
Rozpoczęła się walka o kontynuację dobrej zmiany w Polsce. Ostatnim akordem sezonu wyborczego będą 

zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie. – Najważniejszym celem mojej prezydentury i obozu Zjednoczonej 

Prawicy jest to, aby podniósł się poziom życia Polaków – mówił inaugurując swoją kampanię wyborczą prezydent 

Andrzej Duda. – Wiem na pewno, że Polska zmieniła się i to jest dla mnie powód do wielkiej satysfakcji. Polska 

zmienia się na lepsze, ale do doskonałości jej daleko – zaznaczył prezydent, zapowiadając intensywną i prowadzoną 

z kulturą kampanię. Jej hasło jest proste: Niech żyje Polska! – To prezydent marzeń – mówił o Andrzeju Dudzie lider 

PiS Jarosław Kaczyński. – Dzisiaj krzyczymy tylko „Andrzej Duda!”! Nie brakuje nam takiej siły i determinacji jak 5 lat 

temu – dodawała Beata Szydło.
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wydarzenia

To oni rozsławiają nasze województwo

 Ciąg dalszy rewitalizacji Parczewa 
Ponad 3, 5 mln złotych pochłonie kolejny etap rewitalizacji Parczewa. 

Zmodernizowany zostanie m.in. plac na osiedlu przy ul. Polnej 

a także budynek, gdzie znajdował się Osiedlowy Dom Kultury. 

Ambasadorzy naszego 
województwa
Krzysztof Cugowski, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie i Piekarnia Sarzyński 

z Kazimierza Dolnego – to tegoroczni 

„Ambasadorzy Województwa Lubelskiego”. 

Gody w Piszczacu
Jedenaście par z gminy Piszczac świętowało 

50-lecie pożycia małżeńskiego, a siedem par 

obchodziło 60-lecie małżeństwa.

Sto lat pani Marianny! 
Wspaniały jubileusz w Paszkach Małych (gm. Radzyń Podlaski). Setne 

urodziny obchodziła mieszkająca tam Marianna Domańska. 

Policjanci zapobiegli tragedii

parczew

Władze miasta zapowiadają, że nie-
bawem ogłoszone zostaną przetargi 
na wykonanie prac w  ramach trzy-
letniego programu rewitalizacyjnego. 
W dawnym ODK powstanie Centrum 
Spotkań Międzypokoleniowych zaś 
na Placu Wolności stanie posąg Jelenia 
Królewskiego, nawiązujący do herbu 
Parczewa. Zmieni się też samo osiedle 
przy ul. Polnej – powstaną tam place 
zabaw, siłownie i stoły do gry w sza-
chy. Wybudowane zostaną chodniki 
przy al. Jana Pawła II (od ul. Deszczo-
wej i Polnej) a te, które już istnieją będą 
wyremontowane. Ma być bezpieczniej: 
miasto kupi kamery, które zostaną 
podłączone do parczewskiego systemu 
monitoringu. Przypomnijmy, że w ze-
szłym roku w  ramach rewitalizacji 
m.in. przebudowano Plac Wolności.

lublin

Po raz pierwszy wręczono także tytuł 
Super Ambasadora. Został nim Pol-
ski Związek Koszykówki. Od wielu lat 
współdziała z władzami województwa 
w zakresie szkolenia młodzieży. Lublin 
w ostatnich sezonach dwukrotnie or-
ganizował także fi nał Pucharu Polski 
koszykarek.
W uroczystej gali wzięli udział woje-
woda lubelski Lech Sprawka i wicewo-
jewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
Wojewoda Sprawka podczas gali od-
czytał list gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego 
a także list od ministra rodziny, pracy 

i polityki społecznej Marleny Maląg.
 – Cieszę się, że mogłem wziąć udział 
w  debatach Kapituły, która wyłania 
laureatów. Gratuluję wszystkim nomi-
nowanym, ale i tym, którzy zostali wy-
różnieni. Jest to sukces fi rmy, osoby czy 
instytucji, który podnosi prestiż i ma 
istotny wkład w budowanie wizerunku 
województwa – mówił Lech Sprawka.
Tytuł „Ambasadora Województwa Lu-
belskiego” w poprzednich latach otrzy-
mali między innymi: Budka Suflera, 
Beata Kozidrak, Uzdrowisko Nałęczów, 
Kabaret Ani Mru Mru, Lotnicza Akade-
mia Wojskowa w Dęblinie, WSK-PZL 
Świdnik S.A., Zakłady Azotowe Puławy 
S.A. czy Katolicki Uniwersytet Lubelski.

