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ŻMIJAN U KOTA
międzyrzec podlaski I 2

Pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego były poseł PO Stani-
sław Żmijan dostał bez konkursu pracę w tamtejszym urzę-
dzie pracy. Posadę zaproponował mu partyjny towarzysz i pry-
watny kolega burmistrz Zbigniew Kot. Zarówno Kot, jak i Żmi-
jan nie mają sobie nic do zarzucenia.

NIEZWYKŁY KONCERT
terespol I 4

Już 16 lutego w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym 
PSW w Terespolu odbędzie się XIII Koncert Noworoczny. Wy-
stąpią utalentowani muzycy i tancerze, a podczas imprezy 
świętować będziemy trzydziestolecie „Gońca Terespolskiego”.

INTERESY HAIDARÓW
biała podlaska I 3

Kolejne kontrowersje związane z Riadem Haidarem. Tym ra-
zem chodzi o warte setki milionów złotych interesy, jakie pro-
wadziła spółka, gdzie był on szefem rady nadzorczej. Zdaniem 
„Gazety Polskiej” w tle są nieprawidłowości dotyczące rozli-
czania podatków, przez które państwowy Lotos musi dopłacić 
30 milionów zł podatku VAT.
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SZPITALE
W LEPSZYM
STANIE!
Gdy naszym województwem rządziła koalicja PO i PSL 
zadłużenie szpitali tylko rosło. Gdy stery w Urzędzie 
Marszałkowskim przejęło Prawo i Sprawiedliwość 
zobowiązania placówek medycznych spadły! Po raz pierwszy 
od 12 lat udało się zredukować zadłużenie szpitali. Wśród 
liderów jest szpital w Białej Podlaskiej, który zmniejszył dług 
o 14,5 miliona złotych. – Szpitale podległe samorządowi 
województwa lubelskiego realizują programy naprawcze. 
Spadek zobowiązań o w sumie 64 mln zł to w dużej części 
efekt ich wdrożenia – tłumaczył podczas specjalnej konferencji 
prasowej marszałek Jarosław Stawiarski. A my dodamy: 
wystarczy dobrze rządzić, a efekty przychodzą szybciej, niż 
można się było spodziewać!
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wydarzenia

Przedsiębiorcy chcą 
„małego ZUS”

Spłonął samochód i konie
Radzyńscy policjanci wyjaśniają przyczyny pożaru budynków 

gospodarczych do jakiego doszło w środę w Krasewie (gm. Borki).

Nowy wóz dla 
ochotników z Piszczaca
W gminie Piszczac uroczyście poświęcono nowo 

zakupiony wóz gaśniczy. Nowy pojazd został 

sfi nansowany ze środków budżetu państwa. 

Sukces naszego marszałka

ŻMIJAN DOSTAŁ PRACĘ U KOTA
Pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego były poseł PO Stanisław 

Żmijan dostał bez konkursu pracę w tamtejszym urzędzie miasta –

informuje „Dziennik Wschodni”. Zarówno Żmijan, jak i burmistrz 

Zbigniew Kot nie mają sobie nic do zarzucenia. 

międzyrzec podlaski

Zbigniew Żmijan był przez 18 lat po-
słem i liderem PO w naszym regionie. 
Kiedy władze partii postawiły na Riada 
Haidara, znaczenie Żmijana mocno 
podupadło. Nieco ponad 6 tysięcy gło-
sów, jakie jeden z najbardziej znanych 
mieszkańców Międzyrzeca otrzymał 
w ostatnich wyborach parlamentar-
nych nie wystarczyło, by odnowić man-
dat. Okazuje się, że Żmijan nie musi się 
jednak martwic o przyszłość. Burmistrz 
Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew 
Kot zaproponował swojemu przyjacie-
lowi i partyjnemu towarzyszowi pracę 
w Urzędzie Miasta. Eks-poseł został 
zastępcą naczelnika Wydziału Strate-
gii i Rozwoju. 
– Wszystko odbyło się bez konkursu – 
czytamy w „Dzienniku Wschodnim”. 
Co na to Stanisław Żmijan?
– Pan burmistrz jest zbyt poważnym 

człowiekiem żeby robić coś niezgod-
nego z prawem. Ja sobie nie mam nic do 
zarzucenia, wiem jaką wiedzą i umiejęt-
nościami dysponuję. Nie mam upraw-
nień emerytalnych więc musiałem pod-
jąć pracę – powiedział nam eks-poseł. 

Jego kolega burmistrz Zbigniew Kot 
również podkreśla kompetencje Żmi-
jana. Wyjaśnia, że umowę zawarto na 
czas określony, na zastępstwo.
– Dlatego też nie było konieczności 
przeprowadzenia naboru – dodaje Kot.  

Marszałek Województwa 

Lubelskiego Jarosław Stawiarski 

został wybrany członkiem 

prezydium Komitetu Regionów. 

lubelszczyzna

Prezydium jest organem zarządzającym Komitetem Regio-
nów. Komitet skupia obecnie 329 przedstawicieli społeczno-
ści regionalnych i lokalnych z 27 unijnych państw. Komisja 
Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane 
do zasięgania opinii samorządowców w procesie tworzenia 
prawa unijnego. Dzięki wyborowi do prezydium marszałka 
Stawiarskiego głos naszego województwa i Południowego 
Podlasia będzie lepiej słyszalny w Brukseli. Gratulujemy!

