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ZERO AKTYWNOŚCI
felieton I 5

„Mają czas na wszystko: akcje społeczne, akcje polityczne, 
zjazdy prawników, rozważanie kandydowania we wszelkich 
wyborach, zakładanie partii. Tylko na robotę czasu brakuje” 
– tak charakteryzuje samorządowców PO Michał Karnow-
ski. Warto przeczytać mocny felieton znanego autora, także 
w kontekście tego, co dzieje się w Białej Podlaskiej.

NOWE DROGI
W POWIECIE
radzyń podlaski I 2

13,6 mln złotych będzie kosztowała przebudowa dwóch waż-
nych dróg w powiecie radzyńskim. Pieniądze pochodzą ze 
stworzonego przez rząd PiS Funduszu Dróg Samorządowych. 
To kolejne ważne przedsięwzięcie, które poprawi jakość życia 
mieszkańców naszego regionu. Okazuje się, że gdy się chce – 
można bardzo wiele!

NIE BĘDZIE ZESPOŁU 
ŻŁOBKÓW, BĘDĄ ZA TO 
DOTKLIWE PODWYŻKI
biała podlaska I 3

Likwidacja Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej 
stała się faktem! Kuriozalny, polityczny projekt prezydenta 
Litwiniuka wsparli, niczym fi lmowa „parszywa dwunastka”, 
wszyscy radni Platformy i Białej Samorządowej. Ta sama ekipa 
bez mrugnięcia okiem zaakceptowała prezydencki projekt 
podwyżek. Drożeją bilety komunikacji miejskiej i wywóz 
śmieci, do góry idą także lokalne podatki.
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PREZYDENT
CAŁEJ POLSKI

To się nazywa kontakt z Polakami! Prezydent Andrzej Duda wypełnił 
swoją obietnicę z kampanii wyborczej – odwiedził już wszystkie polskie 
powiaty. O tym, jak ważna dla lokalnych wspólnot jest obecność głowy 
państwa przekonaliśmy się, gdy Andrzej Duda odwiedzał Białą Podlaską, 
Parczew i Radzyń Podlaski. Czy najpopularniejszy polski polityk zostanie 
z nami na drugą kadencję? Wyborcza karuzela kręci się coraz mocniej. 
Ostateczne rozstrzygnięcie w maju przyszłego roku.
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wydarzenia

Umowy na przebudowę dróg w powiecie radzyńskim podpisane. Wszystko będzie 
gotowe w połowie przyszłego roku

Adam Chodziński 
dyrektorem bialskiego 
szpitala
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 

Podlaskiej ma nowego dyrektora. Rozpisany 

po rezygnacji Dariusza Oleńskiego konkurs 

na to stanowisko wygrał Adam Chodziński. 

Wojsko w Białej: 
kolejny krok

Wójt Borek w dyskusji o NATO

NOWE DROGI ZA MILIONY!
13,6 mln złotych będzie kosztowała przebudowa dwóch ważnych 

dróg w powiecie radzyńskim. Pieniądze pochodzą ze stworzonego 

przez rząd PiS Funduszu Dróg Samorządowych. – To kolejne ważne 

przedsięwzięcie, które poprawi jakość życia mieszkańców naszego 

regionu. Wspólnie z samorządowcami będziemy pracowali, by było 

ich coraz więcej – mówi wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 

Groźnie w Stępkowie
Policjanci z Parczewa wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego do 

jakiego doszło w środę w Stępkowie. Rannych zostało aż pięć osób.

biała podlaska

W Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Białej Podlaskiej odbyło 
się spotkanie dotyczące podpisania pro-
tokołu uzgodnień w sprawie odwołania 
darowizny nieruchomości pomiędzy 
Skarbem Państwa, reprezentowanym 
przez wojewodę, miastem Biała Pod-
laska, Agencją Mienia Wojskowego 
i Ministerstwem Obrony Narodowej. 
Jest to kolejny etap związany z przeka-
zaniem terenu byłego lotniska w Białej 
Podlaskiej na rzecz armii. Południowe 
Podlasie będzie domem dla I Brygady 
Pancernej 18 Dywizji Zmechanizowanej. 
Wojsko wraca do Białej Podlaskiej dzięki 
staraniom polityków PiS, z wicepremie-
rem Jackiem Sasinem i senatorem Grze-
gorzem Biereckim na czele. 