piszczac

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
w intencji jubilatów w kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w  Pisz-
czacu, której przewodniczył ks. Pro-
boszcz Michał Oleszczuk. Dostojni ju-
bilaci ponownie po latach przyrzekali 
sobie miłość i wierność.
Następnie, w sali kolumnowej Urzędu 
Gminy słowa podziękowań oraz ży-
czenia do wszystkich jubilatów 

skierowali wójt Kamil Kożuchowski, 
poseł Dariusz Stefaniuk i przewod-
niczący Rady Gminy Grzegorz Pana-
siuk.
Wszystkim jubilatom wręczono pa-
miątkowe dyplomy, słodkości i kwiaty. 
Uroczystość upiększyła Kapela Po-
dwórkowa KARAWANA. Po części ofi -
cjalnej Jubilaci zostali poczęstowani 
szampanem. Wszyscy wspólnie bie-
siadowali przy gorącej herbacie i kawie 
oraz owocach i słodyczach.

paszki małe

List gratulacyjny do szacownej Jubli-
latki wystosował prezydent Andrzej 
Duda. Wręczyli go wójt gminy Radzyń 
Podlaski Wiesław Mazurek oraz Kamil 
Paszkowski, reprezentujący wicepre-
miera Jacka Sasina, senatora Grzego-
rza Biereckiego i posła Dariusza Ste-
faniuka. W bardzo miłej uroczystości 
uczestniczyli też syn i wnuczka jednej 
z najstarszych mieszkanek naszego 
regionu. Wszyscy życzyli pani Marian-
nie kolejnych stu lat w zdrowiu. Przy-
łączamy się do tych życzeń! 

janów podlaski

W środę rano policjanci zostali powiado-
mieni, że pracownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej nie może skontak-
tować się z  jedną z  podopiecznych. 
Funkcjonariusze natychmiast pojechali 
pod wskazany adres. Dom 77-latki był 
zamknięty. Sąsiedzi potwierdzili, że nie 
widzieli jej na terenie posesji. Wszystko 
wskazywało na to, że starsza pani może 
ona znajdować się w mieszkaniu.

Asp. Wojciech Wiszniewski i sierż. szt. 
Norbert Tymicki nie wahali się nawet 
chwili. By dostać się do 77-latki wywa-
żyli drzwi. Wewnątrz znaleźli pokrzyw-
dzoną. Kobieta była przytomna jednak 
wyczerpana. Z jej relacji wynikało, że 
dwa dni wcześniej przewróciła się lecz 

z uwagi na stan zdrowia nie mogła się 
podnieść. Na miejsce wezwana zo-
stała załoga pogotowia, która odwiozła 
77-latkę do szpitala. Dzięki informacji 
przekazanej przez pracownika socjal-
nego jak też natychmiastowej reakcji 
mundurowych nie doszło do tragedii.

Dzielnicowi 

z komisariatu 

w  Janowie Podlaskim 

uratowali życie 

77-letniej kobiecie. 

Po rewitalizacji Placu Wolności przyszedł czas na inne części miasta

Pani Marianna gościła syna i wnuczkę a także wójta Wiesława Mazurka 
i reprezentującego parlamentarzystów PiS Kamila Paszkowskiego

Asp. Wojciech Wiszniewski i sierż. szt. Norbert Tymicki uratowali kobietę

fo
t. 

Ew
el

in
a 

Sz
ul

c

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 w

ła
sn

e
fo

t. 
U

M
 P

ar
cz

ew
fo

t. 
lu

be
ls

ka
.p

ol
ic

ja
.g

ov
.p

l



Tygodnik Podlaski
21 lutego 2020 wydarzenia 3D O Ł Ą C Z  D O  N A ST Y G O D N I K P O D L A S K I . P L

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

KOLEJ PLUS DLA RADZYNIA!
Utrzymanie połączenia kolejowego przebiegającego przez Radzyń Podlaski, budowa drugiego 
toru, elektryfi kacja linii i zakup hybrydowego szynobusu – to postulaty samorządowców, którzy 
chcą skorzystać z szansy, jaką przynosi dynamiczny rozwój kolei w Polsce.  

Tam, gdzie raka mają w herbie
Insygnia Gminy Wohyń nawiązują do historycznego herbu 

jej stolicy, która w 1555 r. otrzymała z rąk króla Zygmunta 

Augusta prawa miejskie magdeburskie. Wiązało się to 

m.in. z posiadaniem przez Wohyń własnej pieczęci 

urzędowej z herbem miejskim.

radzyń podlaski

Trwają prace nad budową 
Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego, który będzie 
jednym z  największych 
węzłów transportowych na 
świecie. Jedna z kolejowych 
„szprych” CPK stanowi po-
łączenie Portu i Warszawy 
z Południowym Podlasiem. 
Pociągi, po przejechaniu 
przez Siedlce pojadą do 
Łukowa, a potem do Białej 
Podlaskiej i Brześcia. Ko-
lejną szansą dla naszego re-
gionu będzie łącząca kraje 
nadbałtyckie z Warszawą 
a następnie Berlinem trasa 
szybkiej kolei Via Baltica. 

