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Południowe Podlasie pamięta o naszych bohaterach! W całym regionie odbyły się uroczystości związane z Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – To misja przywracania godności Polakom i pamięci bohaterom powstania antykomunistycznego – mówił senator Grzegorz Biereckim,
który zainicjował ten proces w naszym regionie.
fot. facebook.com

ZA PEDOFILIĘ

południowe podlasie I 2

fot. materiały własne

zawsze z tobą

800 TYS. DLA RADZYNIA
radzyń podlaski I 2
Sąd Gospodarczy w Świdniku wydał korzystny dla Radzynia
wyrok w sprawie odstąpienia przez miasto od umowy z ﬁrmą
„RAPID". Do kasy miasta wpłynie 800 tysięcy złotych.

BEZ PANIKI
polska I 3

Jest dobrym mężem, troskliwym ojcem, ma dziecko, które ma 5 miesięcy... – mówił
Riad Haidar o swoim podwładnym, oskarżonym o pedoﬁlię lekarzu Macieju T.
Według sądu ten sam Maciej T. to przestępca, który wykorzystał bezbronną
dziewczynkę. Ustaliliśmy, że w tej budzącej grozę sprawie zapadł właśnie wyrok.
Maciej T. dostał dwa lata więzienia, nie może pracować z dziećmi, ma też przejść
obowiązkową terapię. – Bardzo szanuję wyroki sądu i nie byłem wcześniej ani nie
jestem teraz osobą decydującą w tej kwestii – stwierdził w smsie przesłanym do
naszej redakcji Riad Haidar. Wyrok na Macieja T. jest nieprawomocny. Ze względu
czytaj | 4
na dobro oﬁary proces lekarza toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Odnotowano pierwszy przypadek koronowirusa w Polsce.
Wykryto go u mężczyzny, który przyjechał do Zielonej Góry
z Niemiec. Wdrożono wszystkie procedury a przedstawiciele
rządu proszą, by nie wzniecać paniki ani nie wykorzystywać zagrożenia w kampanii wyborczej. Do stawienia czoła
zagrożeniu są gotowe nasze szpitale. Lublin jest zaś jednym
z miast, gdzie badane są próbki pobrane od osób narażonych na zakażenie.
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Uroczyste przekazanie
sztandaru WiN
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Uczciliśmy Niezłomnych
Południowe Podlasie pamięta o naszych bohaterach! W całym
regionie odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. – To misja przywracania godności
Polakom i pamięci bohaterom powstania antykomunistycznego –
mówił senator Grzegorz Biereckim, który zainicjował ten proces
w naszym regionie.
fot. materiały własne

fot. materiały własne

Społeczność szkolna I LO w Parczewie
otrzymała sztandar Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość, Koło w Parczewie.

Wielkie święto w parczewskim liceum

Rodzinne rozmowy
o świecie ﬁnansów
skef
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF, inicjowania, prowadzenia
i wspierania działań na rzecz krzewienia
edukacji ﬁnansowej.
Aby wziąć udział w konkursie, należy
posiadać status członka Stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF)
i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą ﬁzyczną,
pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność
do czynności prawnych, zamieszkałą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Praca powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4 obejmująca zagadnienie/a z zakresu ekonomii/ﬁnansów/budżetu domowego jakie według uczestnika konkursu rodzic

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.

powinni przekazać dzieciom z uzasadnieniem dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie. Całość
należy przesłać wraz z formularzem
konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy
o świecie ﬁnansów” do dnia 17 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 (decyduje data
wpływu do biura Organizatora, które
jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00
do 16.00). Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 30 kwietnia 2020 r.
Formularz konkursowy dostępny na
stronie h ps://www.skef.pl/rodzinne-rozmowy-o-swiecie-ﬁnansow-nagroda-pieniezna-w-kwocie-600-zl/
Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda
główna w wysokości 600 złotych.
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