biała podlaska

Adam Chodziński jest absolwentem 
bialskiej AWF a także zarządzania w ad-
ministracji i samorządzie terytorialnym 
w warszawskiej Szkole Głównej Handlo-
wej. W przeszłości był m.in. wiceprezy-
dentem Białej Podlaskiej a ostatnio – wi-
cedyrektorem bialskiego szpitala. 
– Przed szpitalem stoi wiele wyzwań, ale 
jedno jest bezapelacyjnie najważniejsze: 
zależy mi na tym, żeby pacjenci czuli się 
w nim bezpiecznie, by byli zadowoleni 
z jakości opieki i mogli spokojnie prze-
żywać trudny czas choroby. 
Chodziński podkreśla, że szpital to także 
przedsiębiorstwo, które musi być dobrze 
zarządzane. Dobrze wykwalifi kowana 
kadra, jeszcze większa niż dziś liczba 
specjalistów, rozbudowa i poprawa in-
frastruktury – to zdaniem nowego dy-
rektora najważniejsze kwestie do szyb-
kiego rozwiązania. – Przed nami budowa 
pawilonu bialskiej onkologii. Będzie to 

miejsce, które nie ma być konkurencją 
dla ośrodków regionalnych w Lublinie, 
a  ich satelitą. Ma ułatwić dostęp do 
opieki pacjentów onkologicznych, żeby 
mogli otrzymać pomoc szybciej. To jest 
zadanie, które mam nadzieje, że zostanie 
zakończone już w przyszłym roku – za-
powiada Adam Chodziński, podkreślając 
jednak, że wszystkie plany rozwojowe 
muszą być realizowane przy zrównowa-
żonym, rozsądnie dzielonym budżecie. 

gm. dębowa kłoda

Do wypadku doszło w  środę przed 
południem w  miejscowości Stępków 
w gminie Dębowa Kłoda. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń, kierujący Audi widząc 
przeszkodę na drodze chciał zatrzymać 
swój samochód. Sekundę później w tył 
jego auta uderzyła honda, którą kiero-
wał 58-latek. Siła uderzenia wypchnęła 
hondę na przeciwległy pas jezdni wprost 
pod koła nadjeżdżającego forda, którym 
kierowała mieszkanka Lublina. W wy-
niku zderzenia pojazdów obrażenia od-
niosło 5 osób, które trafi ły do szpitala. 
Byli to kierujący pojazdami oraz pasażero-
wie. Poważnych obrażeń doznał pasażer 

hondy. Obrażenia pozostałych uczestni-
ków okaza ły się powierzchowne. Badanie 
alkomatem wykazało, że kierujący byli 

gm. borki

Jednym z uczestników spotkania był 
wójt gminy Borki ppłk rez. Radosław 
Sałata – absolwent dęblińskiej „Szkoły 
Orląt” i Akademii Marynarki Wojennej, 
który w czasie służby pracował m.in. 
w strukturach Paktu Północnoatlanty-

powiat radzyński

Pierwsza inwestycja dotyczy prze-
budowy drogi powiatowej Walinna-
-Kolembrody. Wartość tej inwestycji to 
ponad 2,5 mln. zł a zakończenie prac ma 
nastąpić wraz z końcem lipca przyszłego 
roku. Miesiąc później ma być oddana do 
użytku przebudowana będzie też droga 
Niewęgłosz-Czerminiki-Wygnanów. 
Umowy na realizację tych inwestycji 
podpisano 26 listopada. Przekazanie 
placu budowy już w grudniu. 
Przypomnijmy, że tylko w 2019 roku 
w  województwie lubelskim środki 
z Funduszu Dróg Samorządowych służą 
na realizację 446 inwestycji. Łączna 
kwota dofi nansowanie to grubo ponad 
pół miliarda złotych.

trzeźwi. Ruch na trasie Parczew – Sosno-
wica przez kilka godzin zablokowany. 
Policja zorganizowała objazdy.

