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PAMIĘTAMY
O WYKLĘTYCH!
polska I 2

Już w najbliższą niedzielę, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy o bohaterach, którzy wal-
czyli z komunistami o wolną Polskę.

HISTORYCZNY BUDŻET
polska I 3

Po raz pierwszy w historii Senatu, po roku 1989, mamy przy-
jemność dyskutować nad zrównoważonym budżetem. I za to 
należą się rządowi, który taki budżet przedstawił, najwyższe 
wyrazy uznania i szacunku – mówił sprawozdawca ustawy 
budżetowej senator Grzegorz Bierecki.

JAPONIA
W MAŁASZEWICZACH
małaszewicze I 3

W Małaszewiczach gościła delegacja japońskiego Minister-
stwa Infrastruktury. To kolejny krok ku potędze naszego wę-
zła logistycznego, który staje się jednym z najważniejszych 
punktów na handlowej mapie centralnej Europy.

WSPARCIE
DLA WSZYSTKICH
EMERYTÓW

Ustawa wprowadzająca na stałe trzynastą, dodatkową emeryturę dla wszystkich polskich seniorów 

została, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jednocześnie rząd PiS przyjął projekt przepisów 

o kolejnej, czternastej wypłacie świadczenia. „Trzynastka” będzie wypłacana już w kwietniu, „czternastka” 

od przyszłego roku. – Cieszę się z radości seniorów i z tego, że widzą tę radość ci młodzi, którym 

przyjdzie prowadzić polskie sprawy. To ważny moment, gdy możemy zrealizować to, co ważne 

w każdym praworządnym państwie. Państwie, które chce, aby każde pokolenie było w należyty sposób 

zabezpieczone – mówił składając podpis pod ustawą prezydent Andrzej Duda.
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wydarzenia

Harcerskie święto w Radzyniu
Dzień Myśli Braterskiej obchodzą harcerze na całym świecie. 

W tym roku harcerze z Hufca Łuków przyjęli zaproszenie I Szczepu 

Harcerskiego „Infi nity” im. hm. M. Stagrowskiego i spotkali się 

w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim aby wspólnie 

spędzić ten szczególny dzień.

Tenisowy turniej 
w Parczewie

Poszukiwana 
Małgorzata Gałczyńska

PAMIĘTAMY O WYKLĘTYCH!
Już w najbliższą niedzielę, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. – To wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 

świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania 

do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny 

– mówił śp. prezydent Lech Kaczyński, którego działania walnie 

przyczyniły się do przywrócenia pamięci o bohaterach.

Tragiczny wypadek 
w Bojanówce
56-letni mężczyzna zginął w kraksie, do której 

doszło 23 lutego w Bojanówce (gm. Wohyń). 

radzyń podlaski

Dzień Myśli Braterskiej to okazja aby 
podziękować harcerzom i instrukto-
rom za codzienną pracę i wyjątkowe 
zaangażowanie w działalność drużyn.
Listem Gratulacyjnym Komendanta 
Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. To-
masza Sycha zostało wyróżnionych 
pięcioro funkcyjnych drużyn, w tym 
czworo z drużyn radzyńskich: sam. 
Wiktoria Wiszniewska – przyboczna 

7. Starszoharcerskiej Drużyny Od-
krywców „Taka Paka” w  Radzyniu 
Podlaskim (I  LO w  Radzyniu Pod-
laskim), pwd. Paulina Piłat – przy-
boczna 14. Drużyny Harcerskiej „Ad 
Astra” w Radzyniu Podlaskim (I LO 
w Radzyniu Podlaskim), dh. Anna Że-
lazowska – przyboczna 6. Radzyńskiej 
Gromady Zuchowej „Ogniki” w Radzy-
niu Podlaskim (I LO w Radzyniu Pod-
laskim) oraz dh. Anna Niewęgłowska 
– przyboczna 6. Radzyńskiej Gromady 

Zuchowej „Ogniki” w Radzyniu Podla-
skim (ZSP im. Jana Pawła II w Radzy-
niu Podlaskim). Listem gratulacyjnym 
Naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad 
zostały wyróżnione trzy instruktorki: 
drużynowe z Woli Chomejowej – pwd. 
Wioleta Kuczyńska, Łukowa – pwd. 
Aleksandra Suchodolska i  Między-
rzeca Podlaskiego – pwd. Grażyna 
Podgajna. Wszystkie wyróżnienia 
wręczył Komendant Hufca ZHP w Łu-
kowie hm. Michał Mojski.

polska

Prośby środowisk kombatanckich i bli-
skich niezłomnych żołnierzy poległych 
w boju z komunistycznymi okupantami 
zaczęły znajdować zrozumienie władz 
niepodległej Rzeczypospolitej do-
piero w połowie pierwszej dekady XXI 
wieku. Janusz Kurtyka, prezes IPN od 
końca roku 2005, nadał tym staraniom 
silny impuls i przyspieszenie. Patronem 
jego działań był z kolei śp. prezydent 
Lech Kaczyński. Obaj zginęli w kata-
strofi e smoleńskiej. 
Data 1 marca nie jest przypadkowa. 
Tego dnia w  1951 w  mokotowskim 
więzieniu komuniści strzałem w tył 
głowy zamordowali przywódców IV 
Zarządu Zrzeszenia Wolność i Nieza-
wisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego 

towarzyszy walki. Tworzyli oni ostat-
nie kierownictwo ostatniej ogólnopol-
skiej konspiracji kontynuującej od 1945 
roku dzieło Armii Krajowej.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych odbędą się, jak 
zawsze, także na Południowym Pod-
lasiu. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronach internetowych 
samorządów. 

