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OBRONIMY
POLSKĄ WOLNOŚĆ

Trwa wielki, polityczny atak na Polskę. 
Prezydent Rosji obwinia nas o wywołanie 

II wojny światowej. Lewicowe i liberalne grupy 
w Parlamencie Europejskim potępiają Polskę, 

bo chcemy reformować kulejący wymiar 
sprawiedliwości. Grupa sędziów, podpierając 

się stanowiskiem europejskiego trybunału, 
próbuje sparaliżować sądy. – My Polacy 

mamy prawo, aby decydować o samych sobie 
i naszych prawach. Nie po to walczyliśmy 

o demokrację. Nie będą nam tutaj w obcych 
językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć 

w Polsce i jak mają być prowadzone polskie 
sprawy – odpowiada prezydent Andrzej Duda. 
– Jestem dumny z pana prezydenta. Reforma 

sądownictwa zostanie dokończona – zapewnia 
senator Grzegorz Bierecki, zaznaczając, że nie 
przeszkodzi w tym fakt, iż Senatem chwilowo 

rządzi totalna opozycja.
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wydarzenia

Zmiany w bialskiej komendzie stały się faktem

Przed sąd za głupotę
48-letni mieszkaniec gm. Siemień zadzwonił 

na policję i powiedział, że w jego domu są ciała 

dwóch mężczyzn. 

Kurs chemizacyjny dla rolników

BURMISTRZ KOT DZIĘKUJE 
SENATOROWI BIERECKIEMU
– Bardzo się cieszę, że na nasz apel był odzew ze strony ministerstwa 

infrast ruktury, senatora Grzegorza Biereckiego i zarządu 

województwa – mówi o sprawie wschodniej obwodnicy Międzyrzeca 

Podlaskiego burmistrz tego miasta Zbigniew Kot. 

Nowy szeryf 
w Białej Podlaskiej
Inspektor Wojciech Czapla jest nowym szefem 

bialskich policjantów. Z mundurem pożegnał 

się mł. Insp. Grzegorz Pietrusik. 

Wielkie zainteresowanie 
szachowym turniejem

międzyrzec podlaski

Pytania związane z infrastrukturą 
drogową padły w wywiadzie, ja-
kiego włodarz Międzyrzeca udzie-
lił tygodnikowi „Słowo Podlasia”. 
– Zarząd województwa chce ująć 
tę inwestycję na liście projektów 
priorytetowych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
lata 2021-2027 – stwierdził Zbi-
gniew Kot. I dodał, że jest otwarty 
na „ofertę senatora Biereckiego 
dotyczącą funduszu budowy 100 
obwodnic”. 
– Będziemy obserwować, jak bę-
dzie nabierał kształtu ten nowy 
rządowy program. Poprosimy se-
natora, aby pomógł nam z niego 
skorzystać – powiedział w „Sło-
wie” Kot. 

Przypomnijmy, że kwestia wspar-
cia dla inwestycji drogowych 
w Międzyrzecu została wywołana 
przez Zbigniewa Kota w ostatniej 
kampanii wyborczej. Należący do 
Platformy Obywatelskiej włodarz 
zaatakował polityków PiS, choć 
unijne dofinansowanie obwod-
nicy leżało w szufl adzie u kolegi 
Kota, poprzedniego marszałka 
województwa Sławomira Sosnow-
skiego z PSL.
– Trzeba naprawiać zaniechania 
poprzedniego samorządu woje-
wództwa, zresztą partyjnie związa-
nego z panem Kotem. My, w przeci-
wieństwie do poprzedników, damy 
radę! – mówił nam wówczas sena-
tor Grzegorz Bierecki, deklarując 
wsparcie dla Miedzyrzeca, mimo 
niepotrzebnego rozpolitykowania 
burmistrza. 

Piąty Turniej Szachowy 

o Puchar Senatora RP 

Grzegorza Biereckiego 

za nami.

stiżową rywalizację w kategorii open 
rozstrzygnął na swoją korzyść Mateusz 
Komoń, wygrywając zarazem cały tur-
niej. Za nim uplasowali się Grzegorz 
Olichwirowicz i Piotr Lewandowicz. 
Organizatorami turnieju byli Klub Sza-
chowy MOK Debiut Terespol oraz Miej-

ski Ośrodek Kultury w Terespolu, zaś 
patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął senator Grzegorz Bierecki. Pomocy 
w organizacji udzielił Urząd Miasta Te-
respol, Fundacja „Spróbuj ponownie 
z nami” i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Terespolu.

biała podlaska

Grzegorz Pietrusik służył w policji po-
nad 25 lat. Jego następca, insp. Woj-
ciech Czapla, rozpoczął służbę w 1991 
roku. Od 1997 roku piastował stanowi-
ska kierownicze. W minionych latach 

był m.in. komendantem powiatowym 
w Kraśniku oraz Puławach. Bezpośred-
nio przed powołaniem na stanowisko 
w  Białej Podlaskiej pełnił funkcję 
naczelnika Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Lub-
linie.