piszczac

Koszt zakupu wynosił 880 tys. zł, 
z czego 440 tys. zł pochodziło ze środ-
ków wojewody lubelskiego a  pozo-
stała część z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. Średni wóz bojowy Man o po-
jemności 3500 litrów ma posłużyć stra-
żakom do różnych zadań drogowych, 

pożarów oraz innych akcji ratowniczo-
-gaśniczych. 
– Dziękuję wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, aby na naszym placu 
stał dziś ten piękny pojazd – powie-
dział wójt gminy Kamil Kożuchowski.
Życzenia i  gratulacje składali stra-
żakom-ochotnikom uczestniczący 
w uroczystości wicewojewoda Robert 
Gmitruczuk i poseł Dariusz Stefaniuk.

polska

Minęło zaledwie kilka dni od wejścia 
w życie zmian w rządowym programie 
„mały ZUS”, a już jest 1,5 tys. nowych 
zgłoszeń do ulgi w samym wojewódz-
twie lubelskim. Od 1 lutego wzrósł limit 
przychodu, który umożliwia przedsię-
biorcom korzystanie z „małego ZUS”.
Do końca stycznia do ulgi w opłacaniu 
składek na ubezpieczenia społeczne 
mogły przystąpić fi rmy, których ubie-
głoroczny przychód nie przekraczał 
67,5 tys. zł. Od lutego ta kwota wzrosła 
do 120 tys. zł, dlatego z „małego ZUS” 
s korzysta teraz więcej przedsiębiorców.
Nasz region znajduje się wśród tych, 
gdzie zainteresowanie programem 

wprowadzonym przez PiS jest naj-
większe. W  bialskim oddziale ZUS 
zgłoszono 101 wniosków o ulgi. 
– Wyszliśmy naprzeciwko oczekiwa-
niom przedsiębiorców i będziemy roz-
patrywać zgłoszenia do „małego ZUS” 
złożone także przed 1 lutego. Zdajemy 
sobie sprawę, że w natłoku obowiąz-
ków niektóre osoby mogły zapomnieć 
o terminach – podkreśla prezes ZUS, 
profesor Gertruda Uścińska.
Przedsiębiorca, który chce od lutego 
korzystać z obniżonych składek, powi-
nien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 
2 marca. Warto skorzystać ze szkoleń. 
W Białej Podlaskiej odbędzie się ono 
21 lutego w siedzibie ZUS przy ul. Sa-
dowej 23. 

krasew, gm. borki

Przed godziną 12 dyżurny radzyń-
skiej komendy otrzymał informację że 
w miejscowości Krasew palą się budynki 
gospodarcze. Po przybyciu na miejsce 
policjanci ustalili, że spaleniu uległy bu-
dynki gospodarcze, wewnątrz których, 
znajdował się m.in. samochód osobowy 
marki V olkswagen Passat oraz cztery ko-
nie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo 
również wyposażenie budynków. War-
tość strat właściciel oszacował wstępnie 
na ponad 180 tys. złotych. Dokładne oko-
liczności zdarzenia oraz jego przyczynę, 
wyjaśni wszczęte postępowanie.
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W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczył m.in. wicewojewoda Robert Gmitruczuk

Koledzy z Międzyrzeca: Stanisław Żmijan i Zbigniew Kot

Nowe zadania przed Jarosławem Stawiarskim

W pożarze spaliły się budynki gospodarcze
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300 tysięcy pensji dla Haidara
Nie milkną echa skandalu, wywołanego internetowym wpisem Riada 
Haidara, w którym zasugerował on nieodpowiednie traktowanie ze 
strony dyrekcji szpitala, gdzie do niedawna był ordynatorem neonato-
logii. Liberalne i lewicowe media a także politycy opozycji bardzo ostro 
zaatakowali dyrektora szpitala Adama Chodzińskiego, oskarżając go 
o „wyrzucenie z pracy” dobrego doktora. Okazało się, że Chodziński 
nie tylko nie chciał wyrzucić Haidara, ale zaproponował mu nową 
umowę i zaprosił do udziału w konkursie na ordynatora. Dziś wia-
domo, że umowa dla pochodzącego z Syrii lekarza opiewała na… 300 
tysięcy złotych w skali roku! Mimo tego Haidar wzgardził propozycją 
i rozpętał burzę.

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

MILIONOWE INTERESY 
RODZINY HAIDARÓÓW 

Mniejsze długi naszych szpitali
Wystarczy dobrze gospodarować! Po raz pierwszy od 12 lat 

zmniejszyło się zadłużenie szpitali w województwie lubelskim. Dobre 

wieści dotyczą m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

w Białej Podlaskiej. „Dziwnym trafem” wyniki placówek medycznych 

poprawiły się, gdy władzę w województwie przejął PiS. 

biała podlaska

Zobowiązania szpitali podległych sa-
morządowi województwa lubelskiego 
zmniejszyły się w grudniu ubiegłego 
o roku o 64 miliony złotych. O ile bo-
wiem na koniec listopada wynosiły one 
959 mln złotych, to na koniec grudnia 
kwota ta wynosiła 895 milionów. 
– Taka sytuacja zdarzyła się po raz 

pierwszy od 12 lat. Szpitale podległe 
samorządowi województwa lubelskiego 
realizują programy naprawcze. Spadek 
zobowiązań o  64 mln zł to w  dużej 
części efekt ich wdrożenia – tłumaczył 
podczas specjalnej konferencji prasowej 
marszałek Jarosław Stawiarski.
Wśród placówek, które zanotowały naj-
większy spadek zadłużenia jest szpital 
w  Białej Podlaskiej, kierowany przez 

ostatnie lata przez Dariusza Oleńskiego, 
którego niedawno zastąpił Adam Cho-
dziński. Tutaj udało się zredukować 
zobowiązania aż o 14,5 miliona złotych! 
Świetne wyniki osiągnęły też Centrum 
Onkologii Ziemi Lubelskiej i Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w  Lublinie 
a także tamtejsze pogotowie ratunkowe.
– Zmniejszenie zobowiązań to między 
innymi efekt ograniczenia kosztów 

biała podlaska

Dziennikarze „Gazety Polskiej” już 
w zeszłym roku opisali losy jednej ze 
spółek związanej z rodziną Haidarów. 
Działali w niej synowie posła, a sam 
Riad Haidar był przewodniczącym 
rady nadzorczej. Zdaniem „GP” klu-
czowym kontrahentem firmy Hai-
darów był koncern paliwowy Lotos. 
Spółka dostarczała państwowemu 
gigantowi biokomponentów do pro-
dukcji paliw. 

