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POKONAMY ZARAZĘ!

Przybywa cierpiących na COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirus. Państwo polskie
robi jednak wszystko, byśmy jako naród przeszli przez pandemię z jak najmniejszymi stratami.
Służby, lekarze, pielęgniarki i wszyscy zaangażowani w walkę z wirusem pracują bez przerwy.
Dzięki nim sytuacja w Polsce jest teraz o niebo lepsza, niż we Włoszech, Hiszpanii czy Wielkiej
Brytanii. Rząd PiS ogłosił też wprowadzenie „tarczy antykryzysowej”, dzięki której najbardziej
poszkodowani Polacy nie zostaną bez środków do życia a gospodarka będzie mogła nadal się
rozwijać. – Bądźcie ostrożni, zostańcie w domu, mówcie prawdę lekarzom jeśli jesteście chorzy – to
najważniejsza prośba rządzących i ekspertów do nas wszystkich. Jeśli będziemy odpowiedzialni
czytaj | 3, 4
i zdyscyplinowani to, z Bożą pomocą, pokonamy zarazę!

fot. Krystian Maj/KPRP
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Ruszyła budowa
Przemysłowej
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Dzięki radnemu PiS powstanie
droga do Bialskiej Onkologii

Ruszają prace na ul. Przemysłowej

radzyń podlaski
Prowadzone są prace ziemne, wycięto
drzewa kolidujące z przebudową.
Inwestycję realizuje ﬁrma STRABAG,
która pod koniec listopada ub. r. wygrała
przetarg. Na inwestycję z przeznaczono
3 078 272,56 zł, z czego ok. 55% (1,693
mln zł) będzie pochodzić z Funduszu
Dróg Samorządowych. Przewidywana
data zakończenia inwestycji – połowa
lipca 2020 roku.
Budowa drogi gminnej i skrzyżowania
z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną
nr 101969L w Radzyniu Podlaskim obejmie budowę drogi gminnej oraz przebudowę drogi krajowej nr 19 tak, by

umożliwić włączenie budowanej drogi
w drogę krajową przez budowę skrzyżowania. Przebudowa drogi krajowej
spowoduje także konieczność przebudowy istniejącego skrzyżowania z drogą
gminną nr 101969L.
Droga poprawi dostępność do istniejącego ośrodka gospodarczego – kompleksu funkcjonujących już przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych,
w tym w szczególności Fabryki Narzędzi
Chirurgicznych czy Przedsiębiorstwa
Komunikacji Samochodowej w Radzyniu. Ponadto droga skomunikuje nowe
tereny inwestycyjne (o powierzchni
36,16 ha) przeznaczone pod przemysł
i usługi.

biała podlaska
Przypomnijmy, że budowa pierwszego
etapu Bialskiej Onkologii ruszyła w październiku 2018 roku. Inwestycja za 55
milionów złotych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej to ponad 6 tys. mkw. powierzchni,
gdzie znajdą się dwie kondygnacje dla
pacjentów onkologicznych i hematologicznych. Na parterze powstanie zaś
pracownia endoskopowa.
Chorzy będą mieć do dyspozycji 54
łóżka na Oddziale Onkologii Klinicznej
i 25 łóżek na Oddziale Hematologii. Będzie też Oddział Chemioterapii Jednego
Dnia, bardzo nowoczesna pracownia
leków cytostatycznych (docelowo leki
będą tu przygotowywać roboty, na wzór
m.in. procedur japońskich) a także 5 sal
pracowni endoskopowej i ośrodek innowacyjnych terapii.
Nowy obiekt będzie ulokowany na
działce pomiędzy Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych,
a osiedlem bloków przy ul. Jana II Kazimierza. Inwestycja zmierza ku końcowi,
jednak sporym problemem był brak dojazdu. Sprawą zajął się radny PiS Dariusz
Litwiniuk.
– Chciałbym zgłosić poprawkę do budżetu w sprawie wybudowania bocz-

nej ulicy od Jana II Kazimierza, to jest
dojazd do Bialskiej Onkologii. Działka
należy do miasta – mówił na ostatniej
sesji Litwiniuk.
Po dyskusji 18 radnych poparło poprawkę Litwiniuka, 2 było przeciw, a 3
wstrzymało się od głosu. Na ten cel
przesunięto 350 tys. zł z działu „zobowiązań pożyczkowych i kredytowych”.
– Ważne jest, aby prace projektowe

T Y G O D N I K

B E Z P Ł A T N Y

39-letni mieszkaniec Radzynia Podlaskiego ukradł rower. Policjantom,
którzy go złapali, tłumaczył, że zrobił
to, bo ciężko było mu wracać pieszo
do domu. Do zdarzenia doszło w miniony piątek na terenie Radzynia Podlaskiego. Sprawca ukradł rower sprzed
budynku jednego ze sklepów na terenie
miasta. Właścicielka jednośladu oszacowała straty na kwotę 600 złotych.
Radzyńscy kryminalni natychmiast za-
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rozpocząć jak najszybciej – podkreśla
Dariusz Litwiniuk.

jęli się sprawą. Prowadzone przez nich
działania przyczyniły się do zatrzymania 39-latka, mieszkańca gminy Radzyń
Podlaski. Jak tłumaczył, ukradł rower
dlatego, że w tym dniu ciężko było mu
wracać pieszo do domu. 39-latek przez
kilka dni użytkował rower, po czym
ukrył go w lesie niedaleko miejsca zamieszkania.
Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży
i przyznał się do winy. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Wstawiaj się
za nami!

