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SKANDAL
fot. facebook.com

Z KUMPLEM
LITWINIUKA
Oto nowa, wspaniała Biała
Podlaska. Wiceprezes WODKANU Ernest Jaroszek wpisuje
się w internecie jako... prezydent
Michał Litwiniuk i poseł Riad
Haidar. Zarabiający 15 tysięcy
miesięcznie kumpel Litwiniuka
zamiast poświęcać każdą
chwilę na pracę dla miasta
pomaga prowadzić politykom
liberalnej lewicy konta na
Facebooku. Skandal odkryliśmy
dzięki głośnej awarii tej sieci
społecznościowej. Przez kilka
godzin każdy mógł zobaczyć,
kto naprawdę jest autorem
wpisów zamieszczanych
rzekomo przez osoby publiczne.
Jak długo jeszcze potrwa
ta polityczna zabawa? Jak
długo Biała Podlaska będzie
kompromitowana aferami?
czytaj | 4

WSTYD ZA PODWYŻKI
biała podlaska I 3
Mieszkańcy Białej Podlaskiej zaczęli publicznie rozliczać radnych, którzy „przyklepali" drakońskie podwyżki prezydenta
Michała Litwiniuka. – Nie wstyd wam za to, co zrobiliście? –
pytają radnych KO i Białej Samorządowej.
fot. materiały własne

TYGODNIKPODLASKI.PL

DRAMATYCZNE
POSZUKIWANIA
gmina terespol I 2
Zaginął radny gminy Terespol Tomasz Sylwesiuk. Jego samochód znaleziono w Krznie. Wielodniowe poszukiwania radnego zakończyły się w czwartek, odnalezieniem ciała 45-latka.

FESTIWAL KOLĘD
terespol I 5
Już po raz dwudziesty piąty Terespol będzie gospodarzem
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.
To wyjątkowa impreza kulturalna, mająca na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.
fot. nadesłane/GOK Terespol
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fot. radzyn-podl.pl

radzyń podlaski
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
odprawioną w kościele pw. Trójcy Świętej w intencji całej społeczności szkolnej.
– Dzisiaj, kiedy wspominamy Powstanie Styczniowe i powstańców,
przekonujemy się o obecności Boga
w historii naszej Ojczyzny. To on jednoczył Polaków i również to on jednoczy nas wszystkich właśnie dzisiaj
w naszej świątyni by zawierzyć Mu
szkołę czasów dzisiejszych – mówił
proboszcz paraﬁi ks. Krzysztof Pawelec.
Podczas homilii ks. Wojciech Stefaniuk
mówił do zebranych: – Gromadzimy się
tutaj również po to, aby oddać cześć bohaterom, aby pomodlić się za nich ale
także po to, aby podziękować naszym
patronom za ich pragnienie zgody, miłości oraz wolności. W ich czasach tego
zabrakło. Ludzie zaczęli szukać własnych korzyści, co sprawiło utratę przez
Polskę niepodległości.
Dalsze uroczystości przeniosły się do
budynku szkoły. Zaproszonych gości
oraz uczniów powitała dyrektor Bożena
Płatek, która podkreśliła, jak ważną rolę
w życiu każdego człowieka odgrywa
nauka, ale także – pamięć o tych, dzięki
którym tę naukę możemy zdobywać. Następnie uczniowie zaprezentowali część
artystyczną, po której rozstrzygnięto
konkursy tematyczne oraz wręczono

Poszukiwania trwały od minionej soboty

gm. terespol
Dzieci uczciły pamięć powstańców
m.in. specjalnym przedstawieniem

nagrody. Na zakończenie, w imieniu
burmistrza Jerzego Rębka, głos zabrał
Przewodniczący Rady Miasta Adam
Adamski.
– Życzę wszystkim samych sukcesów.
Pedagogom zadowolenia i sukcesów
w pracy a Wam młodzi przyjaciele sukcesów w nauce. Dziękuję, że rok w rok
święto szkoły jest rozpoczynane modlitwą w kościele, który pamięta czasy powstania. To właśnie przed tym ołtarzem
powierzali swoje życie Bogu i z tego
kościoła ruszali do boju – podkreślał
Adamski.

Zapraszamy
na szachowy
turniej

T Y G O D N I K

B E Z P Ł A T N Y

Nakład 10 000
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów
i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami.
Artykułów nie zamawianych nie zwracamy. Nie ponosimy
odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam, publikacji
sponsorowanych i promocyjnych.