Wielki biznes i nieprawidłowości
Tygodnik pisze, że ma nieofi cjalne in-
formacje, z których ma wynikać, iż war-
tość kontraktów zawartych pomiędzy 
spółką Haidarów a grupą Lotos miała 
opiewać na nie mniej, niż… 200 milio-
nów złotych! 
„Był to więc główny przychód spółki 
rodziny Haidarów. Świadczą o  tym 
sprawozdania fi nansowe. Tylko w 2015 
roku HBS SA zanotowała przychody 
ne� o w wysokości ponad 154 mln zł, 
deklarując zysk w  wysokości ponad 

3,6 mln zł. Kolejny rok był jednak dużo 
gorszy. Przychód ze sprzedaży ne� o 
wyniósł ponad 67 mln zł, przy stracie – 
na koniec 2016 roku – blisko 3,24 mln 
zł” – czytamy w „Gazecie Polskiej”. 
Z  informacji dziennikarzy „GP” wy-
nika, że spółka Haidarów niewłaściwie 
udokumentowała rozliczenia podat-
kowe przy części tych transakcji, co 
stwierdziła administracja skarbowa. 
„W efekcie grupa Lotos musiała zapła-
cić dodatkowo ponad 30 mln zł podatku 
VAT” – informuje tygodnik. 

Nieznana przeszłość
Przypomnijmy, że w poprzednim wy-
daniu „Gazety Polskiej” mogliśmy prze-
czytać o nieznanej przeszłości Riada 
Haidara. Autor artykułu, powołując się 
na dokumenty zgromadzone w Insty-
tucie Pamięci Narodowej, twierdzi, że 
Haidar w młodości należał do Komuni-
stycznej Partii Syrii. To właśnie ta, cie-
sząca się zaufaniem sowieckich władz 
organizacja miała mu pomóc w uzyska-
niu w 1973 roku wizy wjazdowej do Pol-
ski. Jeszcze dziwniejszy wątek dotyczy 
końcówki czasów PRL. Haidar, będąc 

już na etacie w bialskim szpitalu (pra-
cował także w ośrodku w Zalesiu), wy-
jechał do Syrii, by odwiedzić rodzinę. 
Będąc w ojczyźnie miał zostać… wcie-
lony do syryjskiej armii. Miał przejść 
szkolenie a  następnie, jako lekarz, 
pełnić służbę na Wzgórzach Golan. 
Riad Haidar, poprzez swoją pełnomoc-
niczkę, miał poinformować tygodnik, 
że część informacji znajdujących się 
w teczce IPN jest nieprawdziwa lub nie-

oraz zmian organizacyjnych niektó-
rych szpitali – dodawał dyrektor depar-
tamenty zdrowia i polityki społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego Piotr Matej.
Panowie, oby tak dalej! 

HS 

Kolejne kontrowersje związane z Riadem Haidarem. „Gazeta 

Polska”, która niedawno poinformowała o nieznanej, zapisanej 

w teczce IPN przeszłości posła-doktora wraca w ostatnim 

wydaniu do biznesów prowadzonych przez rodzinę Haidarów. 

Według „Gazety Polskiej” współpraca z fi rmą, gdzie Riad Haidar 

szefował radzie nadzorczej, miała narazić koncern Lotos na 

konieczność dopłaty podatku VAT. 

precyzyjna. Haidar zaprzecza, aby był 
członkiem Komunistycznej Partii Syrii. 
Twierdzi też, że nie służył w syryjskiej 
armii a jedynie odbył służbę zastępczą 
jako lekarz. W wywiadzie dla jednego 
z portali powiedział zaś, że doniesienia 
tygodnika to „kłamstwa”. 

 PF

Jeden z dokumentów dotyczących przeszłości Riada Haidara

Szpital w Białej Podlaskiej w lepszej kondycji fi nansowej
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partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

KONCERT 
NOWOROCZNY 
W TERESPOLU
Już 16 lutego w Akademickim 

Liceum Ogólnokształcącym PSW 

w Terespolu odbędzie się XIII 

Koncert Noworoczny. 

terespol

Impreza, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń 
miasta, w tym roku będzie miała szczególny charakter. 
Mieszkańcy będą świętować 30-lecie lokalnej gazety – 
„Gońca Terespolskiego” – pisma przyjaciół Terespola i okolic. 

Honory dla zasłużonych
Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych, tak i w tym 
roku podczas gali zostanie uhonorowana osoba, która w 2019 
roku była najbardziej „Zasłużona dla Terespola”, czyli przy-
czyniała się do promocji i rozwoju miasta. W ubiegłym roku 
tytułem tym wyróżniono Izabelę Trzaskalską – lekkoatletkę 
specjalizującą się w biegach na długich dystansach, wicemi-
strzynię Polski z sukcesem reprezentującą nasz kraj na mię-
dzynarodowych zawodach sportowych. 