gmina borki

Lubelska Izba Rolnicza zawiadamia 
o  zamiarze przeprowadzenia kursu 
chemizacyjnego dla rolników w Urzę-
dzie Gminy Borki. Kurs odbędzie się 

do końca lutego br. po zebraniu chęt-
nych (o dokładnym terminie będziemy 
informować). Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr tel. 81 478 54 
22 (p. Ewelina Grzywacz). Koszt szko-
lenia – 60 zł. Urzędnicy przypominają, 

gmina siemień

Zaalarmowani funkcjonariusze natych-
miast przyjechali na miejsce. Sprawdzili 
wszystkie pomieszczenia, ale nikogo nie 
znaleźli. Okazało się, że zawiadamiający 
jest pijany. Na pytania mundurowych 
o szczegóły rzekomego przestępstwa 
48-latek z rozbrajającą szczerością wy-

znał, że on tylko żartował – nie było 
żadnego morderstwa ani żadnych ciał. 
– Chciałem sprawdzić, jak szybko za-
reagujecie – powiedział mieszkaniec 
gm. Siemień. 
Policjanci nie podzielili wesołości pi-
jaka. Mężczyzna został zatrzymany. 
Grozi mu kara aresztu bądź ogranicze-
nia wolności oraz grzywna. 

terespol

Do gry w Terespolu przystąpiło aż 46 za-
wodników z Terespola, Białej Podlaskiej, 
Międzyrzeca Podlaskiego, Parczewa, 
Radzynia Podlaskiego, Konstantynowa, 
Mińska Maz., a nawet z Brześcia, repre-
zentowanego m.in. przez mistrzynię 
międzynarodową Tatianą Berlin.
Białorusinka zwyciężyła w  kategorii 
kobiet, wyprzedzając Annę Oleksiuk 
i Hannę Nurzyńską. W kategorii do lat 
12 najlepsi okazali się Dawid Dobosie-
wicz, Michał Jóźwik i Artur Tarasau. 
Na podium w kategorii do 18 lat stanęli 
Wiktor Kukawski, Michał Maliszew-
ski i Michał Marecki. Najbardziej pre-

Pamiętamy i pomagamy

że każda osoba, która stosuje środki 
ochrony roślin, powinna posiadać 
aktualne zaświadczenie o  ukończe-
niu szkolenia w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin przy pomocy 
opryskiwaczy. 

biała podlaska

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się 
II Memoriał im. Janusza Daniluka i Ar-
tura Osypiuka w halowej piłce nożnej. 
W zmaganiach w halach Szkoły Podsta-
wowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 
5 w Białej Podlaskiej wezmą udział 24 
zespoły. Początek o godz. 8.
Janusz Daniluk, wieloletni prezes TOP54 
i Podlasia był jedną z najważniejszych 

postaci w dziejach bialskiej piłki noż-
nej. Artura Osypiuka zapamiętaliśmy 
jako piłkarza m.in. Podlasia, Lutni 
Piszczac czy Huraganu Międzyrzec 
Podlaski – a przede wszystkim wspa-
niałego, powszechnie lubianego czło-
wieka. Podczas Memoriału odbędzie 
się zbiórka pieniędzy i licznych cennych 
przedmiotów na rzecz Michała Krukow-
skiego, ciężko kontuzjowanego byłego 
piłkarza Podlasia.

Burmistrz Zbigniew Kot dziękuje za pomoc

Emocji i ciekawych pojedynków w Terespolu nie brakowało
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Pomagier Jaroszek milczy 
w sprawie skandalu

PODWYŻKA ZA ŚMIECI? 
WINNI SĄ MIESZKAŃCY! 
Radni Michała Litwiniuka mają prostą odpowiedź na pytanie, czy czują się odpowiedzialni za śmieciowy chaos, jaki 

mamy w Białej Podlaskiej: co złego, to nie my! Według nich winni są… mieszkańcy, którzy rzekomo masowo nie 

płacili za wywóz śmieci. Co ciekawe, radni koalicji nawet nie ukrywają, że głosują tak, jak każe im Urząd Miasta. To ma 

być ta słynna „obywatelskość”? 

biała podlaska

Minął już tydzień, odkąd ujawniliśmy, że wice-
prezes WOD-KAN umieszczał w internecie ko-
mentarze, które wyświetlały się jako wypowiedzi 
prezydenta Białej Podlaskiej Michała Litwiniuka 
i posła Riada Haidara. Ernest Jaroszek, którego 
pensja w komunalnej spółce wynosi 15 tys. złotych 
miesięcznie do dzisiaj nie wytłumaczył się ze swo-
jej działalności. Czy to normalne, że zarabiający 
fortunę menadżer zatrudniony, by dbał o sprawy 
mieszkańców robi za internetowego pomagiera 
polityków? Czy za to mu płacimy? Panie Jaroszek, 
czas na odpowiedzi! 
Tydzień temu pisaliśmy: „Kochani, dzielę się 
z Wami wzruszającą historią. Przeczytajcie a na-
stępnie obejrzyjcie video o moich m alutkich bo-
haterach i ich rodzicach” – tak Riad Haidar, poseł 
Koalicji Obywatelskiej zachęcał na swoim profi lu 
w portalu Facebook do obejrzenia fi lmu o bliźnia-
kach, które znalazły się pod jego opieką. To zna-
czy – wszyscy myśleli, że zachęcał Riad Haidar, bo 
wpis był opublikowany na jego profi lu, opatrzony 

imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem. Wystar-
czył 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 po-
szukiwania 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. 
Okazało się, że podobne usługi Jaroszek świadczy 
prezydentowi Michałowi Litwniukowi. Według 
rzeczniczki prezydenta: za darmo. To akurat dzi-
wić nie powinno. 15 tysięcy z komunalnej spółki 
wystarcza bowiem na godne życie. Dorabiać nie 
trzeba. Trzeba jednak szanować ludzi. Czyli na 
przykład odpowiedzieć na pytanie o budzące mnó-
stwo kontrowersji zaangażowanie w działalność 
polityków. Czekamy. 