W minioną sobotę dyżurny komisariatu
w Terespolu został powiadomiony, że
w miejscowości Starzynka samochód
osobowy wpadł do rzeki. Kiedy auto zostało wyciągnięte z wody okazało się, że
wewnątrz pojazdu nikogo nie było. Policjanci ustalili użytkownika auta. Gdy
dotarli do miejsca jego zamieszkania
okazało się, że Sylwesiuk nie dotarł do
domu w Neplach.
Natychmiast rozpoczęto intensywne
poszukiwania mężczyzny. Każdego dnia
w działania poza bialskimi policjantami
i funkcjonariuszami terespolskiego ko-

misariatu włączają się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
strażacy z Małaszewicz, ochotnicy z Nepli i Krzyczewa a także funkcjonariusze
Placówki Straży Granicznej w Terespolu
i pracownicy Nadleśnictwa w Małaszewiczach. W działania aktywnie włączyli
się również mieszkańcy okolicznych
miejscowości oraz rodzina i znajomi
zaginionego. Przeszukany został rozległy teren przyległy do miejsca zdarzenia
jak też okoliczne miejscowości. Podczas
poszukiwań wykorzystywano specjalistyczny sprzęt m.in. drony czy kamera
termowizyjna. Użycie tego rodzaju nowoczesnego sprzętu w poszukiwaniach

Strażacy pracowali bez wytchnienia

na dużych obszarach pozwala na sprawdzenie terenu i dotarcie do miejsc, które
byłyby trudno dostępne w trakcie penetracji pieszej przez policjantów i strażaków. W trakcie działań wykorzystany
był również pies służbowy.
Niestety, w czwartek potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Ciało 45-latka
wyłowiono z Krzny, w odległości ok.
kilometra od miejsca, gdzie znaleziono
jego auto.

Uważajmy na grypę ptaków
polska

terespol
Już po raz piąty odbędzie się Otwarty
Turniej Szachowy pod patronatem senatora Grzegorza Biereckiego. Zawody
rozpoczną się w niedzielę, 19 stycznia,
o godz. 12 w sali konferencyjnej przy
bibliotece (ul. Wojska Polskiego 132).
Organizatorami wydarzenia są Fundacja „Spróbuj ponownie z nami”, Urząd
Miasta Terespol, Miejski Ośrodek Kultury oraz Klub Szachowy MOK „De-

fot. biala-podlaska.lubelska.policja.gov.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 Radzyniu Podlaskim
uczciła dzień swoich patronów – Bohaterów
Powstania Styczniowego.

fot. biala-podlaska.lubelska.policja.gov.pl

Święto szkoły Bohaterów TRAGICZNY KONIEC POSZUKIWAŃ
osób szukały radnego gminy Terespol Tomasza Sylwesiuka.
Powstania Styczniowego Setki
Niestety, ﬁnał akcji był tragiczny: ciało mężczyzny wyłowiono z Krzny.

biut” Terespol. Zapowiadają się wielkie
emocje. Zapraszamy do rywalizacji!
ADRES REDAKCJI:
ul. Francuska 136,
21-500 Biała Podlaska
redakcja@tygodnikpodlaski.pl
WYDAWCA: APELLA Spółka Akcyjna
ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia
REDAKTOR NACZELNY: Piotr Filipczyk
REKLAMA:
reklama@tygodnikpodlaski.pl
kamil.paszkowski@apella.com.pl
tel. 695 353 321

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal apeluje do
wszystkich hodowców drobiu o szczególną ostrożność
w związku z wykryciem przypadków występowania wirusa wysoce zjadliwej grypy
ptaków. Przypominamy dziś
najważniejsze zasady bezpieczeństwa.
Wirus HPAI podtypu HGN8
wykryto niestety również na
terenie województwa lubelskiego. Choroba nie jest groźna
dla ludzi, ale stanowi potężne
zagrożenie dla gospodarstw –
hodowle, gdzie odkryto chorobę
muszą być zlikwidowane.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków
H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

Podstawowe fakty na temat grypy ptaków

Niestety „pomaga” temu procesowi ludzka
nieostrożność – dlatego warto zapoznać

się i przestrzegać podstawowych zasad
postępowania.

W ferie taniej na basen

dzieży szkolnej i obowiązuje do 24
stycznia.
W godzinach 7-8 wejście na basen kosztuje złotówkę. Z kolei od 8 do 22 drugą
godzinę popływamy za darmo. Warto
skorzystać i aktywnie spędzić wolny
czas.

parczew
Taka okazja nie zdarza się co dzień!
W czasie ferii z basenu Kompleksu

Sportowo-Rekreacyjnego „Jelonek”
w Parczewie uczniowie mogą korzystać
nawet za złotówkę!
Oferta skierowana jest do dzieci i mło-
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Litwiniuk, bierz przykład z fachowców!
biała podlaska
– Będziemy najtańszym samorządem
w Polsce. Chcemy obniżyć koszty życia
– stwierdził prezydent Chełma Jakub
Banaszek, informując, że nie podniesie
opłat za wywóz śmieci. Banaszek zapowiedział, że nie tylko nie będzie podwyżek, ale wręcz przeciwnie – mieszkańcy
mogą się spodziewać niższych cen za tę
usługę.
– Jeśli sytuacja ﬁnansowa miasta nadal
będzie dobra, zaproponuję obniżkę cen
za wywóz śmieci – stwierdził Banaszek.
Prezydent z PiS uzdrawia ﬁnanse

Prezydent Chełma podkreślił, że po roku
rządów PiS w mieście (wcześniej przez

miasta wynosi 23 miliony złotych. Oznacza to, że Chełm nie musi już emitować
obligacji ani w inny sposób zadłużać
miasta. Przeciwnie, zadłużenie – podobnie, jak podczas rządów Dariusza
Stefaniuka w Białej Podlaskiej – będzie
redukowane.
– To wynika z kilku czynników. Wprowadziliśmy oszczędności, zreorganizowaliśmy urząd i oświatę w mieście, poprawiliśmy ściągalność podatków – podkreśla
prezydent Chełma.
Banaszek poinformował także, że nie
podniesie podatku od nieruchomości. To
dokładnie odwrotnie, niż w Białej Podlaskiej, mieście nowoczesnego, uśmiechniętego i potrafiącego nawet grać na
gitarze Michała Litwiniuka. Tu podatek