parczew

MOSiR w Parczewie serdecznie zaprasza 
do udziału w IV Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Grand Prix Parczewa w kategorii 
Open w sezonie 2019/2020. Zawody od-
będą się 8 marca o godz. 11:00.
Cały cykl Grand Prix składa się z 4 in-
dywidualnych turniejów, z których do 
ogólnej klasyfi kacji wliczane będą 3 naj-
lepsze wyniki. Organizatorami rozgry-
wek są MOSiR oraz Urząd Miejski w Par-

czewie. Dla najlepszych uczestników 
przewidziane są atrakcyjne nagrody 
rzeczowe i pamiątkowe trofea sportowe. 
Wpisowe do każdego turnieju 5 zł.
Celem imprezy jest popularyzacja te-
nisa stołowego na terenie powiatu par-
czewskiego i okolic oraz aktywny wy-
poczynek poprzez sport. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do oglądania na 
żywo udanych zagrań tenisistów stoło-
wych oraz śledzenia wyników na stronie 
internetowej www.mosir.parczew.com.

biała podlaska

Policjanci Wydziału Kry-
minalnego Komendy 
Miejskiej Policji w Bia-
łej Podlaskiej prowadzą 
czynności poszukiwaw-
cze w związku z zaginię-
ciem Małgorzaty Gał-
czyńskiej, lat 62, zam. 
Biała Podlaska. Kobieta 
w  dniu 24 lutego br. 
wyszła z domu nie mó-
wiąc dokąd się udaje i do 

chwili obecnej nie powróciła jak rów-
nież nie nawiązała kontaktu z rodziną, 

a jej miejsce pobytu nie 
jest znane. Osoby, które 
widziały zaginionego 
lub posiadają jakiekol-
wiek informacje mogące 
przyczynić się do usta-
lenia miejsca pobytu 
proszone są o kontakt 
z  dyżurnym bialskiej 
komendy tel. 47 814 13 
00, (83) 344-83-00 lub 
alarmowy 112.

bojanówka

Dramatyczne sceny rozegrały się po 
godz. 9 rano. Jak wstępnie ustalili poli-
cjanci z radzyńskiej drogówki kierujący 
pojazdem marki Volvo na prostym od-
cinku drogi z niewyjaśnionych dotąd 
przyczyn stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo.
Na miejscu wypadku interweniowała 
załoga karetki pogotowia, policjanci 
oraz strażacy. Karetka przewiozła po-
szkodowanego kierującego do szpitala. 
Niestety pomimo udzielonej pomocy, 
nie udało się uratować życia 56-letniego 
mężczyzny. Jak ustalono, mężczyzna 
podróżował sam. Przyczyny i okolicz-

ności wypadku wyjaśni prowadzone 
postępowanie. 

Jeden z murali poświęconych Wyklętym, które pojawiły się na Południowym Podlasiu
dzięki zaangażowaniu środowiska skupionego wokół senatora Grzegorza Biereckiego

Kierowca zmarł w szpitalu

Uczestnicy harcerskiego spotkania w Radzyniu Podlaskim
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SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Senator Bierecki: największy budżet w historii
Po raz pierwszy w historii Senatu, po roku 1989, mamy przyjemność dyskutować nad 

zrównoważonym budżetem. Powtórzę: nad zrównoważonym budżetem. I za to należą się 

rządowi, który taki budżet przedstawił, najwyższe wyrazy uznania i szacunku – mówił 

podczas posiedzenia Senatu sprawozdawca ustawy budżetowej senator Grzegorz Bierecki.

JAPONIA W MAŁASZEWICZACH
W Małaszewiczach gościła delegacja japońskiego Ministerstwa Infrastruktury. To kolejny krok 
ku potędze naszego węzła logistycznego, który staje się jednym z najważniejszych punktów na 
handlowej mapie centralnej Europy. 

małaszewicze

Wizyta studyjna gości z Japonii była za-
planowana od dawna. Urzędnicy i eks-
perci chcieli na własne oczy sprawdzić 
możliwości Rejonu Przeładunkowego 
Małaszewicze. Nie jest tajemnicą, że Ja-
ponia chce wykorzystać suchy port do 
zwiększenia przewozu ładunków kon-
tenerowych w tranzycie między swoim 
krajem a Unią Europejską. Handel na tej 
linii jest coraz bardziej ożywiony, także 
z powodu specjalnej umowy podpisanej 
między Krajem Kwitnącej Wiśni a UE. 

