podlaska
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 11.00, ucznio-
wie bialskich szkól mogą bezpłatnie, za okazaniem le-
gitymacji szkolnej, zażywać zabaw i uciech na basenie 
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego.

Międzyrzec Podlaski
Bezpłatny wstęp dzieciom w okresie ferii oferuje pły-
walnia MOSiR-u od poniedziałku do piątku o godz. 9.00 
i 10.00.

Parczew
Jelonek oferuje w okresie ferii promocyjne, godzinne 
wejście rodzinne. Jedno lub dwoje dzieci do lat 12, 
wchodząc z rodzicem lub opiekunem, korzysta z dar-
mowego wejścia na basen. Natomiast młodzież od 12 
do 16 roku życia zapłaci połowę ceny biletu. 

Radzyń Podlaski
Codziennie darmowe lekcje pływania dla dzieci w godz. 
14.00 – 15.00. Zapisy u ratowników MOSiR-u. Zostanie 
utworzona 15 osobowa grupa. O przyjęciu decyduje ko-
lejność zgłoszeń.
W okresie ferii zimowych bilet ulgowy na basen kosz-
tować będzie 3 zł.

Warto korzystać z promocji na naszych pływalniach
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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). 

R
EK

LA
M

A/
19

32

Lekka zapiekanka 
z kurczakiem, porem i soczewicą
Po świątecznym łasuchowaniu wiele osób przechodzi na dietę, ale mało z nas wykorzystuje soczewicę w kuchni na 
co dzień bez uprzedniego przetworzenia. Wystarczy ją ugotować i mamy wspaniałą bazę do różnych ciekawych po-
traw. Ja na dzisiaj proponuję zapiekankę z soczewicą i kurczakiem. Soczewica jest jedną z najzdrowszych roślin 
strączkowych, bogatą w wapń, żelazo i białko.

Składniki
� 1 fi let z kurczaka
� szklanka ugotowanej soczewicy
� 1 por
� tarty ser żółty (polecam długodojrzewający Bursztyn, jest 

to chyba jeden z najlepszej jakości serów jakie jadłam)

� makaron pełnoziarnisty
� 1 jajko
� szklanka mleka
� 3 łyżki bułki tartej 
� sól, pieprz, przyprawa do drobiu

Wykonanie:

Filet z kurczaka pokroić na małe kawałki i usmażyć, dodać posiekanego pora, ugotowaną soczewicę i przyprawy. 
Makaron ugotować al dente, dorzucić do usmażonych produktów i dobrze wymieszać. Przełożyć wszystko do na-
czynia żaroodpornego. Można dodać pomidory z puszki, wtedy zapiekanka będzie mniej sucha. Dodać roztrzepane 
z mlekiem jajko, wymieszać, posypać serem i bułką tartą. Wstawić do piekarnika i zapiekać przez ok 30 minut w tem-
peraturze 170 stopni. 

Smacznego!

Więcej inspiracji znajdziecie na blogu www.lulu-home.blogspot.com
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agd/rtv
ZAMRAŻARKA Tel. 602 221 787

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

TELEWIZOR LG 29» k srebrny + pilot + stolik, stan 
bdb, 220 zł, Tel. 791 239 179

budowlane
GRZEJNIKI żeliwne, Tel. 504 535 680

DOM drewniany, kryty blachą, gotowy do przewózki, 
sprzedam pilnie, Tel. 724 863 579

matrymonialne
POZNAM kobietę do 40 l., która poważnie myśli o st. 
związku i założeniu rodziny. Radzyń lub okolice. Ja 43 l. 
uczciwy pracujący miły i samotny, Tel. 693 792 782

meble

POLGAZ GAZOL

ZAMAWIANIE
GAZU

TEL. BEZPŁATNY
800 378 220,

TEL. 83 343 20 87

19
30

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

B

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

Wersalki JUŻ OD 499 zł
Transport na terenie miasta GRATIS!!!
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FORD Eskort, combi, 1.8td, 1998 r, 2900 zł, Tel. 
667 124 659

SILNIK diesel Golf, Tel. 518 269 461

PEUGEOT 406, 96r, sprzedam, Tel. 516 255 297

DOM o powierzchni 120 metrów, w Międzyrzecu Podla-
skim, Tel. 517 147 170

SAAB 9000, 2.3 B+G, cena 1500 zł, Tel. 690 497 470

AUDI a2-1,4 b 2001 r, zarejestrowany, 1 właściciel, 
cena 16,300 zł, Tel. 608 187 885

nauka

praca zatrudnię BRYKIETY 
Z TROCIN

DĘBOWYCH
663 232 581

19
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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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GEODETA
USŁUGI GEODEZYJNE
TEL. 725366557/