Prezydent Chełma Jakub Banaszek
poinformował, że nie podniesie podatku od
nieruchomości. To dokładnie odwrotnie, niż
w Białej Podlaskiej, mieście nowoczesnego,
uśmiechniętego i potraﬁącego nawet grać na
gitarze Michała Litwiniuka. Tu podatek od
nieruchomości rośnie i to znacznie.
długie lata rządziła tam ekipa postkomunistów z SLD) nadwyżka operacyjna

od nieruchomości rośnie i to znacznie.
W przypadku budynków mieszkalnych

fot. bialanews.pl

W Białej Podlaskiej: drakońskie podwyżki. W Chełmie: wręcz przeciwnie, tam szykuje się obniżka cen za usługi komunalne!
Skąd ta różnica, skoro mówimy o miastach z podobnym potencjałem i możliwościami? Bo w Białej Podlaskiej rządzi
Platforma wraz z kolegami a w Chełmie młody, ambitny i kompetentny prezydent wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości.
zapłacimy 65 groszy za metr kwadratowy
(przed podwyżką 58 gr).
Drakońskie podwyżki Litwiniuka

Jeszcze bardziej odczuwalna może być
zmiana sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci. Teraz, decyzją Litwiniuka
i jego wiernych radnych z PO oraz niezależnej (przynajmniej oﬁcjalnie) Białej
Samorządowej eks-platformersa Bogusława Broniewicza, zapłacimy nie za
osobę, tylko od zużycia wody w danym
gospodarstwie domowym. Przyjmując
wyliczenia Ministerstwa Infrastruktury,
że przeciętny Polak zużywa miesięcznie
3 metry sześcienne wody czteroosobowa
rodzina w Białej Podlaskiej zapłaci od
nowego roku za wywóz śmieci około 62
złotych miesięcznie. Dzisiaj, przy stawce
8 złotych od osoby, rodzina taka płaci
aż o połowę mniej, bo tylko 32 złote.
Zakładając, że przykładowa rodzina
zdecyduje się na wariant bez segregacji
śmieci, opłata po nowemu wyniesie aż
250 złotych miesięcznie! Drożeją też bilety MZK. Np. za elektroniczny bilet jednorazowy do 6 przystanków zapłacimy
teraz 2 złote (ulgowy 1 zł). Wzrośnie też
cena za dalsze przejazdy – normalny bilet o 20 groszy a ulgowy o 10 gr. Rośnie
też podatek od nieruchomości. W przypadku budynków mieszkalnych zapłacimy 65 groszy za metr kwadratowy

Michał Litwiniuk lubi prezentować uśmiech. Szkoda, że bialczanom do
śmiechu nie jest

(przed podwyżką 58 gr).
Znowu zgaszą światło?

Czy czekają nas kolejne podwyżki, afery
i spektakularne klęski prezydenta Litwiniuka? Większość z nas pamięta przecież, że za czasów sojusznika Litwiniuka
Andrzeja Czapskiego Biała Podlaska

była tak biedna, że trzeba było wyłączać uliczne oświetlenie. Dziś u władzy
znów są anty-pisowcy – wszystko jest
więc niestety możliwe.
HS
SKOMENTUJ
NA NASZYM PROFILU

Mieszkańcy do radnych Litwiniuka: wstydźcie się za podwyżki!

biała podlaska
Przypomnijmy: przeciwko drakońskim
podwyżkom Litwiniuka byli tylko rajcy
Prawa i Sprawiedliwości. Mimo próśb
mieszkańców radnym KO i Białej Samorządowej nie zadrżała ręka: zagłosowali karnie za dotkliwie drenującym
kieszenie projektem. Trudno się dziwić,
że zdecydowana większość bialczan jest
zbulwersowana działaniami Litwiniuka
i kontrolowanych przez niego radnych.
Bialczanie z Woli postanowili pokazać
to publicznie. Na specjalnym bilboardzie „podziękowali” za drakońskie
podwyżki radnym z dzielnicy, którzy
je poparli: Mariuszowi Michalczukowi,
Marcie Cybulskiej-Demczuk i Franciszkowi Ostrowskiemu (wszyscy Koalicja
Obywatelska).
Co na to adresaci publicznych „podziękowań”? Czy jest im choć trochę wstyd
za to, do czego doprowadzili?
- Nie jest mi przykro – odpowiada Ma-