Wśród uczestników obchodów w Terespolu był senator Grzegorz Bierecki, inicjator wielu poświęconych Niezłomnym inicjatyw
w naszym regionie
fot. materiały własne

Ceremonii przekazania przewodniczył
Kazimierz Kaznowski. Ten były nauczyciel tutejszego LO wygłosił okolicznościowe przemówienie, a młodzież klas
pierwszych zaprosiła wszystkich do
obejrzenia przygotowanego specjalnie
na tę okazję występu. Sztandar znalazł
swoje miejsce w przygotowanej do tego
celu gablocie. Wyjątkowym gościem
specjalnym parczewskich uroczystości był ppłk Stanisław Pakuła ps. „Krzewina”, ostatni Żołnierz Niezłomny, były

podkomendny dowódców oddziału
WiN Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”
i Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia był
Kazimierz Kaznowski, prezes parczewskiego Koła Zrzeszenia WiN, a przygotowania uroczystości podjęli się Jerzy
Szwaj, Janusz Tryniecki i Adam Wróblewski. Wielkie podziękowanie należą
się społeczności parczewskiego LO, ponieważ uroczystość nie miałaby tak doniosłego charakteru bez zaangażowania dyrekcji, nauczycieli i uczniów klas
pierwszych szkoły.

południowe podlasie
Święto żołnierzy drugiej konspiracji zostało
ogłoszone przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Było to uwieńczenie wieloletnich starań, by w wolnej Polsce było wreszcie godne
miejsce dla tych, którzy nie zgadzali się na sowiecką dominację.
– Dzisiaj wciąż musimy walczyć o prawdę.
Zwłaszcza, że są ludzie, którzy tę prawdę
znów chcą zakopać, pogrzebać – mówił senator Grzegorz Bierecki, nawiązując do skandalicznych wystąpień polityków lewicy i szokujących pomysłów działaczy KOD, by zamalować bialski mural poświęcony Niezłomnym.
Murale na Południowym Podlasiu to dzieło
środowiska skupionego wokół fundacji parlamentarzysty, która zafundowała także tablicę przy Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Inną formą oddania czci Wyklętym są
biegi „Tropem Wilczym”. Fundację, która je organizuje, powoływał Michał Dworczyk, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.
W Białej Podlaskiej biegi zainicjował ówczesny
prezydent miasta Dariusz Stefaniuk a w tym
roku – po raz pierwszy – „Tropem Wilczym”
pobiegli patrioci w Terespolu.

Bohaterów uczciliśmy także w Radzyniu Podlaskim
fot. materiały własne

parczew

Bieg Tropem Wilczym to już stały element obchodzonego 1 marca święta

Burmistrz Radzynia
wygrał 800 tys. dla miasta
Sąd Gospodarczy w Świdniku wydał korzystny dla Radzynia wyrok
w sprawie odstąpienia przez miasto od umowy z ﬁrmą „RAPID”.
radzyń podlaski
Firma ta zgodnie z umową miała zrealizować inwestycję „Czysta energia
w Powiecie Radzyńskim”, polegającą
na montażu 1000 instalacji solarnych
na terenie gmin powiatu radzyń-

skiego w latach 2014-2015. Radzyń
był liderem tego przedsięwzięcia.
Sąd uznał w pełni rację burmistrza
w sprawie odstąpienia od umowy
z firmą „RAPID” ze względu na bardzo duże opóźnienia w realizacji tego
zadania przez wykonawcę. Tym sa-