Terminal i nastawnia
Delegacji przewodniczył Shogo 
Miyajima, Radca Ministra Infrastruk-
tury ds. Międzynarodowej Logistyki. 
Goście odwiedzili terminal kontene-
rowy należący do PKP CARGO, wizy-
towali też nastawnię w  Kobylanach 

prowadzoną przez CARGOTOR – nie-
zależnego zarządcę infrastruktury ko-
lejowej. Specjalną prezentację dotyczącą 
projektu budowy Parku Logistycznego 
w Małaszewiczach wygłosił prezes CAR-
GOTOR Andrzej Sokolewicz, natomiast 

prezentację możliwości Grupy PKP 
CARGO w zakresie przewozów inter-

modalnych Maciej Krochmalski, czło-
nek zarządu PKP CARGO TERMINALE. 

Strategiczna decyzja PiS
Coraz większy ruch wokół Małaszewicz 
to zasługa rządu PiS, który postawił 

na budowę u nas potężnego suchego 
portu. Leżący przy magistrali kolejo-
wej E-20 z Azji do Europy Zachodniej 
ośrodek już teraz jest największym 
takim portem przeładunkowym w Pol-
sce i jednym z największych w Europie. 
Nowym impulsem rozwojowym jest też 
z pewności rozbudowa stacji Terespol 
o dziesięć szerokich torów. Infrastruk-
tura będzie dostosowana do obsługi 
ciężkich pociągów o  długości 1050 
metrów i nacisku 25 ton/oś. 

Zaangażowanie senatora
Orędownikiem szybkiego rozwoju na-
szego suchego portu i całego centrum 
logistycznego jest senator Grzegorz 
Bierecki. Ostatnim efektem tego za-

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

angażowania było podpisanie listu 
intencyjnego w  sprawie utworzenia 
nowych kierunków kształcenia w Aka-
demickim Liceum Ogólnokształcącym 
w Terespolu i na bialskiej PSW. Tu będą 
zdobywać fach przyszli pracownicy naj-
większego centrum przeładunkowego 
centralnej Europy. 
– Chciałem bardzo podziękować pre-
zesowi PKP Cargo, który błyskawicz-
nie odpowiedział na nasz pomysł 
i z ogromną życzliwością zdecydował 
się takie porozumienie zawrzeć. Ra-
dujmy się! – mówił jesienią zeszłego 
roku senator Grzegorz Bierecki. – To 
szansa na to, żeby stworzyć program, 
który zatrzyma naszą młodzież tu, 
w naszych domach – podkreślał sena-

tor Bierecki. Prezes PKP Cargo SA Cze-
sław Warsewicz podkreślał z kolei, że 
potężna spółka kolejowa skupia się na 
inwestycjach w pracowników, w coś, co 
nazywa się kapitałem ludzkim. 
– Chcemy przygotowywać kadrę, od-
mładzać ją. Pracownicy są najwięk-
szym skarbem fi rmy – mówił w Teres-
polu Warsewicz. – Kolej ma przed sobą 
przyszłość i mam nadzieję, że wspólnie 
z mieszkańcami Terespola będziemy 
dalej ją budować – wtórował mu Jacek 
Rutkowski, prezes Centrum Logistycz-
nego Małaszewicze.

HS 

Nie jest tajemnicą, że Japonia chce 

wykorzystać suchy port do zwiększenia 

przewozu ładunków kontenerowych 

w tranzycie między swoim krajem a Unią 

Europejską.

polska

– Ten zrównoważony budżet jest jednocześnie 
budżetem, który zapewnia wzrosty wynagrodzeń, 
funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, 
a także wzrosty emerytur i rent o 6,3% w roku 
2020, zakłada też 6-procentowy wzrost płac dl a 
nauczycieli, gwarantuje również fi nansowanie 
wszystkich programów socjalnych, które zostały 
podjęte przez rząd Prawa i  Sprawiedliwości, 
a także realizację licznych, też nowych, progra-
mów infrastrukturalnych. Tak więc jest to budżet, 
który osiąga równowagę nie poprzez cięcia wy-
datków socjalnych, nie poprzez zaniechanie wy-
datków na infrastrukturę, ale osiąga równowagę 
dzięki dobremu gospodarowaniu i zwiększeniu 

ściągalności podatków, a  także dzięki dobrej 
koniunkturze, która w dużej części jest efektem 
także prawidłowo prowadzonej polityki gospo-
darczej – mówił senator Bierecki. 
Wśród poprawek wprowadzonych przez więk-
szość senacką, którym sprzeciwiali się politycy 
PiS, senator Bierecki wymienił m.in. odebranie 
środków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
zmniejszenie wydatków na  obronę narodową 
do poziomu niższego niż wymagany przez NATO 
oraz zwiększanie obciążeń podatkowych Polaków.
– Te  poprawki mają jeden wspólny mianow-
nik: one zmniejszą bezpieczeństwo Polski, 
bezpieczeństwo Polaków w  różnych aspek-
tach, tj. w aspekcie bezpieczeństwa fi zycznego, 
bo  mówimy tutaj o  obronie narodowej, ale 

także w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicz-
nego, bo  mówimy tutaj o  poprawkach, które 
dotyczą kwestii fi nansowania spłat zadłużenia 
Skarbu  Państwa – podkreślał senator  PiS. – 
Wszystko pokazuje pewną fi lozofi ę tych popra-
wek, które były składane. Chodzi o zmniejsza-
nie bezpieczeństwa – dodawał. 
– Rozumiem, że to wpisuje się w wypowiedzi pani 
Kidawy-Błońskiej, która mówiła o tym, że nie 
mamy dbać o Polskę, tylko mamy dbać o Europę 
i świat. To jest właśnie dowód tej dbałości – pod-
kreślił senator Grzegorz Bierecki.