Modernizacja linii
Żeby także powiat radzyński mógł 
wsiąść do pociągu o nazwie „moder-
nizacja” konieczne jest utrzymanie 
i modernizacji linii Lublin-Lubartów-
-Radzyń Podlaski-Łuków. Właśnie w tej 
sprawie odbyła się narada w Urzędzie 
Marszałkowskim w której poza starostą 
Szczepanem Niebrzegowskim i wójtem 

gminy Radzyń Podlaski Wiesławem Ma-
zurkiem uczestniczyli m.in. wicemar-
szałek Zdzisław Szwed i wicewojewoda 
lubelski Robert Gmitruczuk. 
– Potrzebujemy tu dobrze działającej 
kolei. To dla naszego powiatu szansa. 
Chcemy działać z  każdym, kto chce 
i może włączyć się do tego przedsię-
wzięcia – mówił starosta Szczepan 
Niebrzegowski. 

Drugi tor, prąd i przystanki
Włodarz powiatu podkreślał, że aby 
mieszkańcy mogli wygodnie i efektyw-
nie korzystać z połączenia trzeba pomy-
śleć o budowie drugiego toru, zelektry-
fi kować linię oraz uruchomić szynobus 
– najlepiej hybrydowy, a więc taki, który 
może korzystać z sieci elektrycznej i na-
pędu spalinowego. 
– Konieczne jest także przywrócenie 

przystanków kolejowych, na przykład 
w Bezwoli. Wspólnie z władzami mia-
sta i gminy musimy również skoordy-
nować kursowanie linii autobusów 
i busów – podkreślał Niebrzegowski. 

Dobre wieści
Efektem spotkania jest uzgodnienie 
terminu konferencji dotyczącej inwe-
stycji kolejowych na trasach nr 631 i 30, 

której współorganizatorami będą Urząd 
Marszałkowski i Powiat Radzyński. Od-
będzie się ona w radzyńskim urzędzie 
już 6 marca. 
Czekamy na dobre wieści dla mieszkań-
ców! 

HS

wohyń

W przywileju lokacyjnym Wohynia odnajdziemy 
fragment dotyczący wyglądu tej pieczęci i jej wy-
korzystania: „[Na] pieczęć miejską herb nazywany 
Rak miastu Wohyniowi nadajemy..., i chcemy aby 
wójt, burmistrz, rajcy i cały urząd miejski her-
bem tym wszystkie listy przez nich w sprawach 
i potrzebach miejskich [wydawane] pieczętowali 
i we wszystkich potrzebach miejskich tego herbu 
używali”. Pojawiająca się w tym fragmencie na-

zwa herbowa Rak jest ści-
śle związana z  herbem 
szlacheckim Warnia 
(Warna). W  okresie, 
kiedy Wohyń otrzy-
mał prawa miejskie, 
nazwy te używane były 
zamiennie. Stąd też do-
wiadujemy się o wyglą-
dzie i kolorystyce pierwot-
nego herbu miejscowości. 
Do dnia dzisiejszego zachował 
się też oryginalny odcisk pieczęci 
miasta Wohyń. Pochodzi on z doku-
mentu, który datowany jest na 1571 r. Stempel 
przedstawia raka, który ma pięć par odnóży krocz-
nych (największe z niech posiadają szczypce). 
Ponadto dookoła skorupiaka umieszczony został 
napis: SIGILLUM CIVITATIS WOIENNSIS, co 
oznacza PIECZĘĆ MIASTA WOHYŃ.
Uchwałą nr XX/164/2005 z 23 marca 2005 r. Rada 
Gminy Wohyń, kontynuując tradycje historyczne, 
ustanowiła swoje obecne insygnia. W  herbie 
umieszczony został czerwony rak. Ma on cztery 

pary odnóży krocznych, z których największe 
zakończone są szczypcami trzymającymi czółka. 
Jego odwłok składa się z czterech segmentów. Po-
niżej skorupiaka znajduje się błękitny poziomy 
pas falisty, który symbolizuje wodę. Tło herbu jest 
koloru białego (srebrnego).
 Flaga i pieczęć gminy ściśle korelują z herbem. Ta 
pierwsza ma proporcje 5:8. Podzielona jest na dwie 
równe części, które ułożone są pionowo. Zgodnie 
z zasadami weksylologii, od strony drzewca, na 

białym (srebrnym) pasie umieszczone zostało 
godło herbowe. W części swobodnej płata fl agi 
znajduje się pas błękitny. Z kolei pieczęć gminy 
ma średnicę 36 mm. Pośrodku znajduje się godło 
herbowe z poziomym pasem falistym. Dookoła zo-
baczymy otok perłowy. Za nim, na samej górze, 
widnieje krzyż, od którego – czytając zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara – umieszczono na-
pis „GMINA WOHYŃ”. Zewnętrzną część pieczęci 
stanowi linia ciągła, która zamyka jej pole.
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38. część cyklu Cudze 

chwalicie, swoje poznajcie… 

...autorstwa Roberta 
Mazurka, znanego 
animatora kultury 
i działacza spo-
łecznego, obecnie 
szefa Radzyńskiego 
Ośrodka Kultury.
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Czwarta „szprycha" kolejowa CPK przyczyni się do rozwoju Południowego Podlasia   Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
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partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