mym Sąd Gospodarczy w Świdniku
uznał roszczenia miasta o wypłatę
kary umownej, która stanowi 10%
wartości zamówienia czyli ponad
800 tys. zł.
Zapłata tej należności ma nastąpić
z masy upadłościowej ﬁrmy „RAPID”.
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KORONAWIRUS GROŹNY,
ALE GORSZA PANIKA
Odnotowano pierwszy przypadek koronowirusa w Polsce. Wykryto go u mężczyzny, który
przyjechał do Zielonej Góry z Niemiec. Wdrożono wszystkie procedury a przedstawiciele
rządu proszą, by nie wzniecać paniki ani nie wykorzystywać zagrożenia w kampanii wyborczej.
Pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i nie ulegajmy histerii.
– Tak jak obiecywaliśmy, gdy tylko pojawi się dodatni wynik testu, natychmiast zostaną państwo poinformowani
i dziś to się stało. W nocy otrzymaliśmy
dodatni wynik pierwszego pacjenta,
który ma potwierdzone zachorowanie
na koronawirusa w Polsce – powiedział
w środę rano minister zdrowia prof.
Łukasz Szumowski, który o tej sytua-

cji powiadomił Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów.

cedury zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Proszę o uszanowanie prywatności pacjenta – dodał minister.

Wirus przyjechał z Niemiec

Pełna gotowość

– Jest to pacjent w województwie lubuskim, przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, czuje się dobrze. Pacjent
przyjechał z Niemiec. Wszystkie osoby,
które miały z nim styczność są objęte
kwarantanną domową. Wszystkie pro-

Badania na obecność koronawirusa
SARS-CoV-2 z chińskiego Wuhanu,
który wywołuje chorobę COVID-19
prowadzone są już w 12 laboratoriach
w Polsce, m.in. w Lublinie. Wszystkie
służby pracują w trybie całodobowym.
Wojewoda lubelski nałożył na wybrane
podmioty lecznicze, które w swoich
strukturach posiadają oddziały zakaźne obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości do odwołania w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego.
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej jest w pełni przygotowany na pojawienie się podejrzenia
zachorowania. Szpital zobligowany jest
do cyklicznego sprawozdawania sytuacji w oddziałach do instytucji koordynujących działania w tym zakresie – in-

– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Białej Podlaskiej jest w pełni przygotowany
na pojawienie się podejrzenia zachorowania.
Szpital zobligowany jest do cyklicznego
sprawozdawania sytuacji w oddziałach do
instytucji koordynujących działania w tym
zakresie – informuje rzeczniczka bialskiej
placówki Magdalena Us.

Recydywista rekordzista
60-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej traﬁł
do aresztu. Jest podejrzany o kradzieże
a także zniszczenie mienia. Po zatrzymaniu
złodzieja okazało się, że jest multirecydywistą
biała podlaska
Do zdarzenia doszło na ul. Rzeźnianej.
Bialscy policjanci podjęli próbę zatrzymania samochodu osobowego marki
Seat. Z informacji mundurowych wynikało, że podróżuje nim mężczyzna
podejrzewany o dokonanie kradzieży
z włamaniem. Użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by zatrzymać
auto. Kierowca pojazdu nie reagował
jednak na polecenia funkcjonariuszy, przyspieszył kontynuując jazdę.
W trakcie ucieczki ignorował też znaki
drogowe, jadąc pod prąd uliczkami
miasta i stwarzając zagrożenie innym
uczestnikom.
Na ul. Prostej mężczyzna porzucił samochód kontynuując ucieczkę pieszo.
Za kierowcą seata siedział znany po-

licjantom 60-letni mieszkaniec Białej
Podlaskiej. W porzuconym samochodzie policjanci ujawnili plastikowe pojemniki z paliwem, jak też inne przedmioty, pochodzące prawdopodobnie
z kradzieży. Mężczyzna traﬁł do policyjnego aresztu. W trakcie prowadzonych czynności policjanci zajmujący
się sprawą, potwierdzili wstępne ustalenia. 60-latek podejrzany jest też o kradzież z włamaniem do budynku biurowego jednej z bialskich ﬁrm. Jego łupem
padły tam m.in.: laptop, rejestrator monitoringu jak też artykuły spożywcze
i chemia. Sprawca włamał się również
do zbiorników paliwa samochodów
ciężarowych należących do ﬁrmy, skąd
skradł około 160 l oleju napędowego.
Za popełnione czyny grozi mu kara do
15 lat pozbawienia wolności.

formuje rzeczniczka bialskiej placówki
Magdalena Us.
Informacja dla pacjentów

– Opracowaliśmy procedury postępowania z osobami podejrzanymi o koronawirusa. W miarę możliwości mamy zaopatrzenie w maseczki i kombinezony
– informuje Wiesław Zaniewicz, dyrektor szpitala w Międzyrzecu Podlaskim.