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.

Radny Dariusz Litwiniuk

komunikat policji

fot. lubelska.policja.gov.pl

fot. materiały własne

Bialska Onkologia niebawem będzie
gotowa

Ukradł rower z lenistwa Policja
zawiesza
nabór
radzyń podlaski

Opiekunko
Ludu
Podlaskiego,
Mamusiu
Kodeńska,

fot. materiały własne

fot. radzyn-podl.pl

Rozpoczęły się prace związane z budową drogi
otwierającej tereny przemysłowe położone
Biała Podlaska przekaże 350 tysięcy na budowę dojazdu do budynku
przy drodze krajowej nr 19 w Radzyniu
Bialskiej Onkologii. Na ostatniej sesji rady miasta wnioskował o to
Podlaskim, roboczo zwanej ulicą Przemysłową. radny Zjednoczonej Prawicy Dariusz Litwiniuk. Udało się!

Nie chciało mu się piechotą, ukradł więc rower

W związku z koniecznością ograniczenia
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo
Państwa, policjantów i pracowników
Policji, zawiesza się do odwołania postępowania kwaliﬁkacyjne w stosunku do
kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do służby w Policji. – W związku z tym
informujemy kandydatów do służby
w Policji, aby nie zgłaszali się do jednostek
Policji prowadzących postępowania kwaliﬁkacyjne. Postępowania te zawieszone
zostają do odwołania. Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często
z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem
wśród większej ilości nieznanych nam
osób. Oczekując na przyjęcie w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy
narażeni na kontakt z obcymi osobami –
czytamy w specjalnym komunikacie.

Tygodnik Podlaski
20 marca 2020
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DYREKTOR BIALSKIEGO SZPITALA:

WIERZĘ W MĄDROŚĆ POLAKÓW
fot. bialanews.pl/twitter

– Choć spodziewamy się wzrostu zachorowań, to wierzę w mądrość naszego społeczeństwa, które wzięło sobie
do serca zarządzenie o kwarantannie. Te ograniczanie wychodzenia z domu widzę na własne oczy i to krzepi. Im
mniej nas na ulicach, tym mniejsze ryzyko zagrożenia koronawirusem – mówi nam dyrektor bialskiego szpitala
Adam Chodziński. Placówki medyczne w naszym regionie są przygotowane do walki z COVID-19. Rząd i marszałek
województwa przeznaczają dodatkowe środki na szpitale.
biała podlaska
– Odbyłem bardzo krzepiące spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Miało ono na celu podsumowanie ostatnich dni i wspólne dzielenie
się informacjami, jak sobie szpitale naszego
województwa radzą z koronawirusem, a także
poinformowanie nas o środkach, które pan wojewoda i pan marszałek przeznaczą w najbliższym
czasie na walkę z koronawirusem. Zapadły bardzo optymistyczne decyzje – mówi nam Adam
Chodziński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. – Będą to
znaczne kwoty, które będą wspierały nasze szpitale i stacje pogotowia. I bialska stacja pogotowia
i bialski szpital będą brały udział w podziale tych
środków – dodał Chodziński.
Stabilna sytuacja

Adam Chodziński, dyrektor bialskiego szpitala

Przypomnijmy, że szpitalem „jednoimiennym”,
czyli w całości przeznaczonym do leczenia zarażonych kornonawirusem, jest w naszym województwie placówka w Puławach.
– W naszym szpitalu sytuacja jest bardzo stabilna,
podobna do tej, jaka miała miejsce w zeszłym tygodniu. Wszyscy pacjenci, którzy traﬁają z podejrzeniem koronawirusa mają przeprowadzane
testy, na razie nie stwierdziliśmy ani jednego
przypadku zakażenia. W chwili obecnej na oddziale mamy 3 osoby z podejrzeniem, ale prawdopodobnie dwie z nich lada moment opuszczą

szpital – mówi dyrektor Chodziński. – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy przed tym
„pikiem”, który jest przewidywany pod koniec
miesiąca. Mamy pełną świadomość zagrożenia
i spodziewamy się, że także i u nas mogą pojawić
się takie osoby. Na kilkanaście dni mamy zapewnione środki ochrony osobistej, a pan marszałek
poinformował nas o działaniach, które są prowadzone, by w najbliższym czasie zakupić większą
ilość tego typu środków, więc jesteśmy spokojni
– dodaje.

Spokój i rozsądek

Minister zdrowia i wszystkie służby apelują do
Polaków o zachowanie spokoju i rozsądku. Trzeba
stosować się do wszystkich zaleceń, a najważniejsze z nich brzmi: bez potrzeby nie wychodźmy
z domów.
– Postawa mieszkańców Południowego Podlasia jest budująca. Zgłaszają się wolontariusze,
którzy chcą szyć maseczki, z różnego rodzaju
ﬁrm dostajemy sygnały chęci pomocy lekarzom
i pielęgniarkom, personel otrzymuje wsparcie

od mieszkańców. Budujące jest to, że społeczeństwo widzi w jakim jesteśmy czasie, jak bardzo
zaangażowany jest personel medyczny, jak jest
potrzebny – podkreśla Chodziński. – Wierzę
w mądrość naszego społeczeństwa, które wzięło
sobie do serca słowa ministra o kwarantannie.
Te ograniczanie wychodzenia z domu widzę na
własne oczy i to krzepi. Im mniej nas na ulicach,
tym mniejsze ryzyko zagrożenia koronawirusem
– puentuje szef bialskiego szpitala.
PF