Wspaniałe sukcesy młodych bialczan
Mamy kolejny wspaniały artystyczny sukces na koncie uczestników zajęć w Pracowni 

Grafi ki Komputerowej „PIKSEL” w Bialskim Centrum Kultury. 11 letni Kamil Turyk został 

wyróżniony udziałem w wystawie pokonkursowej w VII Ogólnopolskim Konkursie 

Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną”. 

biała podlaska

Tematyką prac konkursowych było pla-
styczne wyobrażenie zorzy polarnej. 
Konkurs został zorganizowany w ramach 
„VII Festiwalu Zorzy Polarnej”, który 
odbył się pod patronatem Ambasad 
Królestwa Danii, Królestwa Norwegii, 
Królestwa Szwecji, Republiki Finlandii 
i Prezydenta Płocka. 

Wielka wystawa
Organizatorem konkursu było Stowarzy-
szenie TRAKT z siedzibą w Płocku, part-
nerem Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, 
Galeria Sztuki Dzieci i Młodzieży, Dom 
Darmstadt w Płocku. Na wystawie po-
konkursowej zaprezentowano 62 prace 
nagrodzone i 98 prac zakwalifikowa-
nych na wystawę. Ogólnie na konkurs 
wpłynęło 2165 prac. Uczestnicy repre-
zentowali 333 placówki oświatowe oraz 
kulturalne z całej Polski.

Najpierw Paulina, potem Kamil
Kamil to kolejny z młodych podopiecz-

nych Bialskiego Centrum Kultury i Pra-
cowni Grafi ki Komputerowej „PIKSEL”, 
który w ostatnim czasie może pochwalić 
się sukcesem na arenie krajowej. Przy-
pomnijmy, że na początku stycznia 
laureatką nagrody w  Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Hej, przygodo” 
organizowanym przez Miejską i Powia-
tową Bibliotekę im. Ryszarda Kincla 
w Raciborzu została 9-letnia Paulinka 
Borowska. Paulinka zajęła II miejsce 
w kategorii prace komputerowe 7-10 lat. 
Na konkurs wpłynęło 471 prac. Uczest-
nicy z całej Polski zmierzyli się z litera-
turą przygodową. Nasza mała bialczanka 
zilustrowała książkę Astrid Lindgren 
„Pippi Pończoszanka”.
Zarówno Kamil i  Paulinka są pod-
opiecznymi Lilli Wielgan-Michaluk. 
Opiekunce i jej uczniom gratulujemy 
i  życzymy kolejnych artystycznych 
sukcesów!

HS/mat.pras. 
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To był ważny po litycznie dzień. Po dzisiejszej (sobotniej) 
konwencji Prawa i Sprawiedliwości możemy dość precy-
zyjnie wskazać, jaka będzie kampania Andrzeja Dudy.
Będzie podkreślała odwagę kandydata przy podejmo-
waniu decyzji, reformowaniu państwa, ale i rozwagę, 
konieczną na najważniejszym w państwie urzędzie – 
mówił o tym lider PiS Jarosław Kaczyński. Tu warto też 
pamiętać o wymiarze moralnym i historycznym, o przy-
pomnianym także przez prezes Prawa i Sprawiedliwości 
dziedzictwie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Będzie mocno akcentowała konieczność obrony osiągnięć 

społecznych i gospodarczych, podkreślała, że to nie 
jest oczywiste i dane na zawsze – mówił o tym premier 
Mateusz Morawiecki. Premier zasygnalizował też wyjąt-
kową wagę przykładaną przez obóz Zjednoczonej Prawicy 
do wyborów prezydenckich („nikt nie jest zdeterminowany 
bardziej niż my”). Ale będzie też jasno nazywała pewne 
rzeczy po imieniu. Ten wątek, obok innych, podniosła 
premier Beata Szydło, pytając Małgorzatę Kidawę-
-Błońską, jak jej obecne wypowiedzi i obietnice mają się 
do faktu, że była elementem i nawet rzecznikiem rządów, 
które państwo zwijały, wyprzedawały majątek narodowy, 
pozwalały okradać Polaków przez mafie vatowskie? 
Te pytania będą, jak sądzę, wracały. Będzie to kampania 
ofensywna. Andrzej Duda mówił, że nie dał się usadzić 
pod żyrandolem w czasie ostatnich pięciu lat i że nigdy 
na to nie pozwoli („DudaBus znowu rusza w trasę”). 
„Wiele się udało, ale to nie jest tak, że ludzie tylko 
chwalą. Są problem, jak służba zdrowia, które 
musimy rozwiązywać” — to w mojej ocenie kluczowe 