– Była wizytacja sanepidu, czy jesteśmy
przygotowani. Na tę chwilę paniki nie
ma. Personel medyczny jest codziennie
szkolony i uświadamiany, a sam szpital
został oplakatowany żeby jak najwięcej
informacji dotarło do pacjentów.
PF
SKOMENTUJ
NA NASZYM PROFILU

REKLAMA/2737
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4 wydarzenia

TYGODNIKPODLASKI.PL

DOŁĄCZ DO NAS

Tygodnik Podlaski
6 marca 2020

LEKARZ SKAZANY ZA PEDOFILIĘ
fot. facebook.com

fot. facebook.com

– Jest dobrym mężem, troskliwym ojcem, ma dziecko, które ma 5 miesięcy… – mówił Riad Haidar o swoim
podwładnym, oskarżonym o pedoﬁlię lekarzu Macieju T. Według sądu ten sam Maciej T. to przestępca, który
wykorzystał bezbronną dziewczynkę. Ustaliliśmy, że w tej budzącej grozę sprawie zapadł właśnie wyrok. Maciej T.
dostał dwa lata więzienia, nie może pracować z dziećmi, ma też przejść obowiązkową terapię.

Do przestępstwa doszło latem 2018 r. Maciej T. dostał zarzuty, napisała o tym prasa. To zdjęcie wykonano wiosną roku następnego

biała podlaska
Do wstrząsających wydarzeń doszło latem 2018 roku. Nie podajemy szczegółów przestępstwa ze względu na dobro
wykorzystanej 14-latki. Tym samym kierował się sąd w Białej Podlaskiej, utajniając przebieg procesu. Po rozpatrzeniu
wszystkich dowodów sędziowie orzekli
bez cienia wątpliwości: Maciej T., zajmujący się noworodkami lekarz ze szpitala
w Białej Podlaskiej jest winny!
Inne czynności seksualne

REKLAMA

– Wyrokiem z dnia 18 lutego 2020 roku
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej II Wydział Karnym uznał M. T. za winnego
tego, że w okresie od 15 lipca 2018 roku
do dnia 19 lipca 2018 roku w miejscowości (...) i (...), woj. (...), w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie kontaktował
się z małoletnią (...) za pośrednictwem
portalu internetowego (...) i składał jej
propozycje obcowania płciowego, poddania się i wykonania innych czynności
seksualnych oraz zmierzał do ich realizacji, a nadto w dniach 15 lipca 2018
roku, 17 lipca 2018 roku i 19 lipca 2018

roku doprowadził ją do poddania się innym czynnościom seksualnym (...), zaś
w dniach 17 i 19 lipca 2018 roku doprowadził do wykonania przez nią innych
czynności seksualnych (...), to jest czynu
wyczerpującego dyspozycję art. 200 § 1
kk w zb. z art. 200a § 2 kk w zw. z art. 11
§ 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk – informuje
Magdalena Dobosz z biura prasowego
Sądu Okręgowego w Lublinie.
Do więzienia!