PF

biała podlaska

– Jest dużo osób przebywających, nie-
uczciwych – odpowiada na pytanie 
o przyczynę wprowadzenia podwyżek 
radny Stefan Parafi niuk. – Problemem 
jest to, żeby uszczelnić system, który 
jest niewygodny. Każdy ma prawo ko-
mentować czy mu się to podoba czy 
nie, tak jak w każdym systemie podatki 
są niewygodne dla płacących – dodaje.

Ludzie są oburzeni
– Oczywiście ludzie są oburzeni, ja ze 
wszystkimi rozmawiam i na ile umiem 
staram się im wytłumaczyć całą sytu-
ację. Uważam że trochę było błędem 
nie podnoszenie systematyczne, tylko 
jednorazowe – przyznaje w końcu Para-
fi niuk, choć przecież podczas głosowa-
nia nad pomysłem prezydenta Michała 
Litwiniuka ręka mu nie zadrżała. 
Jeszcze „ciekawiej” o śmieciowym skan-
dalu wypowiada się Waldemar Godlew-
ski, wiceprzewodniczący bialskiej rady 
miasta. Na uwagę, że mieszkańcy mają 
pretensje do swoich radnych i nowego 
prezydenta o wprowadzenie drakońskich 

podwyżek a także sprokurowanie chaosu 
związanego z segregacją śmieci, Godlew-
ski reaguje… gromkim śmiechem. 

Godlewski nie widzi
– Dlaczego radnych? Dlaczego prezy-
denta? Śmieci nie można przecież trzy-
mać, trzeba je wywozić, trzeba segre-
gować i radni podjęli taką decyzję a nie 
inną. Ja nie widzę dlaczego mieszkańcy 
obarczają winą radnych? – mówi rozba-
wiony Godlewski. 
Dlaczego mieszkańcy Białej Podlaskiej 
muszą płacić za śmieci tak dużo? 
– Z tym pytaniem proszę się nie zwracać 
do radnych, tylko do urzędu miasta, oni 
liczą, oni naliczają, oni ustalają stawki. My 
jesteśmy tylko od tego żeby w mieście, 
w którym mieszkamy, było czysto i żeby 
śmieci były wywożone systematycznie. 
Jeżeli zaś chodzi o segregowanie, to se-
gregować trzeba – mówi nam Godlewski. 
Dlaczego więc nie ma pojemników na 
śmieci mieszane? – Nie odpowiem, dla-
czego nie ma, bo sam jestem zaskoczony 
tą decyzją i to trzeba będzie poprawić. 
Myślę jednak, że gdyby dzisiaj głosował 
nad ustawą, głosowałbym tak samo – 

puentuje Godlewski. 
Rafał Wlizło, kolejny radny z  grupy, 
która zafundowała bialczanom potężne 
podwyżki twierdzi, że „ta cena jest do 
przyjęcia”. On też powołuje się na wy-
liczenia miasta rzekomo wskazujące na 
potężną lukę w egzekwowaniu opłat. 
I, podobnie jak Michał Litwiniuk, za 
własne decyzje winą obarcza rząd. 

 Tylko PiS przeciwko podwyżkom
Przypomnijmy: przeciwko drakoń-
skim podwyżkom Litwiniuka byli tylko 

rajcy Prawa i Sprawiedliwości. Mimo 
próśb mieszkańców radni KO i Białej 
Samorządowej zagłosowali karnie za 
dotkliwie drenującym kieszenie lu-
dzi 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 bilboar-
dzie „podziękowali” za drakońskie 
podwyżki radnym z dzielnicy, którzy 
je poparli: Mariuszowi Michalczukowi, 

Marcie Cybulskiej-Demczuk i Francisz-
kowi Ostrowskiemu (wszyscy Koalicja 
Obywatelska). 
Chcesz zaprotestować przeciwko pod-
wyżkom Litwiniuka? Napisz o tym, 
zrób zdjęcie, podziel się swoim gnie-
wem z innymi Czytelnikami! Czekamy 
na Państwa opinie: redakcja@tygo-
dnikpodlaski.pl

PF

Stefan Parafi niuk, Waldemar Godlewski, Rafał Wlizło – to m.in. tym panom zawdzięczamy podwyżki w Białej Podlaskiej

Michał Litwiniuk i Ernest Jaroszek. Ten drugi zarabia 15 tysięcy w WOD-KAN i pomaga prezydentowi 
pisać w internecie
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PREZYDENT ANDRZEJ DUDA:
NIE BĘDĄ NAM NARZUCAĆ USTROJU!
To było jedno z najważniejszych przemówień Andrzeja Dudy. Prezydent powiedział jasno, że Polska nie cofnie się pod 

zewnętrzną presją, reforma sądów będzie trwała, państwo musi być silne i działać wyłącznie w polskim interesie. 