HS

Senator Grzegorz Bierecki

Reprezentujący senatora Grzegorza Biereckiego i wicepremiera Jacka 
Sasina Kamil Paszkowski oraz poseł Dariusz Stefaniuk Goście sprawdzali możliwości suchego portu
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partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

WIELKA PROMOCJA NASZEJ KULTURY. 
„MODLITWA O POLSKĘ…” W TVP!
Film „Modlitwa o Polskę – z ziemi podlaskiej”, przedstawiający niezwykłą historię 

i kulturę naszego regionu, pokazała telewizyjna „Jedynka”.

polska

– Emisja fi lmu na największej polskiej antenie 
spotkała się ze świetnym oddźwiękiem. Jestem 
dumny, że mogliśmy pokazać wspaniałą historię 
Południowego Podlasia całej Polsce. Wierzę, że 
wzbudzi to zainteresowanie tym niezwykłym 
regionem – mówi nam reżyser Michał Muzy-
czuk.
Przedstawiający męczeństwo unitów podlaskich 
obraz powstał z inspiracji senatora Grzegorza 
Biereckiego, który dramatyczną historię poznał 
dzięki opowieściom przekazywanym przez wy-
wodzących się z Południowego Podlasia człon-
ków rodziny swojej małżonki. 

Osobista fascynacja
– Wspólne rozmowy na ten temat doprowa-
dziły do decyzji, że trzeba szerzej przedstawić 
ten mało znany poza naszym regionem temat 
całej Polsce i światu – mówił Grzegorz Bierecki. 
Senator podkreślał, że najlepszą formą promo-
cji Południowego Podlasia jest opowiadanie 
o wspaniałych mieszkańcach regionu, ich przy-
wiązaniu do wiary i tradycji. – Tak więc fi lm po-
wstał z poczucia dumy i moralnego obowiązku 
– podkreślał.

Wielka oglądalność
Po serii doskonale przyjętych pokazów na Połu-
dniowym Podlasiu przyszła kolej na telewizyjną 
premierę. TVP postanowiła wyemitować „Modli-
twę o Polskę…” w minioną środę, tuż po ogląda-
nym przez miliony Polaków meczu Ligi Mistrzów. 
Przypomnijmy, że osią historii są losy trzynastu 
mężczyzn, którzy 24 stycznia 1874 roku, broniąc 
w Pratulinie swojej unickiej świątyni, zostali za-
bici przez carskie wojsko. W 1996 roku papież 
Polak, święty Jan Paweł II wyniósł męczenników 
za wiarę na ołtarze, uznając błogosławionymi. 
Stali się oni tym samym symbolem poświęcenia, 
symbolem polskości w regionie Południowego 
Podlasia. Film to także opowieść o współczesnych 
mieszkańcach Podlasia Południowego. Pratulin 
i okoliczne wsie to miejsca, w którym wciąż żywa 
jest pamięć o męczennikach, w którym kultywo-
wane są tradycyjne, polskie wartości.

Młoda ekipa
Za produkcję odpowiada m.in. Fundacja im. Fran-
ciszka Stefczyka. W główną rolę wcielił się Marek 
Bukowski, a narratorem jest Adam Ferency. Sce-
nariuszem i reżyserią fi lmu zajął się Michał Mu-
zyczuk – obiecujący reżyser młodego pokolenia. 
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Zdaniem Donalda Tuska, „każdego dnia nad instytu-
cjami państwowymi w Polsce unosi się odór przestępstwa, 
gangu i mafii”. Tak o rządach PiS powiedział człowiek, 
którego rządy obciążają nagrania z „Sowy i Przyjaciół”, 
z całym towarzyszącym im kontekstem układów, ukła-
dzików i sitw. Tusk zażądał jednocześnie od wszystkich 
opozycyjnych kandydatów, by – tak jak Małgorzata 
Kidawa-Błońska – zadeklarowali, że „nie ma mowy 

o szukaniu kompromisu z tymi, co łamią konstytu-
cję”. Czytaj: ma to być bój na śmierć i życie. Bój, którego 
celem jest zniszczenie przeciwnika. Zarzut dotyczący 
konstytucji – fałszywy zresztą – jest tu tylko preteks-
tem. Tusk zapowiada intensywny udział w kampanii, 
ku radości Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, coraz mniej 
ochoczo wyciągającej rękę do zgody, i nawet nie udaje, 
że nie ma nic wspólnego z Sokiem z Buraka czy hejterami 
z Pucka. Nadzieja na zwycięstwo, która wyraźnie poja-
wiła się po stronie opozycyjnej, sprawiła, że przygotowane 
maski gołąbków nie zostały nawet założone. Kampa-
nia będzie więc wyjątkowo ostra i brutalna. Padną słowa 
wcześniej nie słyszane. Obóz rządzący będzie konsekwen-
tnie prezentowany jako „gang i mafia”. Znów będziemy 
świadkami próby odwrócenia znaczeń i sensów, tak typo-
wej dla III RP. Co w tej sytuacji należy robić? Jedno wydaje 