Jaką karę wymierzył lekarzowi sąd?
Przede wszystkim zdaniem sędziów Maciej T. powinien traﬁć do więzienia – kara
dwóch lat pozbawienia wolności jest bezwzględna, bez zawieszenia. Jak to zwykle bywa w przypadku przestępstw seksualnych, doktor będzie poddany przymusowej terapii psychologicznej. Sąd
orzekł też wobec Macieja T. zakaz wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania wszelkiej działalności związanej
z leczeniem małoletnich na okres 3 lat.
Medyk ma także zakaz kontaktowania
się z oﬁarą, nie może zbliżać się do niej
przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
Maciej T. był jednym z najbliższych
współpracowników Riada Haidara w cza-

sie, gdy ten ostatni pełnił funkcję ordynatora neonatologii bialskiego szpitala. Panowie wspólnie pracowali, ale także działali społecznie – T., podobnie jak Haidar,
był zaangażowany w organizację ﬁnałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście. Mimo, że Haidar wiedział o zarzutach przedstawionych przez
prokuraturę Maciejowi T., nie chciał zerwać z nim współpracy. W internecie są
zdjęcia obu panów z kwietnia 2019 roku.
Uśmiechnięci i dumni pozowali z okazji
podsumowania zbiórki WOŚP.
Słowa prawdy

– Nie uciekam od słów prawdy. Jest pracownikiem szpitala, pracuje u mnie na
oddziale – mówił w rozmowie z Tygodnikiem Podlaskim Haidar. Dzisiejszy
poseł Koalicji Obywatelskiej bardzo
chwalił swojego podopiecznego. Mówił, że Maciej T. jest świetnym lekarzem, a za swoją pracę otrzymywał nie
tylko dobre słowo, ale i premie. Haidar
twierdził, że zachowanie Macieja T. jest
przez niego „obserwowane” i że na oddziale nie ma on kontaktu z dziećmi –
poza badaniem noworodka po porodzie.
– Zresztą on pracuje nie tylko w Białej.

Maciej T. udostępniał internetowe materiały Riada Haidara podczas kampanii
wyborczych

W czasie jego wolnym od pracy w szpitalu pracuje prywatnie w Międzyrzecu.
I tam pracuje z dziećmi w wieku już dorosłym, wie pan, nastolatki, nastolatkowie. Gdyby cokolwiek było w jego
zachowaniu, to z tamtej strony pewnie
byłoby więcej sygnałów? – dywagował
Haidar. I dodawał: – Jest dobrym mężem, troskliwym ojcem, ma dziecko,
które ma 5 miesięcy…
Chcieliśmy zapytać Riada Haidara, co

sądzi dziś o swoim kompanie. Niestety,
pochodzący z Syrii poseł Koalicji Obywatelskiej tradycyjnie nie chciał z nami
rozmawiać. Napisał tylko smsa, którego
przytaczamy w całości (bo nie bardzo
wiemy, o co panu doktorowi chodzi):
„Bardzo szanuję wyroki sądu i nie byłem wcześniej ani nie jestem teraz osobą
decydującą w tej kwestii” – poinformował nas Haidar.
PF
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kultura 5