fot. diecezja.kielce.pl

Biskup Kazimierz Gurda: zostańmy w domach!
Biskup siedlecki Kazimierz Gurda wydał zarządzenie w związku z wprowadzeniem
stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Udzielił w nim wszystkim wiernym
dyspensy od uczestnictwa we Mszach św. niedzielnych i uroczystościach. Zachęcił,
byśmy pozostawali w domach i poprosił o uczestnictwo w życiu liturgicznym poprzez
transmisje Mszy św. w środkach masowego przekazu.
południowe podlasie
– Kościół jako Matka troszczy się o swoje dzieci
w każdym czasie i każdej sytuacji. Troska ta
obejmuje zarówno życie duchowe, jak i cielesny
wymiar ludzkiej egzystencji, a w każdej decyzji
realizuje przykazanie miłości Boga i bliźniego.
Zwłaszcza w tym trudnym czasie trwającej epidemii koronawirusa Kościół z mocą podejmuje
działania mające na celu zbawienie człowieka
oraz ochronę zdrowia i życia – podkreśla w zarządzeniu pasterz diecezji siedleckiej.
Biskup Kazimierz Gurda udzielił wszystkim wiernym dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i wszelkich uroczystościach. Obowiązuje

ona do odwołania.
– Proszę, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub internecie,
przypominając jednocześnie o zachowaniu podczas tej Mszy św. właściwych postaw i gestów
liturgicznych – apeluje ksiądz biskup.
Decyzją bp. Gurdy we wszystkich Mszach św. odbywających się na terenie diecezji może uczestniczyć maksymalnie 50 osób (licząc duchowieństwo, posługujących w liturgii i uczestników), ze
szczególnym uwzględnieniem osób zamawiających intencję mszalną lub, w wypadku pogrzebu,
najbliższej rodziny. Zawieszone zostały wspólne
celebracje nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzy-

żowe, Godzinki, Różaniec i inne).
– Proszę, aby w kościołach była zorganizowana
całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, aby wierni mogli wstępować tam
na modlitwę osobistą. Proszę i zachęcam księży,
aby w tym szczególnym czasie byli do dyspozycji
wiernych, którzy poproszą o wysłuchanie spowiedzi, udzielenie Komunii św. czy sakramentu
namaszczenia chorych – apeluje bp. Kazimierz
Gurda. – Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu, szczególnie przez wstawiennictwo
Błogosławionych Męczenników z Pratulina,
i z serca błogosławię – dodaje metropolita siedlecki.
HS

Ks. bp. Kazimierz Gurda wydał zarządzenie
w związku z epidemią
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POLSKA WALCZY Z ZARAZĄ
Najwięcej zakażonych jest w województwie łódzkim i mazowieckim.
Nowe przypadki pojawiają się jednak
we wszystkich częściach Polski. Rząd
przewiduje, że do końca tygodnia
liczba potwierdzonych zachorowań
przekroczy tysiąc. Później pewnie nadal będzie dość szybko przyrastać.
Kwarantanna

Gdy zamykaliśmy to wydanie Tygodnika Podlaskiego kwarantanną objętych było ponad 22 tys. osób. Ponad
35 tysięcy traﬁło na kwarantannę po
powrocie zza granicy – rząd prowadzi
bowiem we współpracy z LOT gigantyczny program „Powrót do domu”,
dzięki któremu do kraju wracają Polacy z całego świata. Liczba hospitalizowanych to z kolei ponad tysiąc osób.
Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych było ponad 40 tys. Polaków.
Testy

– Sumarycznie mamy już około 10 ty-

sięcy wykonanych testów. W Warszawie stawia się nowe laboratorium.
Do laboratoriów trafiło 50 000 testów. Przepustowość warszawskiego
laboratorium to 3000 testów, wykonywane jest ok 1500, ale ta liczba rośnie – informował minister zdrowia
Łukasz Szumowski. Wyjaśniał także,
dlaczego kompletnie bezsensowny
jest postulat opozycji, żeby „testować
wszystkich Polaków”. – Jeżeli pacjent
ma objawy, to test jest pobierany. Testy są jednak sensowne i działają ok.
7 dni od kontaktu. Wcześniej mogą
one być niemiarodajne. Aczkolwiek,
jeśli są już objawy, to mogą być one
od współistniejących schorzeń,
a COVID-19 pojawia się później –
tłumaczył.
Rola prezydenta

Od początku bardzo aktywnie w obliczu pandemii działa prezydent Andrzej
Duda. Głowa państwa wspomaga bieżące prace rządu ale także, co bardzo
ważne, dodaje otuchy Polakom i apeluje do nas o odpowiednie zachowania.
– Jeśli ktoś czuje się źle, apeluję o to,

by w pierwszym odruchu zadzwonić
na infolinię czy do lekarza i dowiedzieć się, jak postępować. To zapobiega
rozprzestrzenianiu się wirusa. Każdy,
kto ma objawy chorobowe, jest potencjalnie osobą, która mogła się zarazić
– mówił w miniony czwartek, po posiedzeniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Duda. – Musimy
chronić personel medyczny. Proszę
o mówienie prawdy w rozmowie z lekarzami. To poważne, rozsądne zachowanie, ma kluczowe znaczenie. Zachowajmy roztropność, byśmy mogli lepiej
się zabezpieczyć. Dziękuję za rozwagę
ludzie są ostrożni, realizują zalecenia.
Jesteśmy wdzięczni, bo to pomaga
w walce z epidemią. To właśnie dzięki
państwa odpowiedzialności utrzymujemy ten stosunkowo niski wynik
osób zakażonych – podkreślał prezydent.
Posłuchajmy jego słów! Bądźmy odpowiedzialni!
PF
SKOMENTUJ
NA NASZYM PROFILU