20 listopada odbyła się konferencja 

poświęcona 20. rocznicy obecności Polski 

w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego 

oraz 70. rocznicy powstania NATO.

ckiego w Holandii współtworząc mo-
bilne jednostki bojowe NATO. Podczas 
wydarzenia prelegenci poruszyli m.in. 
zagadnienia związane z funkcjonowa-
niem oraz strukturami NATO. Omó-
wione zostało także militarne zaan-
gażowane Polski w misje realizowane 
w ramach Paktu. 

Adam Chodziński, nowy dyrektor szpitala 
w Białej Podlaskiej. Życzymy sukcesów!

Powrót wojska do Białej Podlaskiej już 
niebawem!

Wójt gminy Borki ppłk rez. Radosław 
Sałata to doświadczony żołnierz

W wyniku zderzenia trzech samochodów aż pięć osób trafi ło do szpitala
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SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Jak odwołać prezydenta? 
Jeśli mieszkańcy miasta są niezadowoleni z pracy prezydenta, mogą 
w dość prosty sposób doprowadzić do jego odwołania – przewidzia-
nym przez prawo narzędziem jest tu referendum. O powstaniu inicja-
tywy referendalnej trzeba powiadomić prezydenta i podać ten fakt do 
wiadomości mieszkańców. Grupa, która chce zorganizować referen-
dum o odwołanie prezydenta ma 60 dni na zebranie podpisów miesz-
kańców popierających inicjatywę. Musi to być co najmniej 10 procent 
osób uprawnionych do głosowania w wyborach – w Białej Podlaskiej 
oznacza to około 4,5 tys. mieszkańców. Referendum będzie ważne, 
jeśli weźmie w nim udział nie mniej, niż 3/5 liczby osób biorącej udział 
w ostatnich wyborach prezydenta miasta. Dla Białej Podlaskiej byłoby 
to około 15 tysięcy osób. Prezydent zostanie odwołany, jeśli za takim 
rozwiązaniem zagłosuje więcej, niż połowa wyborców biorących udział 
w referendum.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ZLIKWIDOWANY!
DRAKOŃSKIE PODWYŻKI LADA CHWILA!
Miało nie być podwyżek i darmowe bilety dla uczniów. O stanowiskach i awansach miały decydować 
kompetencje, a nie znajomości. Miała być duma z miasta i uśmiech na ustach wszystkich bialczan. A jak 
naprawdę jest w mieście Michała Litwiniuka? Podwyżki? Owszem, i to duże. Darmowe bilety? Gdzie tam, 
bilety będą jeszcze droższe! Brak kolesiostwa? Hmmm… Wystarczy spojrzeć na zarządy spółek komunalnych, 
by zobaczyć, jak jest naprawdę. Bialczanie mają coraz mniej powodów do radości. Uśmiecha się tylko 
ich młody prezydent z Platformy Obywatelskiej i jego dwunastu przybocznych z rady miasta.

biała podlaska

Symbolem tego, jak wygląda dzisiaj 
Biała Podlaska była ostatnia sesja rady 
miasta. Budzącym najwięcej kontro-
wersji tematem była likwidacja Zespołu 
Żłobków Miejskich. Przypomnijmy, że 
w czasie kadencji poprzednich władz 
z prezydentem Dariuszem Stefaniu-
kiem na czele utworzono nowy żłobek 
przy ul. Leszczynowej a następnie po-
łączono obie placówki w zespół żłob-
ków. Racjonalną i po prostu dobrą dla 
mieszkańców akceptował ówczesny 
wiceprezydent Michał Litwiniuk. Gdy 
młodemu politykowi liberalnej (a ostat-
nio coraz mocniej lewicowej) Platformy 
Obywatelskiej udało się wyrwać wła-
dzę niedawnemu koledze, okazało się, 
że Zespół Żłobków Miejskich nie ma 
prawa dalej istnieć. 