– Jestem prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i powiem tak: nie będą nam w obcych językach narzucali jaki ustrój 

mamy mieć w Polsce – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Zwolenia prezydent Andrzej Duda. 

polska

Trwa reforma sądownictwa. Jej kolejny 
etap wynika m.in. z buntu części sędziów. 
Zaczęli oni podważać status swoich ko-
legów, mianowanych na urząd przez 
obecną Krajową Radę Sądownictwa, 
publicznie krytykować władze, wyrażać 
w sposób bardzo jednoznaczny swoje 
opinie na temat polityki. Zdaniem PiS to 
nic innego, jak rujnowanie i tak niewydol-
nego systemu wymiaru sprawiedliwości 
oraz naruszenie zasady sędziowskiej bez-
stronności – o ile bowiem nikt nie broni 
sędziom mieć poglądów, to obywatel 
powinien mieć pewność, że jego sprawa 
zostanie rozstrzygnięta bezstronnie. 

Senat, ulica, zagranica
Aby to zapewnić PiS przegłosował 
w Sejmie specjalną ustawę. Natych-
miast podniósł się krzyk o… „ataku 

na niezależne sądownictwo”. Senat, 
gdzie niewielką przewagę ma anty-
-PiS na chwilę wstrzymał prace nad 
ustawą. Rodzimej opozycji – jak zwy-
kle – na pomoc ruszyli unijni urzęd-
nicy i lewicowo-liberalne grupy w eu-
roparlamencie. Za specjalną rezolucją 
potępiającą Polskę zagłosowali także 
parlamentarzyści pochodzący z Polski, 
reprezentujący Platformę, Lewicę i PSL 
(tutaj m.in. reprezentujący nasz okręg 
wyborczy Krzysztof Hetman). Decy-
zją unijnego trybunału Polska ma zaś 
wstrzymać prace Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego, która rozlicza sę-
dziów z rozmaitych nadużyć. 

Będziemy decydować o sobie! 
Ingerencjom w prawo Polaków do sa-
mostanowienia stanowczo sprzeciwił 
się prezydent Andrzej Duda. 
– Próbują nam dzisiaj prawo do posiada-

nia uczciwego wymiaru sprawiedliwości 
i możliwości do jego naprawy na wszyst-
kie sposoby odebrać – mówił prezydent 
podczas spotkania z  mieszkańcami 
w Zwoleniu. – Nie pozwólmy na to, aby 
inni decydowali za nas. My Polacy mamy 
prawo, aby decydować o samych sobie 
i naszych prawach. Nie po to walczyli-
śmy o demokrację. Nie będą nam tutaj 
w obcych językach narzucali, jaki ustrój 
mamy mieć w Polsce i jak mają być pro-
wadzone polskie sprawy – dodawał. 

Trzeba dyscyplinować
Prezydent podkreślił, że Izba Dyscypli-
narna Sadu Najwyższego jest po to, aby 
„wyeliminować czarne owce” ze środo-
wiska sędziowskiego.
– Po to właśnie jest Izba Odpowiedzial-
ności Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyż-
szym, izba składająca się z sędziów, po to, 
aby sędziowie umieli pokazać, że sami 
w ramach stanu sędziowskiego usuwają 
tych, który nie umieją zachować się przy-
zwoicie i nie spełniają standardów, aby 
wykonywać tę wielką społeczną służbę 
– podkreślił Andrzej Duda, dodając, 
że „musimy utrzymać w naszym kraju 
Izbę Dyscyplinarna Sądu Najwyższego”. 
– Chodzi o to, aby odpowiedzialność 
dyscyplinarna sędziów była wreszcie re-
alna, aby doprowadzić do oczyszczenia 
stanu sędziowskiego, aby doprowadzić do 
tego, że stan sędziowski będzie w efekcie 
tego rzeczywiście przez społeczeństwo 
poważany, szanowany, a państwo będzie 
w rezultacie uważane za sprawiedliwe – 
puentował prezydent. 

Prezydent prosi o wsparcie
Dzień później, podczas wizyty na Ślą-

sku, Andrzej Duda powtórzył bardzo 
mocny przekaz dotyczący sądownictwa. 
– Polska nie będzie nigdy w pełni nor-
malnym, demokratycznym państwem, 
jeżeli nie będzie normalnego, uczci-
wego, rzetelnego, sprawiedliwego wy-
miaru sprawiedliwości. O to przecież 
nam wszystkim chodzi – mówił. 
Prezydent poprosił o wsparcie wszyst-
kich Polaków. 
– Proszę was o wsparcie, bo oni mają 
swoje możliwości oddziaływania rów-
nież międzynarodowego. Mają swoich 
kolegów, swoich ludzi w trybunałach 

w innych miejscach. Opowiadają różne 
bzdury, zaprzeczają wszystkim prawdzi-
wym, trudnym dla nich faktom. Twier-
dzą, że  ktoś chce zniszczyć wymiar 
sprawiedliwości w Polsce. Tymczasem 
cały czas są wśród nich ludzie, którzy 
orzekali w stanie wojennym i skazywali 
ludzi na karę więzienia. Za co? Za walkę 
o wolną Polskę. To nie może dłużej trwać 
– podkreślił prezydent Andrzej Duda.
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Senator Grzegorz Bierecki