fot. materiały własne, facebook.com, youtube, twitter

Kompromitacji władz Białej Podlaskiej ciąg dalszy. Nie dość, że mieszkańcy zapłacą często dwa razy więcej, niż
wcześniej to jeszcze nie mają szans, by segregować odpady i nie narazić się na kary. Wściekli na śmieciowy chaos,
prezydenta i jego radnych, którzy poparli skandaliczną uchwałę bialczanie wyrażają głośno swoje zdanie. Mieszkańcy
Woli przygotowali nawet specjalny bilboard dla swoich „ulubieńców”.
riusz Michalczuk. Dlaczego? Bo oczywiście za decyzje radnych i Litwiniuka ma
według niego odpowiadać… rząd! – Po
drugie, to nie są podwyżki, a zmiana
naliczania, która powoduje oszczędności w budżecie. Około 7 tysięcy osób
unikało płacenia za śmieci. Gdyby się
dało wysłać policję albo straż miejską
do takich osób żeby to sprawdziła, ale
takich instrumentów nie było – oskarża
i narzeka Michalczuk, przekonując, że
on, jego koledzy i „uśmiechnięty prezydent” Litwiniuk właściwie robią
przysługę mieszkańcom. Dlaczego? Bo
miliony zarobione przez miasto dzięki
podwyżkom mają rzekomo zostać przeznaczone na inwestycje. Ręce opadają.
Chcesz zaprotestować przeciwko podwyżkom Litwiniuka? Napisz o tym,
zrób zdjęcie, podziel się swoim gniewem z innymi Czytelnikami!
Czekamy na Państwa opinie:
redakcja@tygodnikpodlaski.pl
PF

Mieszkańcy Woli dobitnie pokazali, co myślą o swoich „ulubieńcach" z Koalicji Obywatelskiej
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SKANDAL! WICEPREZES WOD-KANU

POMAGIEREM POLITYKÓW!
fot. facebook.com

fot. facebook.com

Oto nowa, wspaniała Biała Podlaska. Wiceprezes WOD-KANU Ernest Jaroszek wpisuje się w internecie jako…
prezydent Michał Litwiniuk i poseł Riad Haidar. Zarabiający 15 tysięcy miesięcznie kumpel Litwiniuka zamiast
poświęcać każdą chwilę na pracę dla miasta pomaga prowadzić politykom liberalnej lewicy konta na Facebooku.
Skandal odkryliśmy dzięki głośnej awarii tej sieci społecznościowej. Przez kilka godzin każdy mógł zobaczyć, kto
naprawdę jest autorem wpisów zamieszczanych rzekomo przez osoby publiczne.

Ernest Jaroszek to kolega Michała Litwiniuka. Gdy Litwiniuk został prezydentem, Jaroszek traﬁł do zarządu WOD-KANU. Awaria Facebooka pozwoliła ustalić, że to właśnie wiceprezes komunalnej
spółki wpisywał teksty na proﬁlach Riada Haidara i Michała Litwiniuka

biała podlaska
„Kochani, dzielę się z Wami wzruszającą
historią. Przeczytajcie a następnie obejrzyjcie video o moich malutkich bohaterach i ich rodzicach” – tak Riad Haidar,
poseł Koalicji Obywatelskiej zachęcał
na swoim proﬁlu w portalu Facebook
do obejrzenia ﬁlmu o bliźniakach, które
znalazły się pod jego opieką.
Pisze za Haidara

REKLAMA

To znaczy – wszyscy myśleli, że zachęcał
Riad Haidar, bo wpis był opublikowany
na jego profilu, opatrzony imieniem
i nazwiskiem oraz zdjęciem. Wystarczył

jednak drobny błąd programu Facebooka, by każdy użytkownik portalu mógł
sprawdzić, kto tak naprawdę wpisuje
mądrości, którymi karmią nas politycy
czy celebryci. W przypadku Haidara poszukiwania okazały się bardzo owocne
i ciekawe. Autorem wpisu o „wzruszającej historii” (a także innych wynurzeń
„dobrego doktora”) okazał się… Ernest
Jaroszek, wiceprezes komunalnej spółki
WOD-KAN. Przypomnijmy, że człowiek
ten prowadził internetową kampanię
ówczesnego kandydata Litwiniuka. A że
oﬁcjalnie robił to za darmo, pojawiły się
pytania, czy zapewnienie mu lukratywnej posady nie było swego rodzaju re-

wanżem Litwiniuka.
Udaje prezydenta

Szybko ustaliliśmy także, że w podobny
sposób wiceprezes Jaroszek obsługuje
prezydenta miasta Michała Litwiniuka!
Na facebookowym proﬁlu najbardziej
znanego gitarzysty i rowerzysty z Białej
Podlaskiej Jaroszek publikował m.in.
posty uderzające w dyrektora bialskiego
szpitala Adama Chodzińskiego. To oczywiście w związku z nagonką rozpętaną
przez lewicowe media po publicznej
skardze rzekomo „zwolnionego” z placówki Haidara.
Czy to przypadkiem nie jest wstyd dla

miasta, żeby wiceprezes kluczowej
spółki komunalnej zajmował się udawaniem w internecie posła i prezydenta?
Czy to właściwe, że sowicie opłacany
z publicznych pieniędzy (ma 15 tysięcy
miesięcznej pensji) Jaroszek wypisuje
w imieniu swoich patronów rozmaite
banialuki albo atakuje nielubianych
współobywateli? Co tak naprawdę robi
Jaroszek w WOD-KANIE? Czy Litwiniuk
i Haidar płacą mu za pracę w internecie
z własnych pieniędzy?
Pomaga po godzinach