fot. Krystian Maj/KPRM

polska

POTĘŻNA TARCZA
NA CZAS KRYZYSU
Światowa gospodarka stanęła, sparaliżowana
atakiem koronawirusa.
polska
Polski rząd, jako jeden z pierwszych na
świecie, przedstawił całościowy plan
ochrony na czas walki z pandemią. Dzięki
temu, że nasza gospodarka jest w świetnym stanie, państwo stać na uruchomienie aż 212 miliardów złotych! Dzięki tym
środkom ograniczymy skutki kryzysu.
– To odważny plan, który ma zapobiec
utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów oraz zmniejszaniu
przychodów przedsiębiorców – wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki.
– Państwo zrobi wszystko, żeby pomóc
pracownikom i pracodawcom. Nie zawahamy się użyć środków budżetowych, żeby Polska przetrwała epidemię
w najlepszy możliwy sposób – dodał.
Są pieniądze

Obok Mateusza Morawieckiego, na
wspólnej konferencji prasowej wystąpił
prezes Narodowego Banku Polskiego,
a także ministrowie: ﬁnansów, rozwoju
oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.
Prezes NBP Adam Glapiński ocenił, że

kryzys związany z epidemią koronawirusa jest bardzo mocny, ale państwo jest
do tego dobrze przygotowane. Podkreślił,
że system bankowy jest stabilny i dobrze
zaopatrzony w kapitał. – Mamy gotówkę
w rezerwie – zapewnił Glapiński.
Będą świadczenia

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że
świadczenia wprowadzone przez rząd,
takie jak 500+, będą w pełni realizowane.
Poinformowała także, że ok. 600 mln zł
zostanie przeznaczone na pomoc dla
pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawne. Wsparcie obejmie
również osoby niepełnosprawne, które
pozostają w domach i wymagają szczególnej opieki. Minister ﬁnansów Tadeusz
Kościński poinformował, że o miesiąc lub
dwa przesunięte zostaną terminy składania deklaracji podatkowych. – Ich późniejsze składanie nie będzie się łączyło
z żadnymi kosztami – wyjaśnił. Jak dodał,
pobór podatku od sprzedaży detalicznej
zostanie odroczony do końca roku.
HS/mat.pras.

fot. facebook.com/dozpl

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 300 osób. Hospitalizowanych było ponad
1000 osób. Rząd mówi jasno: te liczby będą szybko rosły. I prosi Polaków: zostańcie w domach,
uważajcie na siebie, stosujcie się do zaleceń ekspertów.

5 ﬁlarów pomocy

Najważniejsze formy wsparcia

ʍ Bezpieczeństwo pracowników – 30 mld zł.
ʍ Finansowanie przedsiębiorstw – o wartości 74
mld zł.
ʍ Ochrona zdrowia –
o wartości 7,5 mld zł.
ʍ Wzmocnienie systemu
ﬁnansowego – o wartości 70,3 mld zł.
ʍ Program inwestycji publicznych – o wartości 30
mld zł.

ʍ Wsparcie w wypłacie wynagrodzeń pracowników w ﬁrmach z problemami. Państwo pokryje połowę wynagrodzenia pracownika. Limit dopłaty wyniesie 40 proc.
przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r.
ʍ Odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące. Późniejsza spłata będzie mogła
zostać rozłożona na raty. Odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS – bez opłat.
ʍ Wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł
brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) i dla
samozatrudnionych.
ʍ Mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł.
ʍ Rozszerzony program gwarancji BGK dla małych i średnich ﬁrm. Podwyższony
zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.
ʍ Wsparcie w leasingu dla ﬁrm z problemami. Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na reﬁnansowanie umów leasingowych ﬁrm transportowych.
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Obserwatorium astronomiczne Władysława Szaniawskiego
fot. nadesłane/Robert Mazurek

Przegaliny Duże (gm. Komarówka Podlaska) są miejscowością z bogatą historią sięgającą XV w. Przed
I wojną światową były znane w całej Europie z powodu obserwatorium astronomicznego. Jego projektantem
i budowniczym był Władysław Szaniawski, z wykształcenia inżynier a z pasji matematyk i astronom.
przegaliny duże

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

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

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

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM działkę ogrodową przy ul. Narutowicza w
Białej Podlaskiej. Tel. 501 626 798

nieruchomość wynajmę
WYNAJMĘ lokal użytkowy w Białej Podlaskiej,

części – pawilonu południkowego i kopuły. W tej
pierwszej zainstalowane zostało koło południkowe
Mailhala (z obiektywem o średnicy 8,1 cm) oraz dwa
zegary wahadłowe. Jeden z nich był konstrukcji Szaniawskiego, a drugi Rieﬂera. Z kolei w kopule znalazł
się refraktor z obiektywem Zeissa o średnicy 20 cm
i ogniskowej 3 m. Ponadto w obserwatorium astronomicznym znalazły się dwie kamery fotograﬁczne
(z obiektywami o średnicy 12 cm i ogniskowej 60
cm) oraz luneta Steinheila (z obiektywem o średnicy
10,8 cm). Drugi z wymienionych elementów służył
jako prowadnica przy obserwacjach fotograﬁcznych.
Ponadto w wieży nieodległego pałacu Władysław
Szaniawski zainstalował teleskop.
Przegalińskie obserwatorium nawiązało współpracę
z placówkami naukowymi w Warszawie, Krakowie
i Lwowie. Sam Władysław Szaniawski był członkiem
współpracownikiem Komisji Fizjograﬁcznej krakowskiej Akademii Umiejętności. Na przeszkodzie
poważnej i jego długofalowej działalności stanęła
I wojna światowa oraz wojna polsko-bolszewicka
1920 r. W tym czasie samo obserwatorium nie ucier-