„To prezydent 
suwerennej Polski”
Słowa pana prezydenta były bardzo potrzebne. 
Wyrażały one to, czego życzy sobie zdecydowana 
większość Polaków. Chcemy żyć w państwie rze-
czywiście suwerennym i demokratycznym, a więc 
takim, gdzie najważniejszy jest głos obywateli, 
a nie samozwańczych elit, korporacji zawodowych 
czy ich sprzymierzeńców zza granicy. Podobnie 

jak miliony Polaków jestem dumny z pana prezydenta. Reforma sądow-
nictwa zostanie dokończona, mimo obstrukcji ze strony totalnej opozycji. 
Szkoda, że przy okazji upada autorytet Senatu, chwilowo opanowanego 
przez tych, którzy chcą, żeby „było tak jak było”. Ich nadzieje się nie speł-
nią. Polacy chcą zmian i my te zmiany przeprowadzimy.

Prezydent Andrzej Duda nie ugnie się pod presją
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Hejt, jaki wylał się na prezydenta Dudę po jego jasnym 
przemówieniu w Zwoleniu („Nie będą nam w obcych 
językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce 
i jak mają być prowadzone polskie sprawy”) poka-
zuje, jaka będzie nadchodząca kampania. Dyszący 
żądzą zemsty obóz III RP nie będzie polemizował, nie 
będzie argumentował, nie będzie składał własnych 
propozycji. Nie będzie tego robił, bo robić tego już nie 
umie (o ile kiedykolwiek umiał). Nie będzie tego robił, 
bo nie ma kandydata, który mógłby pokonać obec-
nego prezydenta w równym boju. 
Wsłuchajmy się w słowa wicenaczelnego (Sic!) „Gazety 
Wyborczej” Jarosława Kurskiego: „Ten groteskowy 
człowiek chce „oczyścić do końca nasz polski dom, 
tak żeby był czysty, porządny i piękny”. Pogromowy 
język, moczarowski styl, gomułkowska mentalność. 

Jego skromny umysł nie ogarnia, że prowadzi 
PL ku tragedii. Prezydent….”
„Pogromowy język, moczarowski styl, gomułkowska 
mentalność” – no po prostu spełnienie najczar-
niejszych snów środowiska, które w pełni z partią 

identyfikowało się w okresie w czysto stalinow-
skim. To widzą w prezydencie Dudzie. Tak go opisują 
w kraju i zagranicą. Bo nie pęka, bo nie dał się kupić, 

Szykujmy się na histerię, najczarniejsze wizje tego, 
w jak głęboką otchłań stoczy się Polska, jeśli Andrzej 
Duda wywalczy reelekcję. To może być najbardziej 
zakłamana kampania od wielu lat.
Wiem, wiem – wyścigi wyborcze rządzą się swoimi 
prawami, ściemniają nam wszyscy, nikt ci tyle nie da, 
ile XYZ (wstawić dowolny szyld) obieca, itd. I zawsze 
kończy się tak samo, po jakimś czasie od wyborów 
przeważa poczucie, że znów nas cwanie omamili. Tro-
chę tak, a trochę nie. Bo jednak obóz Zjednoczonej 
Prawicy przełamał ten zwyczaj i wyborcze obietnice 
(nie twierdzę, że wszystkie i nie twierdzę, że idealnie) 

realizował i realizuje.
Co więc ma zrobić opozycja, skoro jej pomysły na Pol-
skę są konsekwentnie odrzucane przy urnach? 
Niektórzy uważają, że rozwiązaniem jest zasnucie 
nam oczu nadciągającym horrorem. Taka Kata-
rzyna Kolenda-Zaleska sufluje, że „osią kampanii 
powinien być Polexit”. Jej goście (Paweł Śpiewak i Sła-
womir Sierakowski) zasadniczo się zgadzają, lecz 
utyskują, że to jest tylko tak „jak my byśmy chcieli”. 
Lecz w końcu wszyscy się zgadzają, że „to trzeba 
będzie wykreować”.
Nawet się z tym nie kryją! Taką będą „kreować” 
oś tej kampanii.
Ale w TVN są sto lat za Murzynami, przy czym 
Murzyni to TOK FM. Bo tam już się zorien-
towali, że narracja o Polexicie nie przejdzie. 
Ludzie tego nie kupują – skonstatowali Piotr 
Kraśko z gośćmi przed kilkoma dniami. 
Prowadzący uparcie dopytywał, co więc ma zro-
bić opozycja, by swoją opowieścią uwieść 
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Marek Pyza
Dziennikarz radiowy, 
prasowy i telewizyjny
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Jacek Karnowski 
publicysta, redaktor naczelny 
tygodnika „Sieci”
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Będziemy na 

całym świecie 

walczyć o dobre 

imię Polski. Nie 

damy się zastra-

szyć, nie damy 

się sprowoko-

wać różnym 

kłamstwom i 

bredniom, któ-

re płyną zza 

wschodniej gra-

nicy. My pierwsi, 

nasi przodko-

wie, stawili czo-

ła niemieckiej 

i sowieckiej, 

barbarzyńskiej 

zarazie!