Taniec i śpiew
Tegoroczną Imprezę uświetnią występy zespołów tanecz-
nych: ArtPipper z Białorusi oraz formacji tańca nowoczes-
nego Flesz. Na scenie wystąpi również zespół 5/6 – grupa 
sześciu wokalistów i wokalistek z różnych zakątków Polski, 
składająca się ze studentów i absolwentów Akademii Mu-
zycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Mieszkań-
ców Terespola czeka brzmieniowy miks, który zrodzi się 
z połączenia sześciu różnych charakterów, sześciu stylistyk 
muzycznych i sześciu głosów – Justyny Czarnoty, Wiktora 
Gabora, Małgorzaty Oleszczuk, Pawła Orłowskiego, Renaty 
Tuszyńskiej oraz Ireny Zapolskiej, przy akompaniamencie 
perkusji, gitary i basu. 
Jak można się domyślać uhonorowani zostaną też twórcy 
„Gońca Terespolskiego”, który w tym roku obchodzi 30-le-
cie istnienia. 

HS/mat. pras. 
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Zdjęcia w serwisach agencji prasowych pokazują dokład-
nie to, co działo się przed uroczystościami obchodów 
100-lecia zaślubin Polski z morzem. Dokumentują także 
aktywność kandydatki Platformy Obywatelskiej na pre-
zydenta, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Można 
by pomyśleć, że obserwujemy ładny przykład chwili 
w której polityka na chwilę schodzi na plan dalszy.
Czy to w odtworzonym przez rekonstruktorów pociągu 
generała Józefa Hallera czy podczas mszy świę-
tej w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Pucku. Warto zwrócić uwagę z jakim sza-
cunkiem pani Kidawa-Błońska jest traktowana przez 
organizatorów. Odkładają kampanię na bok, stoi 
w pierwszym szeregu, obok głowy państwa. Nie to, 

co kiedyś w Gdańsku. Te zdjęcia to niestety jednak 
tylko pozory. Fikcja. Teatr. Prawdziwa pani Kidawa-
-Błońska jest gdzie indziej. Oto w czasie przemówienia 
prezydenta grupka zadymiarzy wykrzykuje wul-
garne okrzyki, gwiżdże, próbuje demolować spotkanie 
metodami klasycznego hejtu. Pikietujący mają trans-
parenty: „Konstytucja”, „Duda jesteś wstydem narodu”, 
„Duda = 4 litery”, „Przestańcie kraść, wyPAD 2020”. 
Wyją: „Marionetka”, „Będziesz siedział”. Nawet takiego 
święta nie potrafią uszanować. Nie pierwszy raz. Pamię-
tam uroczystości odsłonięcia pomnika Ofiar Tragedii 
Smoleńskiej w Warszawie, wizyty bliskich na grobach 
na Wawelu, smoleńskie miesięcznice. A także spotkania 
Patryka Jakiego z mieszkańcami – było to samo, robili 
to ci sami ludzie. Oficjalnie bojówki te nie mają nic wspól-
nego z opozycją. Tak jak rzekomo wulgarny internetowy 
rozsadnik hejtu w internecie o nazwie „Sok z buraka” nie 
miał z nimi nic wspólnego. do czasu aż Marek Pyza i Mar-
cin Wikło nie ujawnili na łamach tygodnika „Sieci” jak 
jest naprawdę. Teraz ujawniła to przypadkowo sama Mał-
gorzata Kidawa-Błońska. Na filmach zamieszczonych 
w internecie widać, że spotyka się ona z protestującymi 

Gdy w poprzednim wydaniu tygodnika „Sieci” w artykule 
„Siła złego…” pisaliśmy z Marcinem Wikłą o zbliżają-
cej się kampanii prezydenckiej, nie przypuszczaliśmy, 
że nasze przewidywania sprawdzą się tak szybko 
i w tak ohydnym stylu. „Przed pierwszą turą stwo-
rzą pozory współzawodnictwa, ale do drugiej staną 
już „silni razem”. Opozycyjni kandydaci na prezydenta 
tylko pozornie różnią się od siebie. W kulminacyjnym 
momencie zewrą szyki, by za wszelką cenę zmienić wła-
dzę w Pałacu Prezydenckim. Wykorzystane zostaną 

wszelkie narzędzia, włącznie z dobrze znanym prze-
mysłem pogardy. Tak będzie wyglądała ta kampania. 
Bezwzględna, brutalna, wszyscy na jednego. Ta operacja 
już się zaczęła”– tymi słowami zaczynaliśmy nasz tekst. 
Przemysł pogardy wrócił, ale zaskoczeniem może być, 
że tak szybko puściły hamulce Szymonowi Hołowni. Nie 
miałem co do niego żadnych złudzeń. Zwłaszcza po tym, 
gdy bliżej przyjrzeliśmy się tej postaci pisząc w grud-
niu tekst „Kandydat z focusów”. Usłyszeliśmy wówczas 
od jednego ze współpracowników Władysława Kosi-
niaka-Kamysza (ta opinia nie zmieściła się w tekście, 
ale dziś warto ją przytoczyć, bo jest wyjątkowo trafna): 
„Hołowni trzeba dać mówić, bo to jest taki buc, że szybko 
opadnie maska łagodnego, sympatycznego faceta”. 
Tak, opadła. I żadnym wyjściem z sytuacji nie jest usu-
nięcie spotu, przeproszenie i rżnięcie głupa. Mleko się 
rozlało. Prawdziwa twarz Hołowni została już troszkę 
odkryta. Aż strach pomyśleć, co się okaże w kolejnych 
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Marek Pyza
Dziennikarz radiowy, 
prasowy i telewizyjny
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Polska demokracja musi się bronić przed 
agresją bojówek Kidawy-Błońskiej. „Trudno 
o przypadek większego cynizmu”