ul. Janowska 11j (obok Społem), 40 m2, wszystkie
media, własne miejsce parkingowe. Tel. 506862903

rolnicze
KUPIĘ cielaki od 3-tyg. zeruny hf mieszańce. Tel.
661350194
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

piało, jednak przegaliński majątek zostałł zrujnoj
wany. Właściciela nie było stać na jego utrzymywanie, w związku z czym w 1925 r. doszło do likwidacji
obserwatorium. Rok później Władysław Szaniawski
podzielił majątek w równych częściach pomiędzy
synów (Władysława, Jana i Jerzego) oraz żonę Zoﬁę. Dobra przegalińskie w 1931 r. przypadły Janowi
Szaniawskiemu. Po jego śmierci, w 1947 r. budynek
obserwatorium został rozebrany i tym samym zakończyła się historia obserwacji astronomicznych
w Przegalinach Dużych.
Wyposażenie przegalińskiego obserwatorium
traﬁło m.in. do obserwatorów astronomicznych
w Warszawie, Ostrowiku koło Otwocka oraz na
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Wilnie oraz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do dnia dzisiejszego, w ostatnim z wymienionych,
znajduje się m.in. refraktor Zeissa oraz zegar astronomiczny Rieﬂera. W 1949 r. z ich pomocą dwóch
poznańskich astronomów – Jerzy Dobrzycki i Andrzej Kwiek – odkryło nową planetoidę o nazwie
(1572) Posnania. Sprzęt nadal jest w stanie pełnej

Z ŻYCIA PSW

ś i W celach dydaktycznych korzystają
sprawności.
z niego studenci, służy też do popularyzacji astronomii dla odwiedzających to miejsce wycieczek
młodzieży szkolnej.
W dowód uznania za działalność kulturalną i społeczną Władysław Szaniawski piastował godność
sędziego pokoju. Zmarł 16 stycznia 1931 r. po czym
został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Przegalinach Dużych. Spoczywa razem z synem
Janem, który zmarł 26 stycznia 1945 r. w obozie
NKWD w Jegolsku (po tym jak został aresztowany
w październiku 1944 r. i wywieziony w głąb ZSRR).
W grobie została złożona też ziemia ze zbiorowej
mogiły więźniów zamęczonych w tym obozie.
6 czerwca 2019 r., w ramach „Pikniku Astronomicznego” zorganizowanego przez stowarzyszenie
„Nadzieja i Przyszłość”, przed budynkiem przegalińskiego pałacu ustawiona została metalowa tablica
upamiętniająca postać Władysława Szaniawskiego.
Jej odsłonięcia dokonała Monika Skowrońska –
wnuczka astronoma pochodzącego z Przegalin
Dużych.

REKRUTACJA NA STUDIA
ROZPOCZYNA SIĘ OD KWIETNIA!

Drodzy maturzyści, przypominamy, że od kwietnia 2020 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację na studia.
Kwiecień to dobry czas na to, by ostatecznie dokonać wyboru dotyczącego dalszego kształcenia.

Zasady rekrutacji oraz szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów znajdziecie
na naszej stronie internetowej www.pswbp.pl w zakładce Kandydat
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą studiów na naszej Uczelni. Proponujemy
18 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich.
Wspieramy studentów atrakcyjnymi stypendiami.
Uczelnia jest liderem wśród uczelni zawodowych w Polsce według Rankingu Uczelni Wyższych Perspektyw.
Studiuj
przyszłości!
S
tud uj bezpłatnie
be płat e w atrakcyjnych
at a cyj yc warunkach
a u ac i nowoczesnej
o oc es ej bazie
ba e dydaktycznej.
dyda tyc ej. Zdobądź
dobąd zawód
a ód p
ys łośc
STUDIA INŻYNIERSKIE
 Budownictwo
 Informatyka
 Mechanika i budowa
maszyn
 Rolnictwo
STUDIA LICENCJACKIE
 Bezpieczeństwo
narodowe
 Ekonomia

 Dietetyka
Di
k
 Filologia
o Filologia angielska
o Filologia rosyjska
 Finanse i rachunkowość
 Pedagogika
 Pielęgniarstwo
 Ratownictwo medyczne
 Socjologia
 Turystyka i rekreacja
 Zarządzanie

STUDIA LICENCJACKIE
W JĘZYKU ANGIELSKIM
 Nursing
 Computer Science
 Tourism and Recreation
STUDIA JEDNOLITE
MAGISTERSKIE
 Fizjoterapia
 Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

STUDIA MAGISTERSKIE
UZUPEŁNIAJĄCE
 Bezpieczeństwo
narodowe
 Ekonomia
 Filologia angielska
 Pielęgniarstwo
 Turystyka i rekreacja
 Zdrowie publiczne