667936400

19
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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 � BIURKARKRKRKRKRRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKRKKRKRKRKRKRKRRKRKRKRKRKRKRRKRKRKRKRKRKRKRRKKRKRKRKRKRKRRKRKRKRKKRKRKRKRKRKRRRRRRRRRKRKRRRRRKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRACACACACACACACACACACACAAACACACACAACACACACACACACACACACACACAACACACACACAAAAA JIJIJIJJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIIJIJIJIJIJIIJJJJIJJJJJJIIJIJ
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POLSKIE MEBLE ZAWSZE NAJLEPSZE
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INFORMATYK 
STAŻ Z PUP

FIRMA WAMEDIC POSZUKUJE
INŻYNIERA INFORMATYKI

SZCZEGÓŁY NA 
WWW.WAMEDIC.PL/PRACA

TEL. 83 410 79 41

19
34

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

SPRZEDAM śrutownik na kamienie mały i duży jak 
nowe. Tel. 503 443 688

SPRZEDAM brony 5-tki 4-tki 3-tki Tel. 503 443 688

różne
ZABYTKOWE urządzenia: duża wiertarka kolumnowa, 
prądnica napędzana walem ciągnika, sieczkarnia, pług, 
Tel. 532 078 782

UŻYWANE rzeczy z Niemiec, spacerówki, wózki, foteliki 
samochodowe, rowerowe, nosidełka, narty, kosiarki, 
piły spalinowe, stan bdb, Tel. 603 171 105

ORZECHY włoskie, ładne, duże, sprzedam tanio, Tel. 
519 392 616
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Daiglob Finance

www.daiglob.pl

BRYKIETY 
Z TROCIN

DĘBOWYCH
663 232 581
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usługi
WYKONAM przyłącza wod-kan, oczyszczalnie przy-
domowe, odwodnienie terenu i budynków (drenaż), 
przewierty pod drogami, szambo, Tel. 505 114 060

POŻYCZKA bez big, Tel. 796 080 768

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

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

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

CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu, 
montaż schodów, malowanie ścian, Tel. 504 277 723

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

UKŁADANIE kostki brukowej, Tel. 504 415 653

LAKIEROWANIE części TIR Expres tanio, Tel. 
515 409 159

POLEROWANIE refl ektorów , samochodów, spawanie 
plastików, Tel. 510 388 778

SZYBKA i bezpieczna pożyczka. Okres kredytowania od 
12 do 48 miesięcy. Tel. 502 959 379

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

zwierzęta
ODDAM małe, 2-miesieczne pieski, w dobre ręce, po 
matce pekince, Tel. 83 371 77 10

motoryzacja
POMPA paliwowa, koła zimowe, do Renaulta 19, 
diesel, Tel. 884 342 021

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

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

DWA ZAWODY
JEDNE STUDIA

� POŚREDNICTWO I ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI RAZEM,

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

� ROLNICTWO – KWALIFIKACJE 
ROLNICZE,

� DORADCA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

TEL. 660 728 418
WWW.SEDPOL.COM.PL

19
31

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

nieruchomość sprzedam
M-3, 52 m2 Tel. 504 298 521

MIESZKANIE 52m, w Miedzyrzecu, sprzedam lub 
zamienię na mniejsze za dopłatą, Tel. 725 726 401

oddam/przyjmę
SAMOTNA mama z 2 dzieci przyjmie ubranka dla córki 
w wieku 4 lata i syna 6 lat potrzebna też pomoc fi nan-
sowa i zabawki błagam o pomoc, Tel. 797 830 815
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Grand Prix 
brydż sportowy 

Zakończono zmagania w Mistrzo-
stwach Miasta Biała Podlaska 2013 
w brydżu sportowym. Na ostateczny 
wynik zmagań składały się punkty 
uzyskane podczas poniedziałkowych 
turniejów rozgrywanych w kawiarni 
Domu Wycieczkowego Podlasie. 
Miejsce pierwsze wywalczył Piotr Fran-
kowski (Integra Biała Podlaska), drugie 
Tadeusz Denisiuk, a trzecie Marek Mi-
chalczyk (obaj BKB Biała Podlaska). Za-
wody rozgrywane są pod egidą Funda-
cja Wspierania Gier Umysłowych In-
tegra.