Kiedyś PO miała do takich zadań Palikota. 
Dziś ma Hołownię, którego nadzoruje jeden 
z najbliższych współpracowników Tuska

wcześniej osobami, które pytają: „było słychać?”. A ona 
się uśmiecha, ona nie jest oburzona, ona ich nie prze-
gania! Ona zdaje się rozpoznawać przyjaciół! Nie mam 
wątpliwości, że to jest plan sztabu Małgorzaty Kidawy-
-Błońskiej na kampanię. Widzą niesamowity entuzjazm 
i sympatię wyborców prezydenta Andrzeja Dudu, 
widzą skalę jego poparcia, dostrzegają jak jest mocny, 
między innymi dzięki wierności programowi wybor-
czemu z roku 2015. Ten plan jest czymś haniebnym, 
jest atakiem na polską demokrację, na prawo Polaków 
do normalnej kampanii wyborczej. Jest próbą nakręce-
nia tego, co w polskiej polityce najgorsze. Jest wreszcie 
całkowitym przeciwieństwem zapowiedzi samej pani 
Kidawy-Błońskiej o kampanii łączącej, spokojnej, 
merytorycznej. Trudno o przypadek większego cyni-
zmu, bardziej otwartego zaprzeczenia własnych haseł. 
To są działania rodem ze Wschodu, tak właśnie działają 
na przykład rosyjscy polittechnolodzy, tak uprawiano 
politykę na Ukrainie za Janukowycza. Polska demokracja 
musi się przed tym bronić. Pierwszym krokiem musi być 
wymuszenie na kandydatce Platformy i tej partii przepro-
sin, drugim zaś wymuszenie zaprzestania takich działań.

13 tygodniach kampanii. To bardzo dużo czasu na poka-
zanie pełni drzemiącej w nim pogardy. Najłagodniejszym 
komentarzem do pierwszego kampanijnego spotu cele-
bryty z TVN jest ten, który usłyszałem dziś od ojca 
jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej – że Hołownia 
zamienił „Mam talent” na „Mam tupet”. Ma tupet i ewi-
dentnie nie zawaha się go użyć… Dlaczego? Bo on ma być 
ostrzejszą wersją Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Czego 
nie wypada powiedzieć kreowanej na dystyngowaną pani 
wicemarszałek, powie Hołownia. A wszystkiego dopil-
nuje i podfirmuje to swoim nazwiskiem Jacek Cichocki. 
Jako szef sztabu musi o wszystkich działaniach kampa-
nijnych (zwłaszcza tak symbolicznych jak premierowy 
spot) wiedzieć, szczegółowo je analizować i akceptować. 
Kiedyś Platforma miała do takich zadań Palikota. Teraz 
ma Hołownię, którego nadzoruje jeden z najbliższych 
współpracowników Tuska. Ta maszyna wciąż pracuje. 
Na tym samym paliwie.

Beata Szydło
Europoseł PiS

ane.

Szydło
eł PiS

Michał Karnowski 
dziennikarz, publicysta, autor 
książek
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Władysław Aleksander Górski urodził się 16 
lipca 1898 r. w Rozwadowie. Był jednym z pię-
ciorga dzieci Juliana i Karoliny (z domu Barto-
 chowska). Miał dwie siostry – Marię i Annę, 

oraz dwóch braci – Jana i Józefa. W 1922 r. po-
ślubił Józefę (z domu Wierzchowska), razem 
z którą miał trzy córki – Krystynę, Jadwigę 
i Stanisławę, a także syna Rajmunda. Wraz 
z rodziną mieszkał i prowadził gospodarstwo 
rolne w Sętkach.

W 1920 r. jako ochotnik wziął udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Po powrocie w ro-
dzinne strony zaangażował się w pracę na 
rzecz społeczności lokalnej. Był wieloletnim 
członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Rol-
niczej. W 1927 r. wybrany został na wójta 
gminy Ulan, wchodzącej wtedy w skład po-
wiatu łukowskiego. Funkcję tę pełnił przez 
jedenaście lat, do roku 1938. Wtedy to został 
Posłem na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej 
V kadencji (w okręgu wyborczym nr 38 – Łu-
ków). W pracy parlamentarnej przynależał 
do klubu Obozu Zjednoczenia Narodowego, 

popierającego rządy sanacji. Pracował w ko-
misji zdrowia publicznego i opieki społecznej. 
Z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem 
podchodził do sprawowania mandatu posła, 
czego potwierdzeniem jest fakt, że jako jeden 
z nielicznych przybył na ostatnie przed okupa-
cją posiedzenie Sejmu (2 września 1939 r.).
Podczas II wojny światowej został aresztowany 
przez gestapo (1942 r.) w wyniku czego wię-
ziony był w radzyńskim areszcie przy ul. War-
szawskiej, a następnie na zamku w Lublinie. 
Później trafi ł do obozów koncentracyjnych na 
Majdanku i we Flossenbürgu (Austria). W sierp-
niu 1945 r. wrócił do Polski, gdzie był represjo-
nowany przez władze PRL-u. Za swoją postawę 
i działalność Aleksander Władysław Górski 
został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Zmarł w Łukowie 24 czerwca 1957 r. w następ-
stwie nieszczęśliwego wypadku – podczas 
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37. część cyklu Cudze 

chwalicie, swoje poznajcie… 

...autorstwa Roberta 
Mazurka, znanego 
animatora kultury 
i działacza spo-
łecznego, obecnie 
szefa Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury.
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Pamięci Władysława Aleksandra Górskiego
1 lipca 2017 r. w Ulanie (gm. Ulan-Majorat) uroczyście została odsłonięta tablica 

upamiętniająca Władysława Aleksandra Górskiego. Przez jedenaście lat (1927-1938) 

był on wójtem tutejszej gminy, natomiast w latach 1938-1939 sprawował mandat 

Posła na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMUJMY, A NIE STRASZMY
Łagodny wirus, a jeśli wierzyć statystykom publikowanym przez Chińczykow, taki wydaje się 
koronawirus z Wuhan, ma większe możliwości replikowania, jest czas na to, by zarazić innych ludzi – 
mówi prof. dr hab. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych. 
???????????????