TŁUMY PRZY
WARSZAWSKIEJ

fot. kochamradzyn.pl

partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

Blisko 800 osób zwiedziło dawny areszt
Gestapo i UB przy ul. Warszawskiej 5a
w Radzyniu Podlaskim. Zainteresowanie
wydarzeniem z okazji Narodowego Święta
Żołnierzy Wyklętych było tak wielkie, że
trzeba było je rozłożyć na trzy dni.
radzyń podlaski
Tłumy radzynian oglądały piwnice ubeckiej katowni
z zachowanymi napisami przetrzymywanych tam
patriotów z AK, NSZ i WiN. W rolę przewodników
wcielili się Anna Wasak i Robert Mazurek. Przypomnijmy, że na stworzenie tam placówki muzealnej
200 tys, złotych przekazała fundacja Grzegorza
Biereckiego.
- Moja fundacja od początku wspiera inicjatywy związane z pamięcią o Żołnierzach Wyklętych, o bohaterach, którzy walczyli z Niemcami a następnie stawili
czoła Sowietom i komunistycznym zdrajcom. Uważam, że głęboka zmiana, jaką obserwujemy i współtworzymy obecnie w Polsce ma swoje źródło między
innymi w wydobyciu na światło dzienne skrywanej
przez dekady historii powojennego powstania niepodległościowego – mówi nam senator Grzegorz
Bierecki, któremu za wsparcie budowy muzeum
dziękował burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.
W zeszłym roku zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy władzami miasta a Towarzystwem
Nauki i Kultury „Libra” w sprawie organizacji muzeum
przy ul. Warszawskiej 5a. Ten niepozorny barak to wyjątkowe miejsce w skali regionu, może jedno z niewielu
takich w kraju. Tu w czasie wojny mieścił się areszt Gestapo, a po wojnie - Urzędu Bezpieczeństwa. Budynek
jest świadkiem tragedii tysięcy osób, którym najpierw
Niemcy, a potem komuniści zgotowali piekło na ziemi.
W piwnicach, w których znajdowały się cele aresztu,
zachowały się oryginalne drzwi z judaszami, a na ścianach do dziś widnieją inskrypcje wyryte przez więźniów.
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Kandydaci na „prezydenta wszystkich
CYTAT
TYGODNIA Polaków”. Niemal codziennie udowadniają,

Andrzej Duda
Prezydent RP

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
SZUKAM dziewczyny, stały związek, od 27 do 34, Biała
Podl., Łomazy, Leśna Podl., Międzyrzec Podl., Radzyń
Podl. Tel. 883571298

motoryzacja
SPRZEDAM skoda fabia II, 2014 r. Kombi 68000 km,
1.2 benzyna, stan idealny. Tel. 784052299

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

że ciężko o większy frazes
Kamil Kwiatek
dziennikarz portalu
wPolityce.pl

„Prezydent wszystkich Polaków” – to chyba największy
i najczęściej używany przez kandydatów startujących
w wyborach prezydenckich frazes. Sięgają po niego
wszyscy. Zarówno ci z „lewa”, jak i „prawa”. Czy rzeczywiście Robert Biedroń może być prezydentem Grzegorza
Brauna, a Szymon Hołownia Barbary Nowackiej?
Wszyscy pamiętamy wypowiedź Andrzeja Dudy, który
w jednym z wywiadów przyznał, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków, bo „nie został przez wszystkich
Polaków wybrany”. Czy Andrzej Duda powiedział coś,
o czym byśmy wszyscy nie wiedzieli? A może powiedział coś, o czym wiedzieliśmy, ale nie mówiliśmy o tym
głośno? Czy jego kontrkandydaci, którzy wypominają
mu dziś te słowa, faktycznie mają predyspozycję, aby
zostać „prezydentem wszystkich Polaków”?
Zacznijmy od „lewa”, gdzie mamy Roberta Biedronia, który co rusz przekonuje, że będzie prezydentem
wszystkich Polaków, choć nigdy dokładnie nie wytłumaczył co przez to rozumie. Dokładnie za to wyjaśnił,
jakie ma poglądy i jaka rewolucja społeczna mu się
marzy. Czy niosąc na sztandarze hasła o konieczności przeprowadzenia społecznej rewolucji na lewacką
modłę, naprawdę wierzy, że zjednoczony pod nim blisko
40 milionowy kraj? Czy osoby, którym bliżej do tradycyjnych wartości, znajdą w nim swoje prezydenta?
Czy postulując rozdział kościoła od państwa, często
go przy tym opluwając, chce być także prezydentem
wiernych Kościoła katolickiego? Ktoś powie, że Biedroń może przecież zostawić swoje najbardziej radykalne
przekonania w przedsionku Pałacu Prezydenckiego,
a swoją prezydenturę „dla wszystkich” oprze o rozmowy