Wulkan zwyciężył w Rokitnie

Tuczna najlepsza 

Wygrana Lublina i Białej Podlaskiej
W sobotę, w hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie, 
rozegrano halowy turniej sędziów piłkarskich o puchar prezesa 
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.
piłka nożna

W zawodach wystartowała reprezenta-
cja Kolegium Sędziów z Lublina, a także 
kadry Okręgowych Kolegiów Sędziów 
z Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa. 
Zwyciężyli gospodarze, mając tyle samo 
punktów na koncie co sędziowie z Białej 
Podlaskiej, ale lepszą różnicę bramek. 
Królem strzelców turnieju został Pa-
weł Tucki z OKS Zamość, który zdobył 
cztery gole. Najlepszym bramkarzem 
wybrano Mikołaja Kostrzewę z KS Lu-
blin, najlepszym zawodnikiem – Pawła 

Sitkowskiego z  OKS Biała Podlaska, 
najsympatyczniejszym piłkarzem zaś – 
Jana Rożna z OKS Chełm. 
Przed tygodniem w Białej Podlaskiej 
grali trenerzy i instruktorzy. Rywaliza-
cja toczyła się w dwóch grupach roczni-
ków 1984-1974, w drugiej zaś – rocznika 
1973 i starszych. 
W młodszej kategorii zwyciężyła ekipa 
szkoleniowców z Lublina, która zdo-
była siedem punktów. Organizatorzy 
przyznali też wyróżnienia indywidu-
alne. Najlepszym bramkarzem został 
Mariusz Sokołowski (Zamość), najlep-

szym zawodnikiem Tomasz Prasnal (Lu-
blin), a królem strzelców – Sławomir Le-
śnicki (Chełm). 
W rywalizacji szkoleniowców ze star-
szych roczników najlepiej radziła so-
bie ekipa z Białej Podlaskiej, która wy-
grała wszystkie trzy mecze. Najlepszym 
bramkarzem turnieju wybrano Artura 
Dadasiewicza (Biała Podlaska), najlep-
szym zawodnikiem Wiesława Rafal-
skiego (Lublin), królem strzelców został 
Zbigniew Smoliński (również Biała Pod-
laska), najstarszym graczem zawodów 
okazał się Andrzej Borowiec z Lublina.

Ekipa trenerów i instruktorów Bialskopodlaskiego Związku Piłki Nożnej
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Radzyń 
lepszy od Międzyrzeca
rekreacja

Pod koniec minionego roku odbył się 
długo oczekiwany „Wielki Turniej Mię-
dzymiejski w grę FIFA 13 Radzyń vs. 
Międzyrzec”, który patronatem ob-
jęła nasza redakcja. Rywalizowano w 
grę FIFA 13 na konsolach do gier. Naj-
pierw reprezentacja Radzynia stawiła 
się w Międzyrzecu Podlaskim, w Pubie 
43. Po pierwszym dniu turnieju Radzy-
niacy prowadzili 120:54. Następnego 
dnia przyszedł czas na grę w mieście 
nad Białką. Reprezentacja Radzynia 
wygrała ponownie, tym razem 107-71. 
Tym samym tytuł mistrzowski trafi ł do 
Radzynia. Królem strzelców I dnia tur-

nieju został Łukasz Lewczuk. Natomiast 
najlepszym strzelcem II dnia okazał się 
Maciek Kopeć. Królem strzelców całego 
turnieju został Tomasz Mazurek. Warto 
zaznaczyć, że był to pierwszy tego typu 
turniej międzymiejski w województwie 
lubelskim. Nagrodą główną turnieju był 
przechodni „Puchar Miast”. Zawodnicy 
z Radzynia będą musieli go obronić w 
kolejnych tego typu rozgrywkach. Każdy 
z członków zwycięskiej ekipy otrzy-
mał również pamiątkową statuetkę 
Jaki będzie kolejny przeciwnik radzyń-
skiej reprezentacji? W kręgu propozycji 
pojawiają się: Łuków, Siedlce lub Biała 
Podlaska. Kolejny turniej międzymiej-
ski jest przewidziany w okresie wakacji.