Ernest Jaroszek nie odpowiedział na
nasze pytania. Riad Haidar również nie

znalazł na to czasu. W imieniu Litwiniuka odpowiedziała jego rzeczniczka
Gabriela Kuc-Stefaniuk (która zresztą też
pisze w internecie za prezydenta). Według niej „nie jest prawdą, że pan Ernest
Jaroszek czerpie jakiekolwiek korzyści
ﬁnansowe z pomocy technicznej sporadycznie udzielanej po godzinach swojej
pracy panu prezydentowi”. Sęk w tym, że
w kolejnym mailu Kuc-Stefaniuk przyznaje, że Jaroszek ma nienormowany
czas pracy. I że nie chce odpowiedzieć
na podstawowe pytanie: dlaczego Biała
Podlaska co chwilę jest kompromitowana przez swoich nowych władców.
PF
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kultura 5

WYJĄTKOWY
FESTIWAL
KOLĘD
W TERESPOLU

fot. nadesłane/GOK Terespol

partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

terespol
Już po raz dwudziesty piąty Terespol będzie
gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu
Kolęd Wschodniosłowiańskich. To wyjątkowa
impreza kulturalna, na której szanse mają zaprezentować się zespoły nie tylko z Polski, ale
także z zagranicy.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu. Zespoły traktowane są równorzędnie i uczestniczą w dwóch dniach przesłuchań festiwalowych.
Kultywowanie tradycji
Jak zapewniają organizatorzy, głównym celem
festiwalu jest kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego
Podlasia, a także wzajemna prezentacja dorobku
kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne
poznanie i integracja środowisk wielokulturowych
w ramach wspólnoty oraz przywracanie roli kolęd
w pogłębianiu religijności narodów.
Zapraszamy do MOK
Uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Kolęd
Wschodniosłowiańskich mogą być nie tylko chóry,
ale także zespoły kolędnicze i folklorystyczne. W ramach przesłuchań festiwalowych każdy uczestnik
wykonuje co najmniej cztery kolędy, w tym minimum dwie w tradycji kościoła wschodniego, o łącznym czasie prezentacji do 15 minut. Koncertów ﬁnałowych kolęd wschodniosłowiańskich będziemy
mogli wysłuchać w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu 25 i 26 stycznia.

REKLAMA

PF/mat. pras.
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TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA
Tyśmienica stanowi naturalną granicę pomiędzy gminami Czemierniki i Borki.i. Jadąc
z Bełcząca do Tchórzewa, po minięciu rzeki, na łące po prawej stronie w odległości
głości
150 m od szosy, zobaczymy granitową tablicę. Upamiętnia ona przeprawę 5 tys.
ys.
ułanów Dywizji Kawalerii „Zaza” gen. Zygmunta Podhorskiego.
tyśmiennica
Tablica ma wysokość ok 1,5 m i ustawiona została na podwójnym marmurowym postumencie.
Miejsce, otoczone kostką brukową, oznaczone
jest biało-czerwonymi słupkami z łańcuchem.
Na tablicy widnieje inskrypcja następującej treści:
„W TYM MIEJSCU / BRODEM PRZEZ TYŚMIENICĘ
/ W NOCY Z 30 WRZEŚNIA / NA 1 PAŹDZIERNIKA
1939 ROKU / PRZEPRAWIŁO SIĘ / NA PRAWY
BRZEG RZEKI / OKOŁO 5 TYSIĘCY UŁANÓW /
Z DYWIZJI KAWALERII „ZAZA” / GENERAŁA ZYGMUNTA PODHORSKIEGO, / KTÓRA W CZEMIERNIKACH / WESZŁA W SKŁAD SAMODZIELNEJ /
GRUPY OPERACYJNEJ „POLESIE” / GENERAŁA
FRANCISZKA KLEEBERGA / I NASTĘPNIE POD
KOCKIEM, / SEROKOMLĄ I WOLA GUŁOWSKĄ
/ STOCZYŁA OSTATNIĄ BITWĘ / W WOJNIE
OBRONNEJ 1939 ROKU / Z NIEMIECKIM NAJEŹDŹCĄ” // W 70 ROCZNICĘ PRZEPRAWY /
SZWADRON KAWALERII / IM. DYWIZJONU KAWALERII „ZAZA” / W BIAŁYMSTOKU // TCHÓRZEW, DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU /.
W pierwotnej wersji tablica znajdowała się na poziomie gruntu, jednak w 2015 r. – z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Borki – przybrała formę pionową. Jej treść nie została zmieniona, a na pewno
tablica stała się lepiej widoczna i od tej pory łatwiej

33. część cyklu Cudze
chwalicie, swoje poznajcie…
...autorstwa Roberta
Mazurka, znanego
animatora kultury
i działacza społecznego, obecnie
szefa Radzyńskiego
Ośrodka Kultury.