Nigdy, ale to już nigdy, nie pozwólmy, by tak niewielu 
broniło brutalnie atakowanego prezydenta wolnej Polski

Polexit i zamknięte granice – to 
będzie paranoiczna kampania

zastraszyć, złamać, zagonić do kąta. Bo do nich nie 
przystał. A skoro nie przystał – skąd my znamy ten 
typ argumentacji? – to faszysta. Każdy kto przeciwko 
nim, ten faszysta.
Celem jest – zgodnie ze starą receptą Palikota 
– uderzenie w godnościowe fundamenty prezyden-
tury. Celem jest poniżenie, wyśmianie, wywołanie 
fali pogardy. Tak, to ten sam przemysł pogardy, któ-
rym zaatakowano śp. Lecha Kaczyńskiego. I dziś też 
pewnie byłby zabójczo skuteczny, gdyby nie TVP i inne 
niezależne media. Pluraliz m bardzo utrudnia zadanie.
Utrudnia, ale nie uniemożliwia. Pamiętajmy o tym.
Nigdy, ale to już nigdy, nie pozwólmy, by tak niewielu 
– zbyt niewielu – broniło zaszczuwanego prezy-
denta. Nigdy, ale to już nigdy, nie stójmy obojętnie, 
gdy widzimy jak rozjuszeni „właściciele” III RP rzu-
cają przeciwko znienawidzonej przez siebie głowie 
państwa chamstwo, butę, pogardę, najgorsze kalum-
nie. Nigdy, ale to już nigdy, nie dajcie sobie wmówić, 
że to nic groźnego.
Pamiętajcie: bierność w obliczu tak toksycznego zła, 
tak bezwzględnie głoszonego, zabija. To od nas zależy 
czy przemysł pogardy znów będzie skuteczny.
Felieton opublikowany w portalu wPolityce.pl

wyborców. Najmocniej postulowano przekony-
wanie do znudzenia, że… PiS z Dudą doprowadzą 
do zamknięcia granic! Naprawdę to mówili, a nawet 
wielokrotnie powtarzali.
Brawo! Można tej strategii tylko przyklasnąć. 
Bo totalsi ją najpewniej zaimplementują, ale Polacy 
tego nie kupią. Miał bowiem być zamordyzm, totali-
taryzm, druga Białoruś, krach gospodarczy i izolacja 
Polski. Są rekordowe wskaźniki gospodarcze – po kon-
sekwentnie wysokim PKB, niemal zlikwidowanym 
bezrobociu, zrównoważonym budżecie, ostatni 
tydzień przyniósł też dane o najwyższym w histo-
rii III RP dodatnim bilansie w handlu zagranicznym 
(zerknijcie na dopisek dotyczący tego wskaźnika 
w Wikipedii odnośnie Polski, zdezaktualizował się…) 
i 2. miejscu w Unii pod względem wzrostu produk-
cji przemysłowej. Demokracja kwitnie, co widać 
na pączkujących marszach. A w polityce zagranicz-
nej – zapytajcie sami siebie o Trójmorze, Waszyngton 
czy energetykę, czyli konkrety, w których najlepiej 
widać tę „izolację”.
Nie ma więc z punktu widzenia polskiej racji stanu 
lepszej taktyki niż straszenie idiotyzmami, które nie 
wchodzą w grę. To gwarantuje niepowodzenie, czego 
wszystkim nam życzę.
Felieton opublikowany w portalu wPolityce.pl

Mateusz 
Morawiecki
Premier RP

arazie!
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34. część cyklu Cudze 

chwalicie, swoje poznajcie… 

...autorstwa Roberta 
Mazurka, znanego 
animatora kultury 
i działacza spo-
łecznego, obecnie 
szefa Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury.

fo
t. 

na
de

sł
an

e/
Ro

be
rt

 M
az

ur
ekWynagrodzenie za zniewagę krzyża

W Radzyniu, przy skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i Płudzińskiej, stoi niewielki 

metalowy krzyż. Najprawdopodobniej jest on następcą drewnianego symbolu męki 

pańskiej, który został tutaj postawiony dla wynagrodzenia znieważonego przez 

armię Imperium Rosyjskiego krzyża.

radzyń podlaski

Przyczynkiem do wybuchu powstania stycz-
niowego były wydarzenia z 1861 r. 27 lutego, na 
placu zamkowym w Warszawie, odbyła się mani-
festacja religijno-patriotyczna. Jej celem było wy-

rażenie sprzeciwu wobec polityki prowadzonej 
przez władze rosyjskie. Zakończyła się ona znie-
ważeniem i porąbaniem krzyża oraz pacyfi kacją 
ludności. Na rozkaz gen. Zabłockiego wojska 
rosyjskie otworzyły ogień do zgromadzonych, 
w wyniku czego zginęło 5 osób. Wielu zostało też 

rannych. Wieści o tych wydarzeniach bardzo 
szybko rozeszły się po kraju i wywołały duże 
wzburzenie ludności. Sytuacja powtórzyła się 
8 kwietnia. Rosjanie zaczęli strzelać do tłumu, 
który zebrał się na warszawskim placu zamko-
wym by odśpiewać pieśni patriotyczne. Zgi-
nęło wówczas około 100 osób.
Na terenie Diecezji Podlaskiej, zarządzeniem 
bpa Beniamina Szymańskiego, odbywały się 
modlitwy i nabożeństwa odprawiane za po-
ległych w wydarzeniach z lutego i kwietnia. 
Rozpoczęły się też manifestacje religijno-
-patriotyczne. W Radzyniu miały one miej-

sce w kościele Świętej Trójcy, gdzie wikariusz ks. 
Józef Żebracki wygłaszał patriotyczne kazania. 
20 marca 1861 r., po nabożeństwie żałobnym, od-
była się procesja na rogatki miasta. Jej celem było 
ustawienie drzewa świętego przy ul. Między-
rzeckiej. Miała to być pamiątka warszawskiego 
krzyża, który został znieważony i porąbany 
przez Rosjan. Przy jego poświęceniu ks. Józef 
Żebracki wygłosił płomienne kazanie, którego 
treść przytaczam na sąsiedniej stronie.

partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

WIELKIE ŚWIĘTO 
TRADYCJI 
W RADZYNIU
Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Kolędobranie 2020” zgromadził 

prawdziwe tłumy. Radzyńska 

impreza to jeden z najciekawszych 

przykładów łączenia 

edukacyjnej misji 

z atrakcyjną formą. 

radzyń podlaski

Jak podkreślają organizatorzy z  Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury celem Przeglądu było kultywo-
wanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji 
wspólnego śpiewania staropolskich kolęd i pasto-
rałek. Chodzi także o ożywienie amatorskiego ruch 
artystycznego, promocję alternatywnych form spę-
dzania czasu wolnego i integrowanie mieszkańców 
Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego 
To już kolejna odsłona radzyńskiego śpiewania ko-
lęd. 
– Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego śpiewają razem 
od ponad 20 lat i już nawet przestaliśmy liczyć, która 
to edycja Przeglądu – powiedział w rozmowie z Tygodnikiem 
Podlaskim dyrektor ROK Robert Mazurek. Stało się niemal 
tradycją, że impreza zgromadziła bardzo dużą i żywiołowo 
reagującą widownię. – Świetna zabawa wszystkich na sali 
pokazała, że wszystkie zakładane przez organizatorów cele 

zostały w pełni zrealizowane. 
Mieszkańcy Radzynia po raz kolejny udowodnili, że potrafi ą się 
wspólnie wspaniale bawić, a śpiew mają wypisany w sercach. 
W Przeglądzie udział wzięli soliści, duety, chóry oraz zespoły 
z Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego. Koncert wyre-
żyserowała Aldona Sadowska.
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Radziwiłłowie w Wilnie
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt 

Litewskich pożegnało się 12 stycznia ze swoją 

międzynarodową wystawą – „Radziwiłłowie. 

Historia i dziedzictwo książąt”. Największa 

wystawa w historii Litwy, nawiązująca również 

do historii naszego regionu, okazała się 

gigantycznym sukcesem.

„Tu oto Krzyż Pański! 
Krzyż! To niegdyś okropne narzędzie 
męki Jezusowej, jest dziś w oczach wiary 
znakiem zbawienia i chwały. Religia 
stara się ten znak rozmnażać i uwiecz-
niać. Krzyż jest wstępem do nabożeństw, 
wyrazem błogosławieństwa, tarczą 
obrony. Uznano za rzecz do uświątobli-
wienia pomocną, kłaść nie tylko na sobie 
znak krzyża, ale mieć go przed oczyma 
w kościołach, domach, a nawet w miej-
scach publicznych, w które podróżować 
lub spoglądać się zdarza. Jest to teraz 
znak dowodzący, że tam kraj, że tam 
lud katolicki mieszka, gdzie Krzyże stoją.
Domagajcie się tej zbawiennej intencji 
Kościoła. Niech wam parafi anom sta-
wiającym ten znak Krzyża Pańskiego, 
znak ten zwiastujący zbawienie, niech 
wam będzie wszelką pociechą w tem 
jeszcze życiu. Niech każdemu tędy prze-
chodzącemu będzie ratunkiem i  po-
mocą, niech mu się wydaje, że nie sam 
jest w otwartem polu lub w drodze, gdy 
Krzyż Pański jest przy nim.
Niech ten Krzyż, który jest godłem na-
szego odkupienia, który jest przedmio-
tem czci naszej, pociechą naszą, który 
w dniu sądu ostatecznego ukaże się na 

niebie w blasku chwały jako tron spra-
wiedliwego Sędziego, niech ten krzyż 
w dniu 27 lutego tego roku w Warszawie 
znieważony od nas na wynagrodzenie 
tej zniewagi z większą jeszcze niż dotąd 
czcią będzie uwielbiany. Ten Krzyż i ten 
znak miłości Boga ku rodzajowi ludz-
kiemu niech i  w  nas Polacy, synowie 
jednej matki ziemi naszej, ożywi miłość 
wiary ojców naszych, którą wyznajemy, 
niech nas połączy węzłem braterskiej 
miłości i  zespoli naród, który by nie 
pragnął jak tylko tego, co jest sprawied-
liwe, wielkie, święte.
O  Królowo Polski, Maryjo, za Twym 
ludem – zawsze Cię jako Matkę i szcze-
gólną swoją opiekunkę czczącym – przy-
czyń się do Boga. Amen.”
Niestety pierwotnie ustawiony krzyż nie 
przetrwał próby czasu. Nieznana jest też 
jego dokładna lokalizacja. Przypuszcza 
się, że jest to miejsce u zbiegu ulic Mię-
dzyrzeckiej i Płudzińskiej, gdzie obecnie 
stoi niepozorny metalowy krzyż. Przy-
mocowana jest do niego postać ukrzy-
żowanego Jezusa Chrystusa, tabliczka 
z napisem „INRI” oraz druga tabliczka, 
na której przeczytamy: „Serca nasze – / 
– sercu Twemu /. 