Reprezentacja Radzynia Podlaskiego: 
Maciek Kopeć, Cezary Skrzeczkowski, Weronika Wójcicka, Łukasz Lewczuk, 
Konrad Kowalczyk, Tomasz Mazurek, Sylwester Sposób, Bartłomiej Jastrzębski
Reprezentacja Międzyrzeca Podlaskiego: 
Kamil Skiba, Hryciuk Karol, Rafał Kowalik, Emil Nasiłowski, Bartek Chilimoniuk, 
Mateusz Sawiński, Przemysław Pińczuk, Przemysław Jastrzębski

Reprezentanci Międzyrzeca i Radzynia

sport szkolny

W Sworach rozegrano Finał Powiatu 
Bialskiego w Drużynowym Tenisie Sto-
łowym dziewcząt i chłopców w ramach 
Gimnazjady. Wśród dziewcząt bezkon-
kurencyjne okazały się uczennice Gm 
Tuczna w składzie: Karolina Najdyhor, 

Paulina Danieluk, Natalia Moszkowska. 
Wyprzedziły one gospodynie i PGm 1 
Jelnica. 
Wśród chłopców wygrali również 
uczniowie Gm Tuczna w składzie: Łu-
kasz Naumiuk, Mateusz Borodziuk, Da-
niel Ustymowicz. Wyprzedzili oni Gm 
Konstantynów i PGm 3 Rogoźnica.

Uczniowie z Tucznej byli bezkonkurencyjni

siatkówka 

W Rokitnie odbył się II turniej z cy-
klu Grand Prix LZS w piłce siatkowej. 
Pierwsze miejsce w tych rozgrywkach 

zajęła drużyna Wulkanu Wólka Ple-
bańska, wyprzedzając zespół z Poło-
sek. Trzecie miejsce zajął ULPKS Gaj 
Zalesie, a czwarte – GLOB-MAX Czo-
snówka. 

Do końca rozgrywek pozostały jeszcze 
dwa turnieje. Pierwszy z nich odbędzie 
się 26 stycznia w Piszczacu, ostatni zaś 
w Ciciborze 9 lutego.

Piotr Frankowski okazał się najlepszym brydżystą Białej Podlaskiej w roku 2013
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o krótkiej przerwie do gry 
wracają piłkarze ręczni AZS 
AWF Biała Podlaska oraz 
tenisiści Alfy Radzyń Pod-

laski. Ci pierwsi są liderami II ligi 
i zmierzają do powrotu na pierwszo-
ligowe parkiety. Głód piłki ręcznej 

Wraca ręczna i tenis
Piotr Frankowski
Kierownik działu sport

na wysokim poziomie w Białej Pod-
laskiej jest ogromny. Świadczy o tym 
chociażby ilość kibiców, jaka odwie-
dza halę przy ulicy Marusarza. Do 
szczęścia brakuje tylko powrotu 
ich ulubieńców do I ligi. Akademicy 
muszą rundę rewanżową zagrać na 
tym samym poziomie co jesienną, 
o ile chcą ten cel osiągnąć. Jeśli cho-
dzi o tenisistów Alfy tu sytuacja ma 
się trochę inaczej. Celem zespołu 

okiem dziennikarza

Pozostała jedynie walka o utrzymanie
siatkówka

Mimo wygranej 3:0 z Czołgiem AZS 
UW Warszawa siatkarzom Huraganu 
Międzyrzec Podlaski pozostaje jedy-
nie walka o przedłużenie ligowego 
bytu, gdyż ich imiennicy z Wołomina 
pokonali w Olsztynie AZS UWM II 
i zapewnili sobie tym samym grę 
o awans. 

1. Hajnówka 17 37 43-22

2. Wola 17 37 40-22

3. Centrum 17 36 42-23

4. Stoczniowiec 17 35 40-25

5. Huragan W. 17 32 39-28

6. Huragan M.P. 17 28 36-30

7. AZS UWM II 17 25 29-33

8. AZS UW 17 13 19-44

9. Zawkrze 17 7 14-47

10. Wicher 17 6 15-46

Huragan Międzyrzec Podlaski – Czołg AZS UW Warszawa

3:0
(25:21, 25:20, 22:20)

Huragan: Nowacki, Łęgowski, Musiał, Jesień, Wieczorek, Wasąg, 
Ostapowicz, Sadowski (libero)
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Huragan mimo wygranej zagra o byt w lidze

ii liga W ostatnim meczu rundy zasadniczej 
międzyrzeczanie zagrają w Gdańsku 
z Stoczniowcem. 