O tym, że polityczny czar Donalda Tuska prysł nie trzeba 
przekonywać chyba nikogo, kto w miarę uważnie obserwo-
wał kampanie wyborcze minionego roku. Zwłaszcza wyścig 
poprzedzający majowe wybory do Parlamentu Europej-
skiego pokazał, że poparcie dla Koalicji Obywatelskiej 
(wtedy jeszcze Europejskiej) jest odwrotnie proporcjonalne 
do skali zaangażowania byłego przewodniczącego Rady 
Europejskiej. Im głośniej Tusk krzyczał na manifestacjach 
zwolenników KO, tym szybciej topniały sondaże. Im więcej 
udzielił wywiadów w „Wyborczej” i tvn24, tym trudniej było 
otworzyć się opozycji na wyborców spoza twardego elek-
toratu Platformy. Odstraszał zamiast zachęcać, co zresztą 
sam wyczuł, argumentując swoim negatywnym elek-
toratem decyzję o odpuszczeniu, oddaniu walkowerem 
wyborów prezydenckich (…). Dla polskiej debaty publicznej 
to jednak dobrze, że z godną zastanowienia regularnoś-
cią Tusk przypomina o sobie wyborcom w naszym kraju. 
Poniedziałkowy wykład, a później konferencja prasowa 

w Białymstoku to bowiem przypomnienie, jaka jest stawka 
majowych wyborów. A jest nią to, czy jako społeczeństwo 
pozwolimy sobie na restart systemu Tuska, na ponowne 
zainstalowanie się jego reguł i ludzi, czy wsiądziemy 
do politycznego wehikułu czasu, ustawiając go z powro-
tem na rok 2007, względnie 2013-2014. Biorąc pod uwagę, 
jakie efekty przyniosło to w ostatnich kampaniach wybor-
czych, obecność Donalda Tuska powinna cieszyć Andrzeja 
Dudę, jego sztab wyborczy i sympatyków. W dość trudnym, 
docierającym się okresie dla całej Zjednoczonej Pra-
wicy zaangażowanie Tuska nie tylko jednoczy i mobilizuje 
elektorat wokół prezydenta Dudy, ale zarazem ponow-
nie polaryzuje debatę publiczną na dwa główne bloki: 
PiS i AntyPiS. A w tych warunkach, co zresztą pokazały 
ostatnie miesiące, wybór Polaków jest dość jednoznaczny 
– tym bardziej, że język używany przez Tuska („odór”, 
kpiny z „gryzienia”, „mafia”, „pochód lunatyków”, „gang”) 
jest zbyt ostry i nieprzystający do nastrojów Polaków. 
Gdyby okazało się, że w majowych wyborach największe 
szanse na walkę z Andrzejem Dudą i obozem Zjednoczo-
nej Prawicy mieli Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon 
Hołownia czy nawet Robert Biedroń, główna stawka tych 
wyborów mogłaby być inna. Wówczas można byłoby roz-
mawiać o koniecznych korektach polityki przyjętej po roku 
2015, zmianach programowych, skupić się na konkre-
tach, jakie niosą wspomniani kandydaci. Tusk wspierający 
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To prawdziwa 

hipokryzja pani 

Małgorzaty 

Kidawy-Błoń-

skiej. Dziś do-

maga się 2 mi-

liardów złotych 

na onkologię 

a pięciokrot-

nie głosowa-

ła przeciwko 

poprawkom, 

które przezna-

czały pieniądze 

na onkologię. 

To prawdziwa 

twarz pani 

marszałek 

Kidawy-Błoń-

skiej.

„Gang” i „mafi a”? Trzeba głośno mówić o polityce, 
która przywróciła państwo Polakom

Im częściej Donald Tusk będzie przypominał, że 
stawką wyborów jest restart jego systemu i ludzi, 
tym lepiej dla kampanii Andrzeja Dudy

się pewne: trzeba konsekwentnie bronić zarówno praw-
dziwego obrazu ośmiu lat rządów PO-PSL, jak i prawdy 
o pięciu ostatnich latach. Trzeba mówić jasno i głośno 
o polityce służącej Polakom, o polityce wyrównującej spo-
łeczne i regionalne nierówności. Także o polityce ochrony 
i odbudowy majątku narodowego. Wreszcie, o polityce 
samodzielności w polityce zagranicznej. I o setkach innych 
spraw, które te rządy naprawdę załatwiły. W sumie – 
o Nowym Państwie, prowadzonym zupełnie inaczej niż III 
RP. O niebo lepiej, mimo błędów, których przecież zabrak-
nąć nie mogło. Tej prawdy trzeba bronić, bo inaczej znów 
zatryumfuje w Polsce kłamstwo, jeszcze bardziej perfidne 
niż poprzednio. Ale trzeba jej bronić także dlatego, że jeśli 
kłamstwo zwycięży w przestrzeni publicznej, to zwyciężą 
również Ci, którzy to kłamstwo głoszą. Nie można się bać.
Felieton opublikowany w portalu wPolityce.pl