Rozmawiamy w dniu, w którym odnoto-
wano trzy kolejne przypadki chińskiego 
koronawirusa w Bawarii. Odizolowano 
11-milionowe miasto Wuhan i mimo to 
Chińczykom nie udało się stworzyć ta-
kiego kordonu sanitarnego, żeby wirus 
nie przedostawał się dalej. Już w 18 kra-
jach są pojedyncze przypadki.
Prof. dr. hab. Andrzej Horban: W dzi-
siejszych czasach masowych wędrówek 
ludzi po cały świecie jest to niemożliwe. 
W 2002 r. inny wirus, SARS, zaatakował 
także w Chinach, ale władze zabroniły 
o tym pisać i powiadomiły Światową Or-
ganizację Zdrowia (WHO) cztery mie-
siące później. Osiem tysięcy zachorowań 
w 28 krajach świata, ponad 700 zgonów. 
To było niewielkie ognisko w Hong-
kongu i był to inny wirus, który charak-
teryzował się bardzo wysoką śmiertel-
nością, różnie to podają – od 10 do 30 
proc. chorych zmarło. Z reguły tak jest, 
że jeżeli wirus jest bardzo złośliwy, nam-
naża się bardzo gwałtownie, powodując 
albo bezpośrednio zniszczenie komó-
rek organizmu, co nazywamy reakcją 
cytopatyczną, albo dzięki gwałtownej 
reakcji układu immunologicznego epi-
demia szybko wygasa, dlatego że wirus 
nie ma czasu, żeby się przenieść na 
innych ludzi. Wirus sam nie egzystuje, 
choć ma szanse na przetrwanie poza 
organizmem nosiciela i czasami mu się 
to udaje. To tak jak rozbity statek kos-
miczny – nic tam nie działa, on sobie 

w tej przestrzeni kosmicznej dryfuje 
i nagle trafi a na stację, która pracuje. 
Dołącza się do niej i zmusza ją do pro-
dukowania jego replik. I te repliki nisz-
czą tę stację dokumentnie. Jeżeli jest to 
łagodny wirus, ma większe możliwości 
replikowania, jest czas na to, by zarazić 
innych. W przypadku złośliwego wirusa 
szybko niszczy on komórki swojego 
nosiciela, doprowadza do jego śmierci, 
więc ma mało czasu, by się mnożyć 
i przenosić na innych nosicieli.
A koronawirus w Chinach? Do jakiej ka-
tegorii należy? 
Kiedy się patrzy na statystyki, które 
publikują Chińczycy, to on na razie 
jest łagodny, jeżeli oczywiście wierzyć 
statystykom. Jest nowym wirusem, 
pierwsze zachorowania miały miejsce 
na początku grudnia ub.r., a zidentyfi -
kowano go i przeprowadzono sekwen-
cjonowanie jego genomu kilkanaście 
dni temu. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli 
wirus daje około procenta śmiertelno-
ści, to oznacza, że on przez dłuższy czas 
u chorych się namnażał, a zatem zaraża 
więcej osób. Ta epidemia nie wygaśnie 
tak szybko jak epidemia SARS.
Co roku mamy epidemię grypy. Te wirusy 
też się mutują, każdego roku jest inna 
szczepionka. Czym się różni ten korona-
wirus od wirusa grypy?
To jest zupełnie inny wirus. Ale cel ma 
ten sam – organem, w którym dobrze 
się czuje i namnaża, są komórki układu 
oddechowego. O tyle istnieje podobień-
stwo, że objawy w obu przypadkach są 

dość podobne.
Wirusy grypy są groźniejsze?
Są mniej więcej takie same, może te 
wywołujące grypę sezonową są nawet 
łagodniejsze. Ale też dają około pół pro-
centa śmiertelności, i to w tych samych 
grupach – u ludzi starszych, przewlekle 
chorych, z osłabionym układem immu-

nologicznym.
Skąd się wziął koronawirus w Wuhan?
Zmutował, na świecie istnieje całe 
mnóstwo wirusów, generalnie dzielą się 
na wirusy DNA i RNA. Te RNA są repli-
kowane, składane dość niechlujnie. En-
zymy, które powodują przyspieszenie 
replikacji takiego wirusa, mylą się dość 

często. Większość tych źle złożonych 
wirusów nie ma zdolności replikowa-
nia się, nikomu nie zagrażają i giną. Ale 
czasami się zdarza, że nagle ten muto-
wany wirus trafi a do komórki, w której 
świetnie się mnoży. I tak prawdopo-
dobnie tutaj do tego doszło. Większość 
nowych chorób wywołują zmutowane 
wirusy odzwierzęce. Łącznie z HIV.
Podobno pierwszym ogniskiem choroby 
był targ rybny w Wuhan. Coś, co tam 
sprzedawano, mogło być nosicielem 
koronawirusa?
Bardzo możliwe, że któreś z żyjątek tam 
sprzedawanych. Chińczyk je wszystko, 
też na surowo. Co prawda my także 
jemy, np. sushi. Albo tatara. Albo sałatę 
– czasami zdarzają się w niej robaczki, 
które przeoczymy. A  wirusy w  nich 
też mogą być. Takie wydarzenia jak 
w Wuhan wywołują różne spekulacje 
i teorie spiskowe. Pojawiła się teoria, 
że ponieważ w tym mieście znajduje 
się krajowe laboratorium biologiczne, 
wirus mógł się stamtąd „wymknąć”. Po-
dobno już w 2017 r. Amerykanie przed 
tym ostrzegali. Ten wirus nie spełnia 
kryteriów broni biologicznej. Wirus 
użyty jako broń biologiczna powinien 
zabijać 20–30 proc. zarażonych.
Może on był jeszcze w fazie prób?
Trudno powiedzieć… Ale mówiąc serio, 
wydaje się to bardzo mało prawdopo-
dobne (…).
Czy szczepienie na grypę może nas w ja-
kiś sposób uchronić przed zarażeniem 
tego typu koronawirusem? 