17. kolejka
Huragan M.P. – AZS UW 3:0
Wola – Centrum 3:1
AZS UWM II – Huragan W. 2:3
Hajnówka – Stoczniowiec 3:0
Zawkrze – Wicher 3:1

Cenna wygrana
koszykówka

Bardzo cenną wygraną odnieśli koszy-
karze AZS AWF Biała Podlaska, wygry-
wając z trzecim w tabeli Met-Budem 
Stalowa Wola 77:64. 
Już w najbliższą niedzielę akademików 

Zawodnicy Met-Budu schodzili 
z bialskiego parkietu z opuszczonymi 
głowami

1. AZS UMCS 11 22 956:725

2.Gimbasket 21019936:699

3. Met-Bud 11 18 881:848

4. AZS AWF 11 17 866:806

5. Krosno 9 15 808:734

6. Rzeszów 10 15 767:733

7. Sokół 11 15 826:1010

8. Stal 10 12 741:787

9. Basket 11 12 890:1046

10. Start 10 11 612:895

ii liga 

Po zwycięstwo nad Włókniarzem

Tenisiści wznawiają rozgrywki

AZS AWF Biała Podlaska – Met-Bud Stalowa Wola

77:64
(25:13, 22:23, 14:10, 16:18)

AZS AWF: Wasilewski 25, Biegajło 16, Stachera 13, D. Olszewski 6, Niedźwiedź 5, 
Kafarski 5, Wojtysiak 5, Halecki 2, Janus, Berond

AZS 

czeka bardzo trudny mecz wyjazdowy 
z liderem, zespołem AZS UMCS Lublin.

12. kolejka
AZS AWF – Met-Bud 77:64
Basket – Sokół 99:108
Stal – AZS UMCS 73:77

jest pozostanie w gronie pierwszoli-
gowców. Tenisistów z Radzynia na to 
stać. Warunkiem jest jednak gra na 
poziomie wyższym, niż prezentowany 
przez zawodników jesienią. Obie 
nasze ekipy mogą osiągnąć swój cel 
przy wsparciu kibiców. Namawiam 
wszystkich miłośników piłki ręcznej 
w Białej Podlaskiej i tenisa stołowego 
w Radzyniu do uczęszczania na mecze 
swych ulubieńców.

Bialscy akademicy muszą ograć Włókniarza

piłka ręczna

W najbliższą sobotę w hali przy ulicy 
Marusarza bialscy szczypiorniści po-
dejmą Włókniarza Konstantynów 
Łódzki. Tym samym liderzy II ligi 
wznowią rozgrywki rundy rewanżowej. 
Na dobry początek akademicy muszą 
we własnej hali zdobyć komplet punk-
tów. Na pewno pomogą im w tym – jak 
zwykle – rzesze kibiców, które przy-
bywają na mecze piłki ręcznej w Bia-
łej Podlaskiej.

tenis stołowy

Dzisiaj rozgrywki wznawia I liga tenisa 
stołowego mężczyzn, w których nasz 
region reprezentuje Alfa Radzyń Pod-
laski. O godz. 16 we własnej hali radzy-
nianie podejmą Trefl a Zamość. Spo-
tkanie rozegranie zostanie w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej w Zabielu. 
W innych meczach zagrają: Gorce Nowy 
Targ z Viretem Zawiercie, UKS 23 Asko 
Lublin z Dwunastką Wrocław. Spotka-
nie BISTS Bielsko-Biała z Strzelcem 
Frysztak odbędzie się 6 kwietnia.

Ekipa Trefl a Zamość będzie pierwszym rywalem Alfy w rundzie rewanżowej
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Transferowa karuzela
piłka nożna

PODLASIE 
BIAŁA PODLASKA

Odchodzą: Adrian Jesionek, (szuka 
klubu?), Damian Leśniak (przerwali 
treningi), Łukasz Biegajło (Lutnia?), 
Adam Wasiluk (Wisła Puławy?), To-
masz Gawroński (rozwiązał umowę z 
klubem)
Przychodzą: Przemysław Grajek (Or-
lęta Radzyń Podlaski?), Marek Piotro-

LUTNIA 
PISZCZAC

Odchodzą: Michał Krukowski (prze-
rwał treningi), Mateusz Cydejko (Pod-
lasie?)
Przychodzą: Łukasz Biegajło (Podla-
sie?)