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

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

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

zwierzęta
SPRZEDAM kozę białą, dużą, b. mleczną, po
wykoceniu. Tel. 509 869 772

ze wszystkimi. Tak, z całą pewnością prezydent powinien wsłuchiwać się w głosy płynące z najróżniejszych
środowisk. Ale powinien również odpowiedzieć wprost
na pytania o aborcję, eutanazję czy adopcję dzieci
przez pary homoseksualne. Czy Biedroń w tych kwestiach zechce wsłuchać się w głos środowisk pro-life?
Jak chce pogodzić Kaję Godek z Barbarą Nowacką?
A swojego partnera z Grzegorzem Braunem? Gdzie
tu miejsce na kompromis?
Czyżby bycie „prezydentem dla wszystkich” miało
zakończyć się jedynie na rozmowie ze wszystkimi?
To ważne, ale decyzje trzeba podejmować. Czy jednak
można zadowolić wszystkich?

Czy Biedroń postulując
rozdział kościoła
od państwa, często
go przy tym opluwając,
chce być także
prezydentem wiernych
Kościoła katolickiego
Nie można również abstrahować również od tego, że prezydent wywodzi się z konkretnego środowiska. Startując
w wyborach przedstawia konkretną wizję swojej prezydentury, często składa obietnice, które są tożsame z jego
zapleczem politycznym. Czy ma się ich wyprzeć wprowadzając do Pałacu Prezydenckiego?
Więcej od Roberta Biedronia o tym, że będzie „prezydentem wszystkich Polaków” mówi jedynie Szymon
Hołownia. Choć publicysta nie ma za sobą zaplecza

Z ŻYCIA PSW

politycznego i nie ma za sobą prezesa partii, to sam
się coraz częściej wpada w pułapki własnej opowieści
o swojej kandydaturze.
Wróćmy znów do kwestii aborcji, o którą Hołownia
pytany był wielokrotnie. Choć wydaje się, że jego stanowisko powinno być jasne i może takie jest, jako
osoby prywatnej, to już Hołownia jako prezydent,
zaczyna się w tym gubić (…). W jaki sposób Hołownia chce być zarówno prezydentem Marty Lempart
i Kai Godek? Tego nie wie chyba nawet on sam, a próby
zrobienia coraz większego szpagatu przez Hołownię, mogą skończyć się nie tylko dotkliwą kontuzją, ale
i bezbarwną prezydenturą.
„Ciekawy model prezydentury, w którym poglądy
prezydenta nie mają żadnego znaczenia. Żadnego” –
skomentował Piotr Pałka.
Ale nie trzeba sięgać po przykład dotyczący kwestii
światopoglądowych. Wystarczy cofnąć się do 1 marca,
kiedy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Jak w taki dzień zachowałby się Biedroń?
Przecież Lewica otwarcie atakuje pamięć o polskich
bohaterach walczących z komuną. A jak na Paradę Równości zareagowałby Szymon Hołownia? A inne reformy?
Czy da się je tak przeprowadzić, aby móc powiedzieć,
każdy jest usatysfakcjonowany od lewa do prawa?
Również Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest tą kandydatką, która mogłaby zostać prezydentem „wszystkich
Polaków”. Dlaczego? Sama codziennie dostarcza temu
mnóstwa argumentów. O jednym z nich pisali ostatnio
w tygodniku „Sieci” Marcin Wikło i Marek Pyza. Trudno,
aby Kidawa-Błońska mogła zostać prezydentem wyborców Andrzeja Dudy, gdy dziś w swoim sztabie ma hejtera
skupionego na tym, aby w jak najpodlejszy sposób uderzyć w kandydata PiS.
A Andrzej Duda? Kandydat Zjednoczonej Prawicy już
na ten temat się wypowiedział. I choć powiedział niewygodną prawdę, to swoją prezydenturą pokazał, że można
zadbać o interesy wielu, nie tylko własnego środowiska.
Felieton opublikowany w portalu wPolityce.pl