Prof. Andrzej Horban, specjalista chorób zakaźnych z warszawskiego Szpitala 
Zakaźnego przy ul. Wolskiej
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pracy przygniotło go ścięte drzewo. 
Pochowany został na cmentarzu 
w Ulanie, gdzie spoczywa razem z żoną 
Józefą i synem Rajmundem.
Tablica upamiętniająca Władysława 

Aleksandra Górskiego jest 
wmurowana w  budynek 
Urzędu Gminy Ulan-Ma-
jorat. Ufundowana przez 
Wójta oraz Radę Gminy 
Ulan-Majorat została od-

słonięta w 60-tą rocznicą tragicznej 
śmierci. Jej poświęcenia dokonał ks. 
prałat Czesław Mazurek, który podob-
nie jak poseł Władysław Aleksander 
Górski wywodzi się z Sętek.

Kody rubryk: 

tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BU-
DOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: 
KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: 
MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: 
MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: 
MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NA-
UKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: OD-
DAM-PRZYJMĘ

tpo.o.x.y gdzie „o” oznacza rubrykę: 
ODZIEŻ
tpo.pp.x.y gdzie „pp” oznacza rubrykę: 
PRACA PODEJMĘ
tpo.pz.x.y gdzie „pz” oznacza rubrykę: 
PRACA ZATRUDNIĘ
tpo.rl.x.y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROL-
NICZE
tpo.rz.x.y gdzie „rz” oznacza rubrykę: 
RÓŻNE
tpo.u.x.y gdzie „u” oznacza rubrykę: 
USŁUGI
tpo.zd.x.y gdzie „zd” oznacza rubrykę: 
ZDROWIE
tpo.zw.x.y gdzie „zw” oznacza rubrykę: 
ZWIERZĘTA

gdzie (po kropce) w miejsce „x” należy wpisać 
treść Ogłoszenia, a w miejsce „y” należy wpi-
sać numer telefonu osoby wysyłającej Ogło-
szenie – przykład treści sms ogłoszenie sprze-
daży auta w rubryce MOTORYZACJA:

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

INSTRUKCJA 
DODAWANIA OGŁOSZEŃ:

Aby dodać ogłoszenie należy nadać wiadomość SMS na numer 73601 

– koszt sms-a 3,69zł (3 złote + 23 procent VAT) za 160 znaków. 

Wiadomość musi zostać napisaną w języku polskim bez polskich 
znaków diakrytycznych wg. wzoru:

tpo.kod rubryki.tekst ogłoszenia.numer telefonu

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

budowlane
SPROWADZAMY PUSTAKI SUPOREX, BETON KOMÓRKOWY
BEZPOŚREDNIO Z FABRYKI, CENY MOCNO HURTOWE, 
TRANSPORT GRATIS, www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

motoryzacja
OPEL astra 1.6, 2001 r., silnik 62 kw 8v benzynowy, 
OC do 04, badania techniczne do 09, serwisowany na 
bieżąco, nowe elementy eksploatacyjne, 2 komplety 

opon. Tel. 694820401

praca zatrudnię
ZOSTAŃ opiekunką seniorów w Anglii lub Niemczech. 
Praca legalna, zarobki do 7500 na rękę. Zadzwoń lub 
napisz: 511 210 057, 788 138 929

rolnicze
KUPIĘ stodole może być zawalona. tel. 503-100-349

KUPIĘ silnik S-231 obojętny stan plug 4 rotacyjna 
siewnik zachodni 2-3 m szer. Tel. 517962875 lub SMS

różne
POŻYCZKA pozabankowa do 1000 zł w 15 minut. 

Minimum formalności. Akceptujemy każde źródło 
dochodu. Bez sprawdzania w BIK. Biała Podlaska 
Tel. 795502191

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

usługi
USŁUGI transportowe, cała Polska, liczone w jedną 
stronę, różne ładunki. www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

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

SKUTECZNA REKLAMA
w Tygodniku Podlaskim (10 tysięcy nakładu)

tel. 695 353 321, reklama@tygodnikpodlaski.pl

Grypa jest relatywnie rzadką chorobą, 
jeżeli porównamy ją z  klasycznymi, 
typowymi objawami nieżytu górnych 
dróg oddechowych, spowodowanych 
infekcjami wirusowymi. Jednym z naj-
częstszych patogenów człowieka są, na-
wiasem mówiąc, koronawirusy. Każdy 
z nas co najmniej raz na rok, dwa lata 
zapada na tzw. przeziębienie. Grypa jest 
chorobą, która przebiega dużo ciężej 
niż zwykłe przeziębienie. Jeżeli wirus 