wicz (Czarni Dęblin?), Jakub Magier 
(TOP-54?), Oskar Przybylski, Mateusz 
Cydejko (obaj Lutnia?), Daniel Jurczuk 
(Cresovia Siemiatycze), Artur Sułek 
(Powiślak Końskowola), Mateusz Kę-
dzierski (Mazur Ełk)

ORLĘTA 
RADZYŃ PODLASKI

Odchodzą: Tomasz Tymosiak (Wisła 
Puławy?), Krzysztof Stężała (koniec ka-

riery), Przemysław Grajek (Podlasie?), 
Paweł Komar (Wisła Puławy?)
Przychodzą: Piotr Wójcik (Cheł-
mianka?), Kamil Oziemczuk (Górnik 
Łeczna), Paweł Zabielski (Wisła Pu-
ławy)

na boisku  partnerem rubryki jest kasa stefczyka

Sparingi przed rundą rewanżową
piłka nożna

Orlęta Radzyń Podlaski: 25.01 Pogoń 
Siedlce – Orlęta, 1.02 Wisła Puławy 
– Orlęta, 8.02 Radomiak Radom – 
Orlęta, 15.02 Broń Radom – Orlęta, 
22.02 Lutnia Piszczac – Orlęta, 1.03 

Avia Świdnik – Orlęta, 8.03 Górnik II 
Łęczna – Orlęta, 15.03 Polesie Kock 
– Orlęta
Podlasie Biała Podlaska: 1.02 Górnik 
II Łęczna – Podlasie, 08.02 Pogoń 
Siedlce – Podlasie, 12.02 Pogoń Sie-
dlce – Podlasie, 1.03 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
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piłka nożna

W minioną sobotę treningi wznowili 
zawodnicy Orląt Radzyń Podlaski. 
Dwudniowe przyśpieszenie było wyni-
kiem zaproszenia, jakie zespół otrzymał 
od Szkoły Trenerów PZPN w Białej Pod-
laskiej. Orlęta w pierwszym treningu 
poprowadził Mariusz Pawlak, a Damian 
Panek przyglądał się zajęciom prowa-
dzonym przez adepta licencji UEFA Pro. 
Sobotnia zmiana trenera była – oczywi-

ście – tylko chwilowa i ekipę z Radzy-
nia prowadzić będzie dalej trener Pa-
nek. Paweł Komar i Tomasz Tymosiak 
udadzą się na testy do Wisły Puławy. 
W Radzyniu liczą jednak, że ostatecz-
nie wiosną obaj ci zawodnicy będą da-
lej grać w Orlętach. Do ekipy dołączyć 
mają Kamil Oziemczuk (Górnik Łęczna) 
i Paweł Zabielski (Wisła Puławy). Ciągle 
nie jest jasna obsada bramki. Anonso-
wany przez nas Adam Wasiluk (Podla-
sie Biała Podlaska) na razie swoją ka-

rierę chce wiązać z Puławami. 
W Podlasiu – poza Markiem Piotrowi-
czem (Czarni Dęblin), Przemysłem Graj-
kiem (Orlęta Radzyń Podlaski), Jakubem 
Magierem (TOP-54 Biała Podlaska) i Ma-
teuszem Cydejko (Lutnia Piszczac) – 
chęć reprezentowania biało-zielonych 
barw wyrażają: Oskar Przybylski (Lut-
nia), Daniel Jurczuk (Cresovia Siemiaty-
cze), Artur Sułek (Powiślak Końskowola) 
oraz Mateusz Kędzierski (Mazur Ełk).

Kamil Oziemczuk ma wzmocnić Orlęta Orlęta trenowały w bialskiej szkole trenerów
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Zaproszenie na turniej
brydż sportowy

Bialskie kluby brydżowe (Integra, BKB 
i TWA) oraz Fundacja Wspierania Gier 
Umysłowych Integra zapraszają w 
każdy poniedziałek o godz. 18 na tur-
nieje brydżowe do kawiarni Domu Wy-

cieczkowego Podlasie (ul. Piłsudskiego 
38). W każdy drugi poniedziałek mie-
siąca odbywają się turnieje w ramach 
Korespondencyjnych Mistrzostw Pol-
ski, w ostatnie poniedziałki miesięcy 
parzystych grane są turnieje indywi-
dualne.
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