wilno

Radziwiłłowie byli jednym z najbo-
gatszych i najbardziej znanych rodów 
magnackich Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Przez 400 lat sprawowali naj-
ważniejsze stanowiska w kraju – byli 
kanclerzami, hetmanami, wojewodami, 
kasztelanami.
– To było najtrudniejsze przedsięwzię-
cie od początku działalności Muzeum 
Narodowego w Wilnie. Nie spodzie-
wamy się, by w najbliższych latach 
pojawiło się tak skomplikowane przed-
sięwzięcie pod kątem logistyki. Obiekty, 

które można podziwiać na wystawie, 
przybyły do nas z 7 państw i ponad 40 
instytucji. Było to wielkie wyzwanie – 
mówił na antenie Polskiego Radia ku-
stosz wystawy Marius Uzorka. 
Przez 3 miesiące wystawę współorga-
nizowaną przez Fundację Trzy Trąby 
odwiedziło prawie 55000 turystów, 
w tym wielu przedstawicieli polskich 
i litewskich rządów, dyplomatów i am-
basadorów z całego świata.
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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

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

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, auto do 3t, auto 
z przyczepa do 6t. www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

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
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Opozycji nie udało się storpedować ważnego przepisu.
Specjalna ustawa dotycząca zwalczania ASF przyjęta!
Choć opozycja chciała zatrzymać prace nad ważną ustawą ułatwiającą walkę z ASF przepisy zostały 
przyjęte. Prawo i Sprawiedliwość wygrało głosowanie w tej sprawie w Senacie, choć jeden z senatorów 
rzekomo „ludowego” PSL był przeciwko! 
rolnictwo

Głosowało 99 senatorów, za ustawą 
bez poprawek było 50, przeciwko – 
49. Prawo i Sprawiedliwość wygrało 
głosowanie m.in. dzięki poparciu se-
nator niezależnej Lidii Staroń. Wbrew 
wcześniejszym zapowiedziom nie było 
jednomyślnego głosowania senatorów 
PSL. Jeden z nich, Michał Kamiński, 
zagłosował przeciwko nowym rozwią-
zaniom.

Długa dyskusja
Wcześniej w Senacie odbyła się de-
bata, podczas której zostały zgło-
szone poprawki. Połączone senackie 
komisje rolnictwa oraz środowiska 
ich nie poparły i zarekomendowały 
przyjęcie ustawy bez  poprawek. 
Dyskusja nad ustawą o ASF trwała 
ponad trzy godziny. Wielu senato-
rów opozycji krytycznie odnosiło się 
do odstrzału dzików. Wiceminister 
rolnictwa Szymon Giżyński argumen-

tował, że podstawowym zaleceniem 
Komisji Europejskiej w zwalczaniu 
ASF jest zmniejszenie populacji dzi-
ków do poziomu 0,1 sztuki na kilo-
metr kwadratowy. Dodał, że nie jest 
znana wielkość populacji tych zwie-
rząt w Polsce, ale jest ona znacznie 
(nawet 20 krotnie) wyższa niż zale-
cana. 

Odstrzał sanitarny, 
pieniądze na ogrodzenia
Specustawa dotycząca ASF zmienia 
zapisy w 9 innych ustawach i ma uła-
twić zwalczanie tej choroby przede 
wszystkim poprzez wybijanie dzików 
i zwiększenia bioasekuracji. Przepisy 
zakładają m.in.  zakaz blokowania 
polowań, odstrzał sanitarny dzikich 
zwierząt przez policjantów, strażaków, 
pograniczników i żołnierzy, możliwość 
budowy niecek dezynfekcyjnych bez 
konieczności uzyskania pozwoleń, 
wykorzystanie Funduszu Leśnego 
do  budowy ogrodzeń, konieczność 

przestrzegania bioasekuracji przez 
uczestników polowań.

Międzynarodowa współpraca
 Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ar-
danowski podkreśla, że opanowanie 
choroby nie będzie możliwe bez współ-
pracy międzynarodowej. 
– Podobnie jak poszczególne kraje, 
działając w pojedynkę nie rozwiążą 
problemu głodu na  świecie, tak nie 
poradzą one sobie też z epidemiami 
wśród zwierząt – podkreślił Ardanow-
ski. – Podejście do ASF się zmienia. 
Do niedawna uważano, że to nieszczę-
ście jest problemem poszczególnych 
krajów. Świat stał się jednak globalną 
wioską, granice dla chorób nie obo-
wiązują. To  jest zjawisko, z  którym 
cały świat musi wojować, a nie zrzucać 
na barki poszczególnych państw. 
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By powstrzymać ASF sprawniejszy odstrzał dzików jest konieczny. I choć prawie 
wszyscy senatorowie opozycji byli przeciwko, nie udało im się storpedować 
dobrych rozwiązań
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