Małgorzatę Kidawę-Błońską jest zarazem mocnym syg-
nałem, że poza kandydatką KO nie ma na dziś ruchu (choć 
sondaże sugerowałyby coś innego), ale jednocześnie usta-
wia tę kampanię w bardzo prosty sposób: albo kolejne 
okrążenie dobrej zmiany, albo powrót do systemu Tuska. 
Tak wyraźne wsparcie dla Kidawy-Błońskiej, co zresztą 
przyznawali jej sztabowcy w rozmowie z „GW”, to również 
sygnał, że kandydatka KO jest niejako wystawiona przez 
Tuska, jest jego zastępczynią tylko dlatego, że sam prze-
wodniczący odpuścił te wybory. W Pałacu Prezydenckim 
Małgorzaty Kidawy-Błońskiej karty będą rozdawać ludzie 
Tuska: nawet jeśli nie wszyscy o tym wiedza, to sam były 
premier to dziś przypomina. Wsparcie Tuska jest dziś dla 
Platformy i jej kandydatki z jednej strony błogosławień-
stwem (bo skutecznie wycina rosnących lub po prostu 
mających ambicje urosnąć Kosiniaka, Hołownię czy 
Biedronia), z drugiej jednak przekleństwem, bo równie sku-
tecznie przypomina o latach 2007-2015 i ustawia stawkę 
majowego głosowania jako „za” lub „przeciw” powrotowi 
do władzy jego ludzi. A mogę postawić dolary przeciw 
orzechom, że w referendum dotyczącym restartu systemu 
Tuska, społeczeństwo wypowiedziałoby się bardzo jedno-
znacznie, dużo szerzej niż elektorat PiS, a nawet Andrzeja 
Dudy. To dobra wiadomość dla prezydenta na 75 dni przed 
końcem tej burzliwej i brutalnej kampanii.
Cały felieton opublikowany w portalu wPolityce.pl  

Stanisław 
Karczewski
Wicemarszałek 
Senatu

.
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PREZYDENT DUDA: TRZYNASTA 
EMERYTURA NA STAŁE!
Ustawa wprowadzająca na stałe trzynastą, dodatkową emeryturę dla wszystkich polskich seniorów została podpisana 

przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jednocześnie rząd PiS przyjął projekt przepisów o kolejnej, czternastej wypłacie 

świadczenia. To rozwiązanie zacznie obowiązywać od przyszłego roku. 

Elżbieta Dzikowska więźniem radzyńskiej placówki UB
Elżbieta Dzikowska urodziła się 19 marca 1937 r. w Międzyrzecu Podlaskim, który ówcześnie przynależał do powiatu 
radzyńskiego. W autobiografi i pt. „Tam, gdzie byłam”, wydanej w 2013 r. przez Wydawnictwo „Bernardinum”, podróżniczka 
napisała o swoim pobycie w radzyńskim areszcie UB. Trafi ła do niego jako działaczka młodzieżowej antykomunistyc znej 

organizacji o nazwie Związek Ewolucjonistów Wolności (ZEW).

radzyń podlaski

„W 1951 r., kiedy byłam w trzeciej klasie 
liceum, kolega ze starszej klasy Witold 
Żyluk zwerbował mnie do podziemnej 
organizacji młodzieżowej” – napisała 
w autobiografii Elżbieta Dzikowska. 
Miała wtedy 14 lat. „W sumie było nas 

kilkanaścioro. Wiele zebrań odbyło się 
w moim domu, pod nieobecność mamy. 
Ponieważ w Międzyrzecu stacjonowała 
jednostka rosyjska, powody powstania 
tej organizacji były raczej patriotyczne 
niż ideowe: co tak młodzi ludzie mo-
gli wiedzieć o komunizmie? Chyba to, 
że groził rusyfi kacją, a temu należało 
dać odpór. Było w tym więcej emocji 
niż świadomości” – wyjaśnia podróż-
niczka, po czym pisze czym zajmował 
się ZEW. „Rozrzucaliśmy ulotki, pisa-
liśmy na ścianach patriotyczne hasła 
i odezwy, rozbijaliśmy jajka na por-
tretach Stalina i innych komunistycz-
nych przywódców.” Ale nie tylko. Naj-
większą akcją przeprowadzoną przez 
organizację było rozkręcenie szyn 
pod pociągiem Mitropa, który jechał 
z Moskwy do Warszawy. „Na szczęście 
do wypadku nie doszło, jechało tym 

polska

Prezydent podpisał ustawę przyznającą 
dodatkowe środki emerytom i renci-
stom podczas spotkania w Żyrardowie. 
– Piękne, międzypokoleniowe spotka-
nie. Wszystkie pokolenia są tu obecne. 
Od pokolenia moich dziadków, przez 
pokolenie moich rodziców, przez moje 
pokolenie – powiedział Andrzej Duda. 
– Cieszę się z radości seniorów i z tego, 
że widzą tę radość ci młodzi, którym 
przyjdzie prowadzić polskie sprawy. 
To ważny moment, gdy możemy zrea-
lizować to, co ważne w każdym prawo-
rządnym państwie, które chce, by jego 
gospodarka był ukształtowana na zasa-
dzie społecznej gospodarki rynkowej. 
Aby każde pokolenie było w należyty 
sposób zabezpieczone – mówił.