D O BRY W Y B Ó R PEWNA PRZYSZŁO ŚĆ!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: Sekcja Promocji i Rekrutacji www.rekrutacja.pswbp.pl
ul. Sidorska 95/97, Biała Podlaska, p. 108, tel. + 48 83 344 99 30, e-mail: rekrutacja@pswbp.pl

REKLAMA/2738

Władysław Szaniawski urodził się 15 lipca 1861 r.
Ukończył szkoły w Warszawie i Krakowie, a w latach 1880-1884 odbył studia techniczne w École
Speciale des Arts et Manufactures w Gandawie (Belgia). Krótko po nich pracował w biurze projektów
w fabryce Rudzkiego w Pruszkowie. Na przełomie
XIX i XX w., zgodnie z wolą ojca, zarządzał dobrami
przegalińskimi. W 1909 r. samodzielnie zaprojektował i sﬁnansował budowę obserwatorium astronomicznego oraz stacji meteorologicznej II rzędu,
która współpracowała z Instytutem Meteorologicznym. By tego dokonać musiał sprzedać część
majątku. Otrzymał też, jako jeden z nielicznych
w Polsce, zezwolenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów na używanie urządzeń radiowych. Władysław
Szaniawski był też konstruktorem. Jego dziełem
jest m.in. anemofon – przyrząd do mierzenia kierunku i prędkości wiatru, jak również wiele zegarów
wahadłowych. Do dnia dzisiejszego zachowały się
m.in. dwa zegary wieżowe, które możemy zobaczyć
na kościołach w Żelechowie (powiat garwoliński)
i Komarówce Podlaskiej (powiat radzyński).
Obserwatorium w Przegalinach było bardzo dobrze
i nowocześnie wyposażone. W tym czasie na ziemiach polskich nie było żadnego dorównującego
mu pod tym względem. Na jego potrzeby Władysław
Szaniawski wzniósł oddzielny budynek, który został
ulokowany w ogrodzie, 350 m od pałacu (w kierunku
południowo-zachodnim). Składał się on z dwóch
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partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

Polska mierzy się z koronawirusem, zamknięte są nie tylko szkoły
i uczelnie wyższe, ale także muzea, ﬁlharmonie, opery, teatry
i biblioteki. Jednocześnie rząd apeluje, by w miarę możliwości nie
wychodzić z domu i ograniczyć swoją aktywność towarzyską.
wirtualna kultura
Co zatem robić żeby każdej wolnej chwili
nie spędzać przed telewizorem? Odpowiedź jest prosta – skorzystać z internetowej oferty przygotowanej przez instytucje kultury. Do korzystania z tych możliwości zachęca też Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wirtualne zwiedzanie

REKLAMA

W czasie pandemii koronawirusa wydarzenia kulturalne przeniosły się w świat
wirtualny. Jak możemy przeczytać na
stronie ministerstwa, większość placówek kulturalnych prowadzonych lub
współprowadzonych przez MKiDN
umożliwia kontakt ze sztuką poprzez internet. Muzea udostępniają swoje zbiory
zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, często mają także specjalną
ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją
publikacji w wersji elektronicznej, gier
i ﬁlmów.
Taką ofertę przygotowały m.in. Muzeum
Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie i Kielcach, Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum
Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski na Wawelu oraz
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.
Na tym jednak nie koniec. Miłośnicy
muzyki klasycznej i teatru również mogą
skorzystać z możliwości, jakie daje świat
wirtualny. Specjalne atrakcje czekają
nas na stronach internetowych Polskiej
Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowa w Warszawie, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Teatru Wielkiego
w Łodzi oraz Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk”. Na internetowych witrynach
tych instytucji czekają na nas zapisy koncertów, spektakli, nagrań audio a nawet
całe wydawnictwa płytowe, oraz mnóstwo wywiadów z artystami.
Nie tylko Polska

Bialczanie, mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, Parczewa, Międzyrzeca, Kodnia
i całego Południowego Podlasia mogą
też, nie wychodząc z domu, wirtualnie
odwiedzić największe muzea świata.
Udostępnione dla wirtualnych zwiedzających bezpłatnie są m.in. paryski Luwr,
brytyjska National Gallery, nowojorskie
muzeum Metropolitan, Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, Alte Nationalgalerie w Berlinie, galeria Uﬃzi we Florencji,
Amerykańskie Muzeum Fotograﬁi, Mu-

zeum Narodowe Centrum Sztuki Reina
Soﬁa w Madrycie czy Pałac Wersalski.
Dla wielu osób, to z pewnością jedyna
okazja, by choć raz w życiu zobaczyć
największe dzieła sztuki zgromadzone
przez muzea całego świata. Wiadomo,
że nic nie zastąpi wizyty w takich miejscach i podziwianie ich na żywo, ale
w tym trudnym okresie nawet wirtualne
obcowanie z kulturą wysoką może choć
na chwilę oderwać nas od problemów
związanych z epidemią.

fot. facebook.com, twitter, materiały prasowe

Zostań w domu, zwiedzaj przez internet!
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Jeśli przekładać wybory, to
o cały rok, a nie o kilka miesięcy
Jacek Karnowski
publicysta, redaktor naczelny
tygodnika „Sieci”

Rośnie presja opozycji na przełożenie wyborów.
Z ostatnich wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza można nawet wnosić, że rozważają oni swego
rodzaju bojkot głosowania, gdyby miało się odbyć
w wyznaczonym konstytucyjnie terminie:
„Parcie za wszelką cenę do wyborów w maju o cyniczne
działanie polityczne. Wzywam wszystkich kandydatów
do wspólnej deklaracji, że nie będziemy narażać zdrowia
i życia naszych Rodaków, przekładamy wybory, bo najpierw musimy wygrać z koronawirusem”.