można do niej traﬁć.
Dywizja Kawalerii „Zaza”
była jednostką Wojska Polskiego sformułowaną przez
gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego 18 września 1939 r.
Zaraz po powstaniu wyruszyła z okolic Białowieży
na południe, by połączyć
się z wojskami walczącymi
na terenie woj. lubelskiego.
Nocą z 24 na 25 września, po
całodziennym odparciu natarcia czołgów niemieckich,
przeprawiła się przez Bug
w okolicach Mielnika. Następnie dywizja ominęła Białą
Podlaską, by w kolejnych bitwach wywalczyć przeprawy
na Wieprzu pod Kijanami,
w Zawieprzycach i Spiczynie. Rozkazem z 28 września
Dywizja Kawalerii „Zaza” została podporządkowana gen.
bryg. Franciszkowi Kleebergowi, dowódcy Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie”.
Jednym z pierwszych jej zadań było zabezpieczenie (pod względem wojskowym) przeprawy przez
rzekę Tyśmienicę pomiędzy miejscowościami Bełcząc i Tchórzew. Z powodzeniem odbyła się ona
w nocy z 30 września na 1 października. Zaraz po
tym Dywizja Kawalerii „Zaza”, na drodze Kock-Radzyń (w okolicach parkingu leśnego w Tchórzewie),
zniszczyła trzy niemieckie samochody pancerne
zdążające na spotkanie z Sowietami. Najprawdopodobniej wtedy padły pierwsze strzały w stoczonej
od 2 do 5 października bitwie pod Kockiem, Serokomlą i Wola Gułowską, która została uznana za
ostatnią potyczkę kampanii wrześniowej 1939 r.
Niestety, jak dobrze wiemy z historii, bitwa zakoń-

czyła się kapitulacją Samodzielelnej Grupy Operacyjnej „Polesie”.
e”.
Inicjatorem upamiętnienia wydarzeń z 1939 r. był białostocki Szwadron
Kawalerii im. Dywizjonu Kawalerii
„Zaza”. W 70. rocznicę pamiętnej przeprawy tablicę odsłonił rtm. Bernard Wasilewski z 10. Pułku Ułanów Litewskich
w Białymstoku (wchodzącego w skład
Dywizji Kawalerii „Zaza”), który brał
udział w pamiętnej przeprawie. Organizatorami uroczystości byli wójtowie
gmin Borki i Czemierniki oraz Czemiernickie Towarzystwo Regionalne.

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

Kody rubryk:
tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BUDOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NAUKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: ODDAM-PRZYJMĘ
tpo.o.x.y gdzie „o” oznacza rubrykę: ODZIEŻ

fot. nadesłane/Robert Mazurek

PRZEPRAWĘ DYWIZJI KAWALERII „ZAZA”
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Nie o prawo i praworządność tu chodzi. Gra idzie
o znacznie poważniejsze i groźniejsze sprawy
Janusz Szewczak
analityk gospodarczy,
nauczyciel akademicki

Skoro Bruksela i KE, sama łamiąc bezceremonialnie
unijne traktaty i kompletnie nie licząc się z faktami,
żąda zablokowania w Polsce prawa, którego jeszcze nawet nie ma i nie wiadomo jakie ono ostatecznie
będzie, to nie o prawo i praworządność tu chodzi.
Gra idzie o znacznie poważniejsze i groźniejsze sprawy,
znacznie bardziej fundamentalne: tu chodzi o Polskę,
władzę i gigantyczne pieniądze. Chodzi o przyblokowanie szybkiego rozwoju Polski, wyhamowania
rosnącej polskiej konkurencji gospodarczej i eksportowej (rekordowa nadwyżka w handlu zagranicznym
w 2019r. ok. 4mld euro) o odsunięcie od władzy ludzi,
którzy w Polsce zablokowali wypływ za granicę setek
miliardów złotych, nie tylko w ramach walki z tzw.
mafiami VAT-owskimi. Tu rzecz idzie o rosnące aspiracje Polaków i rolę Polski i znaczenie, nie tylko

w Europie, ale w nowym geostrategicznym rozdaniu
współczesnego świata.
Jak widać po działaniach totalnej opozycji „zdrajców,
ci u nas dostatek”, a i szkodników i tzw. pożytecznych
idiotów, którzy koniecznie chcą zaszkodzić własnemu
krajowi i wspólnocie, łamiąc ewidentnie art. 82 Konstytucji RP, nie brakuje, choć zaszkodzą wszystkim, sobie
również. Nikt dziś tak nie szkodzi praworządności, Konstytucji i demokracji jak właśnie polska opozycja, ale
przyczyny spisku przeciwko Polsce mają zupełnie inne,
niejurystyczne przyczyny.
Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce to tylko
użyteczny pretekst dla naszych przeciwników. Jako kraj
w Europie Polska jest dziś symbolem sukcesu gospodarczego i polityki prorodzinnej i społecznej, jesteśmy
coraz bardziej dynamiczni i suwerenni, zwłaszcza
w sferze energetycznej, ciągle niestety jako naród jesteśmy zbyt konserwatywni, zbyt chrześcijańscy i zbyt
odporni na ideologię LGBT. Mamy zbyt dobre relacje
ze Stanami Zjednoczonymi, chcemy skutecznie wzmacniać własną armię i obronność i już to robimy, ciągle
nie podoba nam się Nord Stream II, nie godzimy się
na nowa – fałszywą wersję historii obwiniającą Polskę