 Tak, na konwencji inaugurującej kampanię wyborczą 
Andrzeja Dudy (prawie w samo południe 15 lutego 2020 r.) 
była ogromna energia. Było patriotycznie, wspólnotowo, 
optymistycznie i z wykopem. Komentujący to z obowiązku 
sztabowcy, doradcy i sympatycy Małgorzaty Kidawy-
-Błońskiej zapewne poczuli potęgę widoczną na konwencji, 
bo nie wyszli poza zachowania wyprowadzonego z rów-
nowagi zawistnika: bez klasy, polotu czy choćby krzty 
poczucia humoru. Każdym swoim głosem i wpisem próbo-
wali przykryć wrażenie ucieczki od paździerzowego piętna 
własnych dokonań w kampanii. 
I, broń Boże, nie chodzi o żaden triumfalizm, tylko pro-
fesjonalizm po prostu. Także gdy chodzi o główne role. 
Tylko że to nie będzie miało prawie żadnego znacze-
nia w finale wyborów. Jakość kampanii, więc także startu 

do niej, jest ważna, ale w 2020 r. to tylko w jakiejś części 
będzie kampania. Niewielkiej części. Głównie to będzie coś 
w rodzaju trzeciej bitwy pod Ypres (od 31 lipca do 6 listo-
pada 1917 r.). Była ona uważana za jedną z najbardziej 
bezowocnych w historii wojen, mimo że po obu stronach 
zginęło lub zostało rannych prawie 750 tys. żołnierzy. 
I to była bitwa w deszczu oraz błocie, z przesunięciem linii 
frontu ledwie o 10 km, co w dogrywce zostało zresztą zni-
welowane. W 2020 r. będą symboliczne deszcz i błoto, 
zresztą tylko po to, żeby nie zdemobilizować własnych 
rezerw i taborów, gdy dojdzie do dogrywki podobnej do tej 
z czwartej bitwy pod Ypres (między 9 a 29 kwietnia 1918 r.). 
Tamta dogrywka niczego wyraźnego nie dała. W 2020 r. 
dać musi, bo w wyborach powszechnych i przy takiej licz-
bie głosów prawdopodobieństwo remisu jest znikome. 
To, wszystko, co zostało napisane o bitwach pod Ypres nie 
podważa tego, że Andrzej Duda to kandydat bardzo silny, 
świetnie przygotowany, mający wiele talentów i umiejętno-
ści, a przede wszystkim oddany Polsce i bardzo poważnie 
traktujący Polaków. Tylko to znowu może nie mieć więk-
szego znaczenia, choć mieć powinno. Nawet gdy z obecnym 
prezydentem rywalizują osoby nienachalnie obdarzone 
porównywalnymi doń cechami i umiejętnościami. Nie 
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Stanisław Janecki
Publicysta tygodnika „Sieci” 
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Mam dla wszyst-

kich wspaniałe 

wieści. Pierwszy 

w historii budżet 

bez defi cytu staje 

się faktem! Co 

istotne, to nie 

jest budżet, któ-

ry wprowadza 

oszczędności w 

najważniejszych 

obszarach dla 

obywateli. Zakła-

da bardzo wyso-

kie nakłady na 

polityki społecz-

ne np. wsparcie 

dla seniorów i dla 

młodzieży i wy-

sokie nakłady na 

rozwój.

Wyłonił się jasny plan kampanii prezydenta Dudy. 
I tak, to jest recepta na sukces obozu propolskiego

Świetny początek kampanii Andrzeja Dudy, 
ale jego główny rywal może być nikim i mimo 
to stanowić poważne zagrożenie

dla reelekcji podejście, zdania wypowiedziane przez 
samego kandydata. Do tego apel, także do ludzi z prawicy, 
by rywalizować z klasą, byśmy się wszyscy nawzajem 
szanowali. Znów dał o sobie znać polityczny refleks pre-
zydenta. Będzie to też kampania aktywizacji wszystkich 
zasobów społecznych obozu propolskiego. Prowadzący 
spotkanie Rafał Bochenek trzykrotnie użył sformuło-
wania „wielka narodowa mobilizacja Polaków”. Sądzę, 
że nie przypadkowo. W sumie – naprawdę przemyślany 
plan, rozpoczęty bardzo udaną, świetnie nawiązującą 
do tej sprzed pięciu lat ale świeżą, nie powielającą daw-
nych tonów, konwencją. Dla każdego, kto śledzi także 
amerykańską politykę, wyraźne były inspiracje wiecami 
wyborczymi (ale nie tylko wyborczymi) organizowanymi 
przez Donalda Trumpa w całych Stanach Zjednoczonych. 
Być z ludźmi, rozmawiać z ludźmi, omijać filtr zakła-
manych (w dużej części) mediów, iść do przodu, mówić 
prawdę odważnie i bezpośrednio do ludzi – dla sił patrio-
tycznych i tu, i tam, to najlepsza recepta na sukces.