Projekt zakładający jej wypłatę został 
przyjęty przez rząd. Projektowane prze-
pisy zakładają, że wypłata tzw. czterna-

„Trzynastka” zagwarantowana
– Sytuacja gospodarcza wygląda do-
brze, więc w tym roku po konsulta-
cjach z  premierem podjęto decyzję, 
że trzynasta emerytura będzie wpro-
wadzona na stałe. W kwietniu każdego 
roku. I będzie wypłacana w wysokości 
najniższej emerytury na dzień 1 marca 
każdego roku – stwierdził prezydent.
Mówił też, że świadczenie będzie dla 
każdego seniora.
– Jest specjalnym świadczeniem, która 
ma poprawić sytuację seniora niezależ-
nie od tego, w jakiej sytuacji ten senior 
jest. Chcieliśmy, by to świadczenie do-
tarło do każdego i pomogło załatwić 
wiele spraw – powiedział Andrzej Duda

„Czternastka” w przyszłym roku 
– Możemy być pewni, że także czterna-

sta emerytura w 2021 roku będzie wy-
płacona – dodał prezydent. – Tym, któ-
rzy nas wychowywali, nas wypieścili na-

leży wsparcie, godne życie – podkreślił. 
Czternasta emerytura będzie przysłu-
giwała ok. 9 mln emerytów i rencistów. 
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Wypłata już w kwietniu
Trzynasta emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emery-
tury – w 2020 r. będzie to więc 1200 zł (kwota obowiązująca od 1 marca 
br.). Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, a dodatkowe 
świadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie wypłacane z urzędu – 
nie trzeba składać żadnych wniosków.
– Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą – za-
pewnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. 
W 2020 r. trzynasta emerytura ma trafi ć do 9,8 mln osób. Ma to kosztować 
ok. 11,75 mld zł.

Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że państwo ma wobec seniorów obowiązki

pociągiem mnóstwo niewinnych cywi-
lów” – wspomina Elżbieta Dzikowską, 
która osobiście nie brała udziału w ak-
cji. Sprawa była jednak bardzo poważna 
i  stanowiła moment przełomowy 
w działalności ZEW-u. „Rozkręcone 
przez kolegów [tory] zostały zauwa-
żone, a może obserwowano nas wcześ-
niej i świadomie czekano na moment, 
kiedy można było złapać konspiratorów 
na gorącym uczynku?” Po tej nieudanej 
akcji organizacja została rozpracowana 
i doszło do aresztowań jej członków. 
„13 lipca 1952 r., kiedy byłam na wa-
kacjach u cioci w Żerocinie, zjawiło się 
tam dwóch panów w cywilnych ubra-
niach i zażądali, abym z nimi jechała.” 
Elżbietę Dzikowską przewieziono na 
posterunek w Międzyrzecu Podlaskim, 
gdzie byli już inni jej koledzy. Rozpo-
częły się przesłuchania organizowane 
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39. część cyklu Cudze 

chwalicie, swoje poznajcie…

...autorstwa Ro-
berta Mazurka, 
znanego ani-
matora kultury 
i działacza spo-
łecznego, obec-
nie szefa Ra-
dzyńskiego 
Ośrodka Kultury.
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SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU
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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

nieruchomość wynajmę
WYNAJMĘ lokal użytkowy w Białej Podlaskiej, 
ul. Janowska 11j (obok Społem), 40 m2, wszystkie 
media, własne miejsce parkingowe. Tel. 506862903

rolnicze
KUPIĘ wszystkie ciągniki i maszyny rolnicze, dobre, 
uszkodzone, spalone, bez papierów. Ładowarki, 
przyczepy, prasy, beczkowozy, agregaty i inne. Tel. 
693888308

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

usługi
WYKONAM tynki maszynowe cementowo-wapienne, 
szybko i solidnie zapraszam do kontaktu. Tel. 531326739

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

stej emerytury będzie przebiegała na 
podobnych zasadach, jak wypłata „trzy-
nastek”. Świadczenia będą wypłacane 
z urzędu, a proponowane rozwiązanie 
będzie miało zastosowanie do emerytur 
i rent w systemie powszechnym, rolni-
ków, służb mundurowych, emerytur 
pomostowych, świadczeń i zasiłków 
przedemerytalnych, rent socjalnych, 
nauczycielskich świadczeń kompen-
sacyjnych, rodzicielskich świadczeń 