i Polaków o wszelkie zbrodnie i bezeceństwa. Mamy
wreszcie zrównoważony budżet państwa, kupujemy
złoto, zwiększamy dochody podatkowe, dokonujemy
przekopu Mierzei Wiślanej, chcemy zbudować Baltic
Pipe, Via Carpatia, chcemy znacząco wzmocnić polskie firmy i koncerny, by liczyły się w Europie. Chcemy
by zyski z ciężkiej pracy Polaków pozostawały w kraju
i były sprawiedliwie dzielone. I to właśnie jest nie
do wybaczenia i nie do zaakceptowania przez możnych
tego świata.
Brukseli i źle Polsce życzącym wcale nie chodzi
o wsparcie dla coraz bardziej kabotyńskich i kompromitujących postaw i zaklęć części kasty sędziowskiej
z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf na czele, ale o to,
że chcemy być poważnym i liczącym się krajem, w którym panuje porządek, a nie wyłącznie dostarczycielem
kapitału i taniej siły roboczej oraz dużym rynkiem
zbytu dla zagranicznej produkcji. Tu nie chodzi nawet
o to, by przy dziecku nie mówić po niemiecku, a w Senacie po angielsku, to nie jest odsiecz dla „Marszu Tysiąca
Fartuszków” w drodze do przedszkola demokracji,
tu chodzi o wielkie interesy i wielkie „lody”, jakie kręcono w kraju nad Wisłą.

Czy komuś zależy, aby ktoś w końcu Ziobrę zabił?
Szokująca decyzja sądu w sprawie biznesmena
Zbigniewa S. i jego gróźb
Michał Karnowski
dziennikarz, publicysta, autor
książek

Najkrócej mówiąc: wedle sądu III RP można
rozpowszechniać sfałszowane zdjęcia rzekomo przedstawiające żonę ministra sprawiedliwości w wulgarny
sposób (jak bez żadnych wątpliwości stwierdzili eksperci kryminalistyczni – zmontowane komputerowo).
Można czynić to samo w odniesieniu do zastępcy
prokuratora generalnego do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Beaty Marczak. W tym ostatnim
przypadku przestępcy posłużyli się zdjęciami, które dziesięć lat temu wykonał Piotr K., ps. Broda swojej ofierze
– kobiecie, którą oszukał. Został w tej sprawie skazany,

a te same zdjęcia, które przestępcy rozpowszechniali
w internecie, znajdują się w aktach sprawy.
Można też wpaść do gmachu ministerstwa sprawiedliwości i wykrzykiwać groźby zabicia ministra
sprawiedliwości oraz jego rodziny. Można grozić śmiercią prezydentowi oraz posłowi, byłemu premierowi,
prezesowi największej partii. Można to wszystko robić
w kontekście publicznie ogłaszanej współpracy z groźnym gangsterem. Można mieć przedstawionych 188
zarzutów popełnienia tego rodzaju przestępstw – a jednak być na wolności! Wszystko można, jeżeli celem
takich bandyckich działań jest zniszczenie prokuratorów
i polityków, którzy walczą bezwzględnie z patologiami,
tak w społeczeństwie jak i wymiarze sprawiedliwości. Skąd tak gorzkie słowa? Przedwczoraj kielecka
prokuratura przedstawiła Zbigniewowi S. zarzuty
popełnienia 188 przestępstw, w tym zarzuty kierowania gróźb pod adresem ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobry i jego żony Patrycji Koteckiej. Do sądu

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

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

trafił wniosek o trzymiesięczny areszt dla Zbigniewa S.
Dzisiaj sędzia wniosek odrzucił. W zamian za to Zbigniew S. ma dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju
i zbliżania się do pokrzywdzonych. Może więc nadal
kombinować, jak wykonać to, co wykrzyczał. Może dalej
rozpowszechniać najbardziej ohydne kłamstwa wymierzone w prokuratorów walczących z przestępcami, może
atakować godność kobiet, może uderzać wulgarnymi
kłamstwami w najbardziej wrażliwe punkty człowieka.
Wybaczcie państwo twardą ocenę, ale innych słów nie
znajduję: sąd wydaje się zachęcać pana Zbigniewa S.,
żeby dalej robił swoje. W każdym innym demokratycznym państwie skończyłoby się to aresztem.
Czy komuś zależy, aby ktoś w końcu Zbigniewa Ziobrę,
jego żonę, prokuratorów zabił?
A Zbigniew S. wie, co robi, wspierając manifestacje
w obronie „wolnych sądów”.
Dla takich ludzi jak on obecne sądy są wymarzone.
Tekst opublikowany w portalu wPolityce.pl

agd
NAPRAWA telewizorów i monitorów, Serwis
Elektroniki RTV. 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

matrymonialne
POZNAM młodą dziewczynę na stale. Ja jestem
przystojnym, niezależnym kawalerem z autem. Biała
Podlaska, Kodeń, Piszczac Tel. 577012118

motoryzacja
OPEL astra 1,6 selection 8v 2001 r., benzyna, zielony,

OC kwiecień, badania wrzesień, serwisowany na
bieżąco 3500 zł. Tel. 694820401

różne
POŻYCZKA pozabankowa do 1000 zł w 15 minut.
Minimum formalności. Akceptujemy każde źródło
dochodu. Bez sprawdzania w BIK. Biała Podlaska
Tel. 795502191
ODSZKODOWANIA dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, rolnictwie, pracy. Rozliczenie
po wygranej sprawie. Zadzwoń! Pomożemy! Tel.
601309302

rolnicze
ROLNICZE Kupię wszystkie ciągniki i maszyny rolnicze,
dobre, uszkodzone, spalone, bez papierów. Ładowarki
przyczepy prasy beczkowozy agregaty i inne. Tel.
693888308
ROLNICZE kupię różne zboża, ilość min. 20 ton, sam