Za tymi słowami kryje się przekonanie, że obecne
władze jednak zdają ten wyjątkowo trudny egzamin, i w maju prezydent Andrzej Duda dostałby swego
rodzaju premię za skuteczność i refleks całego obozu
władzy. Ale kryje się coś jeszcze: przekonanie, że nadchodzące spowolnienie gospodarcze – oby nie kryzys
– da opozycji szansę na zmianę trendu. Zresztą teza,
że po pewnym czasie trudności i koszty związane
z walką z epidemią wywołają jakiś rodzaj społecznej
irytacji, a może i gniewu, nie jest pozbawione sensu.
To są naturalne, w zasadzie uniwersalne prawa psychologii społecznej.
Jednocześnie z tego co wiemy o przebiegu epidemii można sądzić, że jeśli drastyczne środki zaradcze,
zwłaszcza „społeczne dystansowanie się” („social
distancing”), będą przestrzegane, to zaraza powoli
wygaśnie, a na pewno znajdzie się pod kontrolą. To przypadek Chin i Korei Południowej; także we Włoszech, jak

się wydaje, powoli dochodzimy do punktu krytycznego.
W maju powinny więc istnieć techniczne warunki niezbędne do przeprowadzenia głosowania.
Opozycja narzeka, że walka z koronawirusem uniemożliwia jej prowadzenie normalnej kampanii. To prawda,
ale przecież władze też nie działają w normalnych
warunkach, stąpając po bardzo kruchym lodzie. I nie
są w żadnej mierze oszczędzane. Można nawet uznać,
że są ostrzeliwane wyjątkowo wściekle i toksycznie.
Tu każdy płaci cenę i ryzykuje.
Gdyby jednak wyborów nie dało się przeprowadzić
w majowym terminie, to trzeba zapytać, na kiedy wyznaczyć nowe głosowanie. Opozycja chciałaby zapewne
jesieni, by trafić w kumulację potencjalnych kłopotów
gospodarczych. Jeśli jednak na serio potraktować jej
zapewnienia, że chodzi tylko o możliwość prowadzenia
kampanii oraz zapewnienie bezpiecznego i pozbawionego ryzyka udziału w głosowaniu wszystkim chętnym,
to można zapytać, dlaczego nie przesunąć głosowania
np. o okrągły rok, a więc o tyle, o ile UEFA przesunęła mistrzostwa Europy w piłce nożnej? To byłoby
rozwiązanie najbardziej sprawiedliwe. Rząd miałby
szansę posprzątać po kataklizmie, któremu przecież
nie zawinił.

Najedli się szaleju i zapisali się do Soku z Buraka.
To już dawno nie jest dyskusja o terminie wyborów
Marcin Fijołek
dziennikarz wPolityce.pl
i tygodnika „Sieci”

To w zasadzie od początku nie była żadna dyskusja o tym,
jaki punkt krytyczny musi zostać przekroczony (i kiedy),
by wprowadzić stan wyjątkowy i przełożyć tym samym
wybory prezydenckie. Mało kto pytał o pracę obwodowych komisji wyborczych (i ich skompletowanie), górę
brała i bierze czysta polityka i chłodne, cyniczne kalkulacje. Nie było w tej debacie nawet cienia refleksji, który
pozwoliłby na ponadpartyjną zgodę co do odłożenia
takiego głosowania na przykład o rok. Rok przedłużonej
kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, czas stanu wyjątkowego z ograniczeniem szeregu praw obywatelskich.
Niestety, niemała część przeciwników urzędującego
prezydenta po prostu najadła się w ostatnich dniach
szaleju. Nie da się bowiem inaczej mówić o apelach,
artykułach i tezach, jakie coraz odważniej stawiane
są po stronie opozycyjnej.
Wyścig o laur zwycięstwa za najbardziej kuriozalny, a momentami po prostu podły tekst wygrywa

– jak na razie – Konrad Szołajski, stawiający takie
artystyczne wizje:
Prezydent staje się bohaterem narodowym, wydaje się,
że zamierza – śladem księcia Józefa – popełnić efektowne samobójstwo. (…) Otóż kandydat wróci do pałacu,
gdzie zasiądzie, a może nawet spocznie pod respiratorem
(darem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). Kamery
TVP, starannie omijając znaczek WOŚP, będą pokazywać
prezydenta cierpiącego, który – choć zafrasowany –
będzie jednak przez łzy uśmiechał się do narodu. I mimo,
a właściwie dzięki dręczącej go chorobie wygra wybory.
Machnąłbym na to wszystko ręką, w końcu to reżyser
(w dodatku z wielkimi pretensjami do ministra Glińskiego), artystom czasem wolno więcej, także w zakresie
po prostu wygłupienia się. Gdyby to był jakiś kabaretowy
stand-up, youtube’owy skecz Jerzego Urbana, względnie
durny występ internautów w komentarzach pod Sokiem
z Buraka – ale to jest, mimo wszystko, jakaś forma dyskusji przyjętej za ważną i poważną. Najedli się szaleju
i zapisali się do Soku z Buraka, odtwarzając przemysł
pogardy najgorszych lotów. Koszmarnie smutne.
Moim zdaniem ewentualne utrzymanie majowego terminu wyborów prezydenckich jest uzależnione od tego,
jak będzie wyglądał świat (a przede wszystkim Polska) za dwa-trzy tygodnie. Jeśli okaże się, że przyjęte
restrykcje, którym podporządkowuje się dziś tak wielu