grypy trafi  na osobę starszą, chorą, z no-
wotworem, to zabija. Czasami w ciągu 
kilkunastu godzin powoduje zapalenie 
płuc albo zespół ostrej niewydolności 
oddechowej, a w tym ostatnim przy-
padku, nawet w warunkach oddziału 
intensywnej terapii, śmiertelność sięga 
50 proc. Dlatego przekonujemy ludzi, 
żeby szczepili się na grypę. Bo jeżeli jest 
choroba, która zabija starszych i cho-
rych i można się na nią zaszczepić, to 
warto w to zainwestować 20 zł.
Ten koronawirus z Wuhan też powoduje 
zapalenie płuc, ale nie ma szczepionki, 
która by przed nim chroniła.
Nie ma i jeszcze długo nie będzie, a jak 
już będzie, to nie w takich ilościach, żeby 
opanowała epidemię. Produkcja musi 
potrwać, podobnie jak mieliśmy w przy-
padku grypy Ah1N1, niesłusznie zwanej 
świńską. Podniósł się krzyk, że trzeba 
kupić szczepionkę i nagle się okazało, że 
wystarczy jej dla 20 proc. populacji (…).

Można zarazić się tylko drogą kropel-
kową? A co z produktami sprowadza-
nymi z Chin?
W ten sposób koronawirus się nie prze-
niesie, to musi być żywy organizm. 
W dzisiejszych czasach luksus podroży 
lotniczych sprawia, że taki pasażer na 
gapę w  naszym organizmie ma uła-
twione zadanie.
Czy jesteśmy dobrze informowani o tym, 
co się dzieje w Chinach i jakie to może 

mieć dla nas skutki? Tytuły ze słowami 
„śmiertelny wirus”, „wirus, który zabija” 
mogą wzbudzać przerażenie.
A to już efekt państwa, dziennikarzy, 
twórczości. Obywatel powinien być in-
formowany, a nie straszony. 
Czy polski system ochrony zdrowia jest 
przygotowany na to, że nagle może się 
okazać, że z każdym objawem przezię-
bienia będziemy na wszelki wypadek 
szturmować SOR?
Jeżeli media rozkręcą histerię, to może 
tak być. 
Żyjemy w czasach, kiedy sensacja sprze-
daje się lepiej niż informacja. 
W tym przypadku to przede wszystkim.

Rozmawiała 
Aleksandra Jakubowska

Cały tekst opublikowano w tygodniku 
Sieci nr 6/2020.

Z reguły tak jest, że jeżeli wirus jest bardzo złośliwy, 

namnaża się bardzo gwałtownie, powodując albo 

bezpośrednio zniszczenie komórek organizmu, 

co nazywamy reakcją cytopatyczną, albo dzięki 

gwałtownej reakcji układu immunologicznego 

epidemia szybko wygasa, dlatego że wirus nie ma 

czasu, żeby się przenieść na innych ludzi. 
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– Mamy niestety kolejny przykład, że Senat pod rządami 
opozycji jest niebezpieczny dla Polaków. Na szczęście 
Platforma i jej towarzysze mogą doprowadzić dziś tylko 
do obstrukcji, a nie destrukcji. Wierzę, że po wygranych 
przez Andrzeja Dudę wyborach prezydenckich kilku 
senatorów opozycji pójdzie po rozum do głowy i Senat 
znów będzie izbą zadumy, a nie, jak dziś, zadymy – mówi 
nam senator Grzegorz Bierecki. 

Odrzucone poprawki
Przypomnijmy: Senat z oskarżanym o łapownictwo To-
maszem Grodzkim na czele wykreślił z ustawy zapisy 
wskazujące, że trzynastki będą wypłacane z Funduszu 
Solidarnościowego. Sejm, gdzie stabilną większość ma 
PiS, odrzucił tę złośliwą i przede wszystkim opóźniającą 
wypłaty poprawkę. 
– Trzynasta emerytura obroniona. Na  posiedzeniu 
komisji polityki społecznej i rodziny posłowie odrzu-
cili poprawkę Senatu, która miała zablokować wypłatę 
13 emerytury, świadczenia, które jest należne dziesięciu 
milionom emerytów i rencistów – mówiła w środę Anita 
Czerwińska. – PiS jest wiarygodne, dotrzymujemy 

słowa, to wszystko, na co umówiliśmy się z Polakami 
realizujemy i jest na to pokrycie fi nansowe – dodała. 

Dodatkowa wypłata i godna waloryzacja
Szefowa sejmowej komisji polityki społecznej i  ro-
dziny Urszula Rusecka przypomniała, że poprawka Se-
natu została odrzucona dwudziestoma głosami. Rów-
nież wiceszefowa komisji polityki społecznej i rodziny 
Teresa Wargocka zapewniła emerytów, że otrzymają 
dodatkowe świadczenia.
– Chcę zapewnić naszych emerytów, że najbliższe mie-
siące to będą miesiące, w których otrzymacie państwo 
dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 1200 
zł, waloryzację procentowo-kwotową nie mniejsza niż 
70 zł do emerytur niższych niż 2160 zł oraz wszyscy 
emeryci i renciści otrzymują ponad 3-procentową wa-
loryzację – mówiła posłanka PiS. 
Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Mora-
wieckiego, już od przyszłego roku polscy emeryci będą 
otrzymywali nie jedną, ale dwie dodatkowe emerytury. 
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OPOZYCJA CHCIAŁA ZABLOKOWAĆ 
TRZYNASTKI DLA EMERYTÓW!
Seniorzy mogą odetchnąć z ulgą! Mimo, że opozycja, która ma obecnie nieznaczną większość w Senacie, 
próbowała wstrzymać wypłaty, pieniądze z tzw. trzynastek trafi ą do emerytów na czas.
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Seniorzy czekają na trzynastą emeryturę. Mimo podejmowanych przez opozycję prób 
opóźnienia wypłat, dostaną je na czas