chodzi bowiem o to, kim są rywale, lecz że nie są Andrze-
jem Dudą. Nie są i być nie chcą, bowiem w ich wizji Polski 
kogoś takiego jak Andrzej Duda w ogóle nie powinno być. 
Podobnie jak jego zwolenników. Dlatego nie jest ważne, 
kto z nim rywalizuje, ale że znajduje się po tej drugiej stro-
nie. I dlatego nie jest też ważne, co sobą reprezentuje ten 
rywal (ta rywalka), byleby przeszedł do drugiej tury. Nie 
ma najmniejszego znaczenia, ile gaf, wpadek, mankamen-
tów czy dziwactw zademonstruje rywal Andrzeja Dudy, 
od którego oczekuje się doprowadzenia do drugiej tury. 
Właściwie im jest gorszy, tym jest lepszy. A to dlatego, 
że z tym lepszym trzeba być coś racjonalnie robić, bazować 
na jego atutach, rozwijać talenty niedostatecznie wykry-
stalizowane. Z gorszym nie trzeba robić nic albo im mniej 
będzie się go przerabiać, tym lepiej. Ma po prostu być – jak 
ogrodnik Chance w „Wystarczy być” Jerzego Kosińskiego 
bądź filmowej wersji Hala Ashby’ego (lub jak pierwowzór 
Tadeusza Dołęgi-Mostowicza). Wystarczy, że jest i w odpo-
wiednim momencie powinien przejść dalej. Jako nie-Duda. 
Nic innego się nie liczy, a społeczeństwo jest podzielone, 
więc szansa na drugą turę istnieje, a w niej szansa na dość 
równy podział głosów. Co nie znaczy, że Andrzej Duda nie 
może wygrać w pierwszej turze. Może.

Michał Karnowski 
dziennikarz, publicysta, autor 
książek

Mateusz 
Morawiecki
Premier RP

zwój.

sz 
wiecki

RP
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NIECH ŻYJE POLSKA!
– Najważniejszym celem mojej prezydentury i obozu Zjednoczonej Prawicy je st to, aby podniósł 
się poziom życia Polaków – mówił inaugurując swoją kampanię wyborczą prezydent Andrzej 
Duda. – Wiem na pewno, że Polska zmieniła się w wielu aspektach na lepsze i to jest dla mnie 
powód do wielkiej satysfakcji. Mam jednak przeświadczenie jednego – ten proces musi być 
kontynuowany. Polska zmienia się na lepsze, ale do doskonałości jej daleko – zaznaczył prezydent, 
zapowiadając intensywną i prowadzoną z kulturą kampanię. 

polska

Wielka konwencja wyborcza Andrzeja 
Dudy zgromadziła tysiące zwolenni-
ków prezydenta. Ofi cjalne poparcie dla 
głowy państwa ze strony Prawa i Spra-
wiedliwości ogłosił prezes partii Jaro-
sław Kaczyński. 

Prezydent marzeń
– Przez cały czas jest ostoją obrony 
polskiego porządku publicznego, kon-
stytucji. To prezydent marzeń – mówił 
o Andrzeju Dudzie lider partii rządzącej. 
– Gdybyśmy mogli tylko marzyć o do-
brym kandydacie, to sądzę, że miałby 
on takie cechy, jak Andrzej Duda. Ale 
nie musimy marzyć, bo  mamy An-
drzeja Dudę – podkreślał Kaczyński. 
Prezes PiS długo wymieniał sukcesy 
prezydentury Andrzeja Dudy, podkre-
ślał też osobiste zalety najważniejszej 
osoby w państwie. 
– Pan prezydent udowodnił, że  jego 
związek z naszą ideą Polski silnej, pra-
worządnej i sprawiedliwej jest związ-
kiem bardzo głębokim. Przekłada się 
na gotowość do działania, nawet do ry-
zyka, łamania przeszkód – mówił Jaro-
sław Kaczyński. 

Biało-czerwona drużyna
– Dzisiaj krzyczymy tylko „Andrzej 
Duda!”! Nie brakuje nam takiej siły i de-
terminacji jak 5 lat temu. Musimy zrobić 
wszystko, aby jutro było tak piękne, jak 
tamte chwile. Polska zasługuje na to, 

aby głową państwa był najlepszy z kan-
dydatów – Andrzej Duda – mówiła pod-
czas konwencji Beata Szydło. To ona po-
prowadziła prezydenta do zwycięstwa 
w 2015 roku i to ona będzie odpowia-
dała za program kandydata Zjednoczo-
nej Prawicy. 
– To  nie był łatwy czas. Pamiętacie, 
że ówczesna władza miała w pogardzie 
zwykłych Polaków. Wtedy zwijano Pol-
skę – przypominała 2015 rok była pre-
mier. – Możemy mieć różne poglądy, ale 
Polska to nasz wspólny dom i powinni-
śmy wspólnie myśleć o jego przyszłości. 
To powiedział nam 5 lat temu kandydat 
na prezydenta Andrzej Duda. Andrzej 
słuchał, co  ludzie do  niego mówili 
i w ten sposób narodził się program do-
brej zmiany, który został podjęty przez 
Zjednoczoną Prawicę – dodawała. 
Beata Szydło apelowała o maksymalną 
mobilizację w czasie kampanii. Zwłasz-
cza, że opozycja rozpoczęła ją od bru-
talnych i zupełnie nie merytorycznych 
ataków na głowę państwa. 
– To my wszyscy musimy ponownie 
udowodnić, że jesteśmy biało-czerwoną 
drużyna, na czele której stoi Andrzej 
Duda. Chcemy, byście wszyscy byli 
z nami, tego potrzebują Polacy – mó-
wiła. 
Prezydent Duda w doskonałym wystą-
pieniu zaznaczył, że choć ostatnie lata 
to sporo sukcesów i podniesienie po-
ziomu życia Polaków, to do zrobienia 
zostało jeszcze wiele. 
– Jest cały czas wiele wyzwań. Wiem 