Polaków, przynoszą rezultaty, a na horyzoncie widać znaczącą poprawę, a nie tylko ograniczanie negatywnych
skutków nadchodzącej fali, można pomyśleć o głosowaniu. To zresztą wtedy będzie mijał czas zgłaszania
się kandydatów do komisji wyborczych. Myślę, że jako
wspólnota możemy te kilkanaście dni poczekać z decyzją, świat się nie zawali, a kampania i tak będzie kręcić się
wokół koronawirusa.
Nawet gdyby miało jednak okazać się, że maj jest terminem nie do utrzymania, to wybory – czy to jesienią, czy
wiosną przyszłego roku – będą upływały pod znakiem
oceny tego, jak zachowali się rządzący w tak trudnym
momencie, jaki dziś przeżywamy (choć pewnie i pod
znakiem ewentualnych negatywnych skutków gospodarczych). A tutaj, przynajmniej na razie, co zresztą pokazują
również badania, politycy obozu rządzącego profesjonalnie zdają egzamin. I nie chodzi wyłącznie o podejmowane
decyzje (tutaj efekty poznamy za pewien czas), ale także,
a może i przede wszystkim o profesjonalną komunikację i zarządzanie emocjami. A to robi się również poprzez
pokazywanie się w mediach: odpowiedzialnie, z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa, zachowanymi
regułami i dmuchaniem na zimne – ale jednak. To również ważne w kontekście społecznych emocji. Trzeba
robić swoje – i prezydent, i premier, jak na razie robią
to jak trzeba.
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CYTAT
TYGODNIA
Pracownicy
służby zdrowia
są na pierwszej
linii frontu.
Ratują nasze
zdrowie i życie.
Pomóżmy im.
Postępujmy
zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
Jeżeli podejrzewamy, że
możemy być
zarażeni stosujmy bezwzględnie procedury.
Zadzwońmy
i upewnijmy się,
coo musimy zro
zroć.
bić.
Beata Szydło
Europoseł
eł PiS
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RZĄD WALCZY Z WIRUSEM

OPOZYCJA WALCZY O WŁADZĘ
Kiedy całe państwo walczy ze skutkami pandemii koronawirusa, głównym problemem opozycji wydaje się być kwestia
przełożenia wyborów prezydenckich. Wszyscy kandydaci anty-PiSu domagają się odwołania głosowania. Czy chodzi
o to, żeby był na czas na wymianę fatalnie ocenianej kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej?

Zmienią kandydata?

Część komentatorów uważa, że co-

Głos rozsądku

Co na to rząd? Na razie przesłanek do
stanu wyjątkowego (a tylko jego wprowadzenie może skutkować przełożeniem wyborów) nie ma.
– Poczekajmy jak się skończy ten miesiąc. Zobaczymy jaka jest sytuacja.
Jeżeli mamy mówić o medycznych ja-

kichkolwiek rekomendacjach, to możemy zacząć o tym rozmawiać w kwietniu, bo wtedy będziemy wiedzieli jaka
jest sytuacja – mówi minister zdrowia
Łukasz Szumowski.
– W dłuższej perspektywie może nastąpić wiele nieprzewidzianych okoliczności. Może na przykład jesienią, zgodnie
z niektórymi przewidywaniami nastąpić
nawrót koronawirusa. Tego typu spekulacje są zawsze poddane bardzo wielu
zmiennym, bardzo wielu niewiadomym.
A jeśli z taką okolicznością mamy do czynienia, to zawsze najlepiej jest przeprowadzić pewne działania zgodnie z planem. Czyli tak, jak przewidywał pierwotny termin wyborów prezydenckich
– dodaje premier Mateusz Morawiecki.

fot. M. Czutko

Dlaczego Platforma i spółka tak bardzo
obawiają się majowych wyborów? To
proste. Rząd bardzo sprawnie walczy
z koronawirusem a Polacy to doceniają.
Według najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl aż 71 procent badanych uważa,
że działania rządu należy ocenić pozytywnie lub zdecydowanie pozytywnie.
Co więcej, o działaniach gabinetu PiS
mówią dobrze nie tylko wyborcy tej
partii ale też aż 62 proc. wyborców
Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie
szybują wyniki poparcia dla prezydenta
Andrzeja Dudy – jeśli wybory odbyłyby
się w terminie, miałby on sporą szansę
na zwycięstwo w pierwszej turze.

dzienne apele opozycji o odwołanie wyborów spowodowane są także fatalnymi
sondażami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Jeśli wybory odbyłyby się na przykład jesienią, opozycja miałaby czas, żeby zmienić swojego głównego zawodnika w wyścigu o prezydenturę. Do tego doszłoby
też naturalne i zrozumiałe zmęczenie
ludzi kłopotami związanymi z pandemią. Aby przełożyć wybory opozycja,
która oskarża ciągle PiS o wprowadzanie
„dyktatury” domaga się od tego samego
PiS wprowadzenia… stanu wyjątkowego!

HS
SKOMENTUJ
NA NASZYM PROFILU

Prezydent Andrzej Duda wypełnia swoje obowiązki. Opozycja obrzuca go za to błotem
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