w  różnych miejscach. „Czas zaciera 
wspomnienia, chyba przewieziono nas 
najpierw do więzienia w Radzyniu, po-
tem do Białej Podlaskiej, następnie do 
Lublina. Wszystko działo się jak w złym 
śnie, najbardziej martwiłam się o matkę 
i babcię. W Lublinie trafi łam najpierw 
do więzienia na ulicy Chopina, umiesz-
czono mnie w izolatce, gdzie dwie trze-
cie zajmowała drewniana prycza i cały 
czas paliła się żarówka. (...) Po kilku 
dniach przeniesiono mnie na Zamek, 
tam gdzie niegdyś osadzony był ojciec.”
Elżbieta Dzikowska w więzieniu spę-
dziła kilka miesięcy. „Nie byłam tor-
turowana, ale często przesłuchiwano 
mnie w nocy, po wiele godzin, z silną 
lampą bijącą prosto w oczy.” Na wol-
ność wyszła po tym jak została ogło-
szona amnestia. Duży wpływ miał na 
to też fakt, że była niepełnoletnia. Po 
latach swój pobyt w więzieniu podróż-
niczka wspomina bardzo źle, ale po-
trafi ła wynieść z niego naukę na przy-
szłość. „Oczywiście był to czas przykry, 
stracony. Ale wydaje mi się, że nie do 
końca zmarnowany. Może dzięki tym 
przeżyciom potrafię odróżnić lepiej 
niż inni dobre od złego i to docenić? 
Chyba też potrafi ę być twardsza, bar-

dziej odporna na przeciwności losu, 
których przecież nie brakuje. Paradok-
salnie – więzienne doświadczenie, choć 
tragiczne, w pewien sposób wzbogaciło 
mnie, zahartowało. Przeżyłam więcej, 
wiem więcej... Nie mam jednak do dzi-
siaj innych snów jak tylko koszmarne.”
15 marca 2016 r., w ramach 16. edycji 
„Radzyńskich Spotkań z  Podróżni-
kami”, miałem przyjemność organizo-
wać przyjazd Elżbiety Dzikowskiej do 
Radzynia. Przeprowadziłem wtedy z nią 
wywiad, w którym zapytałem o pobyt 
w areszcie UB przy ul. Warszawskiej 5a. 
Jej odpowiedź była następująca: „W 1952 
r. zostałam aresztowana. Siedziałam 
właśnie wtedy dwa dni w radzyńskim 
areszcie, dwa czy trzy dni w Białej Pod-
laskiej, chyba dzień w  Międzyrzecu 
Podlaskim, a potem pół roku na zamku 
w Lublinie. Nie myślę jednak często 
o tym, jestem optymistką i najważniej-
sze jest dla mnie to, co będzie, a nie to, 
co było. Przyszłość. Uważam też, że jak 
się nie zazna złego, to się nie doceni do-
brego, chociaż lepiej tego złego jednak 
nie zaznawać.” 

uzupełniających oraz rent inwali-
dów wojennych i wojskowych. Kwota 
„czternastki” nie będzie miała wpływu 
na uprawnienia osób ubiegających się 
o świadczenia, dodatki, zasiłki, czy np. 
ulgę rehabilitacyjną. Z kwoty świad-
czenia nie będą dokonywane również 
potrącenia i egzekucje.                 HS

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Spotkanie w Żyrardowie

Wzrost emerytur ma zostać utrzymany
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BIAŁO-CZERWONA FORMUŁA 1
Polski przedstawiciel w najpopularniejszym sporcie motorowym na świecie. PKN Orlen ma własny zespół 

wyścigowy – Alfa Romeo Racing Orlen. W jego barwach będzie występował Robert Kubica, którego przyjął 

w Warszawie prezydent Andrzej Duda. 

polska

Ofi cjalna prezentacja drużyny odbyła 
się w  miniony poniedziałek w  war-
szawskiej siedzibie Orlenu. Obok Ro-
berta Kubicy pojawili się podstawowi 
zawodnicy, a  więc Kimi Raikkonen 
i Antonio Giovinnazzi, szef drużyny 
Frederic Vasseur, prezes PKN Orlen 
Daniel Obajtek i  minister aktywów 
państwowych oraz poseł z naszego re-
gionu Jacek Sasin. 

Najwyższy stopień podium
Specjalnym gościem prezentacji był 
prezydent Andrzej Duda, który na-
stępnie przyjął Kubicę i prezesa Orlenu 
w Pałacu Prezydenckim. 
– Sukcesy Roberta Kubicy w formule 
1  to  było coś niesamowitego. Mam 
nadzieję, że  ta  forma jeszcze wróci 
i będziemy go oglądali na najwyższym 
stopniu podium – mówił Andrzej Duda. 

Polski gigant
PKN Orlen został tytularnym sponso-
rem zespołu Alfa Romeo Racing w sezo-

nie 2020 Formuły 1. W ramach współ-
pracy Robert Kubica dołączy do ekipy 
jako kierowca rezerwowy, a logotyp Or-
len będzie głównym elementem malo-
wania bolidu i kombinezonów. W War-

szawie zaprezentowano bolid, w którym 
będą ścigać się zawodnicy. 

Wznowiona kariera
Robert Kubica karierę w  Formule 1 

rozpoczął w  2006 roku. Dwanaście 
razy stawał na podium, udało mu się 
zwyciężyć w jednym wyścigu. Występy 
wśród najlepszych na świecie przerwał 
bardzo groźny wypadek Kubicy pod-

czas Ronde di Andora w  2011 roku. 
W zeszłym roku R obert wrócił na tor. 
Czy uda się wrócić na szlak zwycięstw? 
Czas pokaże. 

HS

Wicepremier Jacek Sasin, prezes Orlenu Daniel Obajtek i Robert Kubica podczas konferencji prasowej      Bolid Roberta podziwiał sam prezydent Andrzej Duda
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