Drużyna prezydenta ruszyła do boju!
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SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU
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Kody rubryk: 

tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BUDOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: MATRYMO-
NIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NAUKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: NIERUCHOMO-
ŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: NIERUCHOMO-
ŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: NIERUCHOMO-
ŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: ODDAM-
-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 ZATRUD-
NIĘ
tpo.rl.x.y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROLNICZE
tpo.rz.x.y gdzie „rz” oznacza rubrykę: RÓŻNE
tpo.u.x.y gdzie „u” oznacza rubrykę: USŁUGI
tpo.zd.x.y gdzie „zd” oznacza rubrykę: ZDROWIE
tpo.zw.x.y gdzie „zw” oznacza rubrykę: ZWIERZĘTA

gdzie (po kropce) w miejsce „x” należy wpisać 
treść Ogłoszenia, a w miejsce „y” należy wpisać 
numer telefonu osoby wysyłającej Ogłoszenie – 
przykład treści sms ogłoszenie sprzedaży auta 
w rubryce MOTORYZACJA:

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

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

AKADEMIA ROBOTYKI
Z ŻYCIA PSW ZBUDUJ ROBOTA 

I WYGRAJ TABLET
REKRUTACJA DO 
6 marca 2020 r.

Ostatnia szansa żeby wziąć udział 
w bezpłatnych zajęciach organizowanych 

przez uczelnię z robotyki i programowania.
Rozpoczęliśmy rekrutację do trzeciej i jednocześnie 

ostatniej edycji Akademii Robotyki z projektu 
„PSW – Regionalna Akademia Aktywności”.

Do projektu zapraszamy uczniów szkół średnich, 
którzy są pasjonatami robotyki i informatyki.
Zajęcia poprowadzi mgr inż. Maciej Hawryluk 

(60 godzin), spotkania raz/dwa razy w tygodniu, 
od marca do czerwca.

Podczas zajęć uczestnicy w dwuosobowych 
zespołach będą budować roboty. 
Najlepsze nagrodzimy tabletami.

Biuro projektu PSW w Białej Podlaskiej

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

Tel. +48 83 344 99 60 

STUDIUJ W PSW
www.pswbp.pl
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o tym, bo mówią o tym ludzie, z któ-
rymi się widzę na spotkaniach. Można 
uścisnąć moją dłoń, ale też powiedzieć, 
jakie są problemy. To cały czas ludzie, 
którzy przepracowali swoje życie, a dzi-
siaj skromnie żyją, mając niskie emery-
tury czy renty. Oni cały czas wymagają 
wsparcia. Dziękuję za to, że zostaną wy-
płacone 13. emerytury. Żebyśmy mieli 
uczciwych sędziów, którzy są niezawi-
śli także wobec swoich szefów i potrafi ą 
myśleć samodzielnie – o tym również 
mówią ludzie na moich spotkaniach 
– podkreślał prezydent, dodając, że 
w kampanii nadal będzie podróżował po 
kraju i rozmawiał ze wszystkimi, którzy 
chcą z nim rozmawiać. 
Andrzej Duda zaapelował o jedność i za-
przestanie nienawiści. 
– Ludzie mówią mi też, że jest za wiele 
podziałów, te spory przenoszą się do ro-
dzin. Proszę was – jest potrzebne to, 

aby prowadzić politykę tak, aby każdy 
był uszanowany. Gdyby nie było sporu, 
to nie można byłoby mówić o demo-
kracji, ale przecież wszyscy śpiewamy 
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my ży-
jemy”. „My”, nie „ja” – mówił prezydent. 

Wielkie zadanie
– Polska jest naszym wielkim zada-
niem. Wierzę, że będziemy realizowali 
je jeszcze przez najbliższe lata. Wierzę, 
że działamy dobrze dla Rzeczypospolitej 
i nasi rodacy docenią to w większości, 
ponieważ ta polityka jest prowadzona 
dla nich. Dziękuję za dzisiejsze spotka-
nie i za to, że przybyliście tak licznie. 
Niech żyje Polska! – zakończył swoje 
wystąpienie prezydent Duda.