PSW PONOWNIE
W TBILISI
W dniach 27-29 lutego 2020 roku
PSW wzięła udział w Misji Edukacyjnej
do Gruzji, której głównym
punktem były targi International
Education Fair w Tbilisi.
International Education Fair jest
największym wydarzeniem targowym
na gruzińskim rynku edukacyjnym.
W edycji 2019 imprezę odwiedziło ponad
12500 gości, w tym ponad 85% z nich
stanowili uczniowie szkół średnich.
Narodowa Agencja Wymiany
Akademickiej była organizatorem
misji edukacyjnej polskich instytucji
szkolnictwa wyższego. Projekt
Nowoczesna Promocja Zagraniczna
ﬁnansowany jest ze środków Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

STUDIUJ W PSW
www.pswbp.pl

REKLAMA/2738

Chciałbym,
żebyśmy byli
państwem
atrakcyjnym
– to jest ważne. Chciałbym, żeby
Polska była
atrakcyjna,
chciałbym,
żeby była
państwem
spokojnym.
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WYŻSZE EMERYTURY DLA POLAKÓW
Wraz z początkiem marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o tzw.
wskaźnik waloryzacji, co oznacza, że
ich wysokość wyniesie o 3,56 proc. więcej, niż do tej pory. Dodatkowym rozwiązaniem jest gwarantowana podwyżka, której wysokość wynosi 70
zł bru o. Prezes ZUS prof. Gertruda
Uścińska podkreśla, że z perspektywy
ostatnich lat tegoroczna waloryzacja
kwotowo-procentowa jest dla emerytów najkorzystniejsza. Przypomniała
też, że decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji, a także
o przyznaniu „trzynastki” emeryci
otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej.
21 miliardów wsparcia

Minister rodziny Marlena Maląg poinformowała z kolei, że koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 9,2 mld zł.
– Dodając do tego 11,7 mld zł na wypłacaną już od kwietnia trzynastą emeryturę, nasz tegoroczny, wiosenny pakiet wsparcia dla seniorów wyniesie
prawie 21 mld zł – powiedziała Maląg,

przypominając, że w związku z waloryzacją podwyższony został także próg
uprawniający do wypłaty świadczenia
dla osób niesamodzielnych do 1700 zł.
Wcześniej o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogły wystąpić
osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji,
a suma przysługujących im świadczeń
z funduszy publicznych nie przekracza
1600 zł.
„Trzynastka” i „czternastka”

Zgodnie z tegoroczną waloryzacją, od marca najniższe emerytury,
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty
socjalne wzrosły do 1200 zł brutto,
a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł bru o.
Świadczenia do wysokości
1966,29 zł wzrosły o 70 zł bru o, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty
o 3,56 proc. Renty z tytułu częściowej
niezdolności do pracy są wyższe o minimum 52,50 zł bru o, a emerytury
częściowe – o co najmniej 35 zł bru o.
Waloryzacja dotyczy świadczeń przysługujących na 29 lutego 2020 r.

Emeryci otrzymują już zrewaloryzowane świadczenia. W tym roku otrzymają „trzynastkę" a w przyszłym – także czternastą emeryturę

W tym roku emeryci i renciści otrzymają także tzw. trzynaste emerytury.
Będą one wypłacane w wysokości najniższej emerytury, czyli 1200 zł bru o.

„Trzynastki” będą wypłacane z urzędu.
Większość osób otrzyma je wraz
z kwietniową emeryturą lub rentą.
Rząd PiS przyjął już projekt ustawy,

według której w przyszłym roku zostanie wypłacona także czternasta
emerytura.
PF
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Rozpoczęły się wypłaty zrewaloryzowanych emerytur. Podwyżka dla każdego emeryta wynosi co
najmniej 70 złotych miesięcznie. Już niebawem seniorzy otrzymają też dodatkową, trzynastą emeryturę.