CYTAT
TYGODNIA
Sądy w Polsce są niezawisłe i wolne.
Polska jest
krajem praworządnym.
W Polsce sędziowie mogą
protestować
i nikt nie wyprowadza
przeciwko
nim sił porządkowych,
jak dzieje się
to na przykład we Francji.i.
Beata Szydło
Europoseł
eł PiS

odbieram. Zapraszam, cały kraj. Tel. 504082112
KUPIĘ silnik S-231 obojętny stan plug 4 rotacyjna
siewnik zachodni 2-3 m szer. Tel. 517962875 lub SMS

usługi
USŁUGI transportowe, cała Polska, auto do 3t, auto z
przyczepa do 6t. 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

zdrowie
AKWARIUM 30l sprzedam, z rybkami i osprzętem,
cena 300 zł. Tel. 661085233

8 wydarzenia
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PSL, PO i Lewica za potępieniem Polski!
Za rezolucją w sprawie „praworządności” głosowali m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz czy Magdalena
Adamowicz z Platformy Obywatelskiej, kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń a także jego
koledzy-postkomuniści Leszek Miller
i Włodzimierz Cimoszewicz. Głos za
potępieniem Polski oddał też europoseł PSL z naszego regionu Krzysztof
Hetman i inni „ludowcy”: Adam Jarubas i Jarosław Kalinowski. Przeciwko
skandalicznym połajankom wobec
Polski byli oczywiście wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Zagrożona praworządność?

W rezolucji możemy przeczytać, że praworządność w Polsce jest zagrożona. Eurodeputowani grożą też nam i Węgrom
palcem opowiadając się za „za ochroną
budżetu Unii w przypadku braków w zakresie praworządności”. Kiedy debatowano nad Polską, w europarlamencie
byli wojujący z rządem PiS sędziowie.

Kilka mocnych słów pod ich adresem
skierował Patryk Jaki.

w telewizji
l
bawicie
b
się w europosłów
łów –
punktował europoseł Prawa i Sprawied
Sprawiededliwości.

Weźcie się do roboty!

– Zabieracie państwo głos w obronie
przywilejów, zabieracie państwo głos
w obronie bezkarności, dlatego że mówicie o Izbie Dyscyplinarnej, która wobec części z państwa prowadzi postępowanie dyscyplinarne – mówił Jaki. –
A ja chciałbym zapytać: ilu z was zabrało
głos np. w sprawie, kiedy wasi koledzy
wypuszczali z więzienia maﬁę pruszkowską, która była odpowiedzialna
za bezprecedensowe morderstwa i przestępstwa w historii Polski? Ilu z was
zabrało głos, kiedy całkiem niedawno
zapadł skandaliczny wyrok waszego
kolegi wobec dwójki morderców, którzy
zamordowali ojca na oczach dzieci tylko
dlatego, że ten ochlapał ich błotem. Ile
było waszych oświadczeń w tej sprawie?
A ile było waszych oświadczeń w sprawie, w której na 150-latków oddawano
nieruchomości, a naszych bohaterów
wyrzucano do piwnic? A wy co robicie? W przerwach pomiędzy występami

Dokończymy reformy

Partia rządząca nie zamierza wystraszyć
wystraszzyć
się unijnych pohukiwań i ulec presji w
wyywieranej przez część sędziów.
– Nie zejdziemy z drogi reform w
wyymiaru sprawiedliwości, ponieważ tak,
taak,
jak podnosi społeczeństwo, ta reform
reforma
ma
jest konieczna. Nie może być tak, żee
grupa sędziów sama określa się nadzw
nadzwywyczajną kastą. Jesteśmy temu absolutnie
absolutn
niee
przeciwni – powiedziała rzeczniczka Pi
PiSS
Anita Czerwińska. Dodała, że funkcjo
funkcjojo-nowanie wymiaru sprawiedliwości „po
„popo
ozostawia wiele do życzenia”. – Na to się
sięę
umówiliśmy z Polakami, że będziemy rree
eformować i zmieniać wymiar sprawiedlisprawiedl
dliiwości tak, żeby każdy obywatel czuł, że
że
wymiar sprawiedliwości będzie nie tylko
tylkko
z nazwy sprawiedliwy – dodała.
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Znowu rezolucja potępiająca Polskę. I znowu poparli ją europosłowie liberalnej
lewicy i PSL

REKLAMA

polska

fot. facebook.com

Niebywałe! Wybrani przez Polaków europosłowie z Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Polskiego
Stronnictwa Ludowego poparli skandaliczną rezolucję, w której Parlament Europejski potępił naszą
Ojczyznę! Pretekst? Próby naprawienia wymiaru sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość.