HS

fo
t. 

tw
itt

er
.c

om
/A

nd
rz

ej
D

ud
a2

02
0

fo
t. 

tw
itt

er
.c

om
/A

nd
rz

ej
D

ud
a2

02
0

fo
t. 

tw
itt

er
.c

om
/A

nd
rz

ej
D

ud
a2

02
0

agd
NAPRAWA telewizorów i monitorów, Serwis 
Elektroniki RTV, ul. Księcia Witolda 19/3 (obok Lidla) 
Biała Podlaska. Tel. 83 342 32 32, 504 035 771

budowlane
SPROWADZAMY PUSTAKI SUPOREX, BETON KOMÓRKOWY
BEZPOŚREDNIO Z FABRYKI, CENY MOCNO HURTOWE, 
TRANSPORT GRATIS, www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

motoryzacja
OPEL astra 1.6, 2001 r., silnik 62 kw 8v benzynowy, 
OC do 04, badania techniczne do 09, serwisowany na 

bieżąco, nowe elementy eksploatacyjne, 2 komplety 
opon. Tel. 694820401

praca zatrudnię
ZOSTAŃ opiekunką seniorów w Anglii lub Niemczech. 
Praca legalna, zarobki do 7500 na rękę. Zadzwoń lub 
napisz: 511 210 057, 788 138 929

rolnicze
KUPIĘ stodole może być zawalona. tel. 503-100-349

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
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
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Totalna hipokryzja totalnej opozycji

polska

– To jest granie na najniższych emo-
cjach, wykorzystywanie osób chorych. 
Jest to bardzo niskie – ocenił wście-
kłe ataki opozycji dowodzonej przez 
Platformę Obywatelską Adam Bielan, 
rzecznik kampanii prezydenta Andrzeja 
Dudy. 

Żerują też w Białej Podlaskiej 
W wyborczą grę na ludzkim cierpieniu włączają się też antypisowskie 
władze Białej Podlaskiej i związane z nią media. Ekipa spod znaku pod-
wyżek i nieudolności w zarządzaniu miasta świetnie sprawdza się w ob-
rzucaniu błotem przeciwników politycznych. Tym razem wymyślono, że 
„przez PiS zagrożona jest nowa bialska onkologia”. To oczywiście kom-
pletne bzdury, bo dzięki współpracy rządu i samorządu województwa 
lubelskiego zapewnione jest w 100 procentach fi nansowanie inwestycji. 
O tym, jak funkcjonuje polityczno-medialny układ wykorzystujący re-
alne tragedie chorych na raka będziemy pisać w kolejnych wydaniach 
Tygodnika. Bądźcie z nami, bo będzie ciekawie! 

Gdzie był Arłukowicz?
Przypomniał, że z  inicjatywy prezy-
denta rusza Narodowa Strategia On-
kologiczna, o którą pacjenci nie mogli 
doprosić się przez całe dekady rządów 
„oświeconych” władców III RP. – Wśród 
naszych poprzedników był jeden 
z  najdłużej urzędujących ministrów 
zdrowia, Bartosz Arłukowicz, który 

dzisiaj jest najbliższym współpracow-
nikiem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. 
Więc jeżeli pani Kidawa-Błońska ata-
kuje stan służby zdrowia, to powinna 
zapytać swojej prawej ręki – Bartosza 
Arłukowicza, dlaczego nie zrobił nic, 
żeby ten stan służby zdrowia poprawić 
– punktował Bielan. 

Fakty są jednoznaczne
Jakie są fakty? Rząd PiS postulat do-
datkowych 2 miliardów na onkologię, 
który dziś podnosi opozycja, zrealizo-
wał już dwa lata temu, gdy wydatki na 
walkę z rakiem wzrosły do 9, 1 mld z 7, 
1 mld wygospodarowanych w ostatnim 
roku rządów PO-PSL. W  2020 roku 
NFZ wyda na walkę z  rakiem już 11 
miliardów. Dzięki rządom PiS nastąpił 
50-proc. wzrost wydatków na opiekę 
zdrowotną. W 2015 r. na ten cel prze-
znaczano 71 mld zł, teraz jest to ponad 
105 mld zł. 

– Zarzucanie nam, że nie wydatkujemy 
właściwych środków na opiekę zdro-
wotną to hipokryzja – podkreślają po-
litycy partii rządzącej. 
Warto przypomnieć też, że codziennie 
atakujący rząd i prezydenta Bartosz Ar-
łukowicz, dziś szef sztabu Małgorzaty 

Kidawy-Błońskiej, oceniany był jako 
jeden z najgorszych ministrów zdrowia 
w historii. Trudno znaleźć jakąkolwiek 
jego inicjatywę, która poprawiałaby 
w znaczący sposób los chorych na no-
wotwór. 

HS

Ależ to jest odrażające! Przeciwnicy prezydenta Andrzeja Dudy postanowili, że w kampanii 
wyborczej „pożywią się” chorymi na raka Polakami. Twierdzą kłamliwie, że zamiast na leczenie 
chorych PiS przeznacza pieniądze na… telewizję Polską. A to wszystko w sytuacji, gdy nakłady na 
onkologię są wysokie jak nigdy i rusza przełomowa Narodowa Strategia Onkologiczna. 

Bartosza Arłukowicza, szefa sztabu kandydatki Platformy na prezydenta, polscy pacjenci 
poznali doskonale. Był jednym z najgorzej ocenianych ministrów zdrowia w historii
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