Polityczny atak
– Jest to typowo polityczna inicjatywa, 
nie mająca merytorycznego uzasad-
nienia i uderzająca bezpośrednio we 
mnie – mówi nam dyrektor Agnieszka 
Kulicka, która przekonuje, że od 
dawna szukano pretekstu, aby się 
jej pozbyć. – W przeciągu ostatniego 
półrocza mieliśmy aż sześć kontroli 
wykonywanych głównie przez naczel-
nika Wydziału Edukacji Stanisława 
Romanowskiego wraz z urzędnikami 
miejskimi. Dwie kontrole były prze-
prowadzone jednego dnia – nie ma 
wątpliwości, że zostały przeprowa-
dzone bezprawnie, gdyż kontrolujący 
nie przedstawili mi, mimo próśb, sto-
sownego dokumentu uprawniającego 
do ich przeprowadzenia. Kontrolerom 
nie udało się dowieść błędów dyrekcji. 
stąd pomysł na „rozbicie” zespołu aby 

w  majestacie prawa przeprowadzić 
nowe konkursy i z jednego stanowiska 
dyrektorskiego zrobić dwa – twierdzi 
dyrektor Kulicka. 

Hipokryzja Litwiniuka
W obronie spokoju rodziców (którzy 
głośno protestowali przeciwko projek-
towi Litwiniuka) wystąpił na sesji poseł 
Dariusz Stefaniuk. 
– Będąc wiceprezydentem odpowie-
dzialnym za oświatę Michał Litwiniuk 
dwukrotnie ocenił dyrektor Kulicką 
i  dwukrotnie była to ocena bardzo 
dobra. Dziś nagle ta ocena jest ledwie 
„zadawalająca”. Nie mogąc pozbyć się 
pani dyrektor zdecydowano o likwida-
cji Zespołu Żłobków. To uchwała, która 
służy niszczeniu placówki, a nie dobru 

wspólnemu. Chodzi o to, by pozbyć się 
człowieka – mówił Stefaniuk. 

„Parszywa dwunastka”
Niektórzy obserwatorzy bialskiej poli-
tyki liczyli, że choć części radnych rze-
komo niezależnej Białej Samorządowej 
a może nawet któremuś z mniej zacie-
trzewionych radnych Platformy zadrży 
ręka i kuriozalny projekt Litwiniuka nie 
przejdzie. Nic takiego się nie stało. Ni-
czym fi lmowa „parszywa dwunastka” 
radni anty-PiSu poparli likwidację Ze-
społu Żłobków. Dokładnie tak samo za-
chowali się, gdy trzeba było przyklepać 
Litwiniukowe podwyżki cen biletów 
komunikacji miejskiej, opłat za wywóz 
śmieci czy podatków lokalnych. 
– Najciekawsze jest to, że Michał Litwi-

niuk i jego zaplecze nie są nawet w sta-
nie wziąć odpowiedzialności za własne 
działania. Prezydent tłumaczy, że to nie 
jego decyzje, tylko bialczan. Tak jest ze 
wszystkim. Według Litwiniuka to pasa-
żerowie komunikacji miejskiej chcieli 
podwyżek cen biletów, to mieszkańcy 
chcieli podwyżki za wywóz śmieci 
a rodzice likwidacji Zespołu Żłobków. 
A gdy jako Zjednoczona Prawica pró-
bujemy pokazać, jak naprawdę wygląda 
dziś funkcjonowanie miasta, jesteśmy 
oskarżani o „bicie piany”. Bardzo to 
niepoważne – komentuje radni PiS 
Adam Chodziński. 

PF

Plany likwidacji Zespołu Żłobków wywołały protesty. Rządzący Białą nie chcieli 
jednak słuchać mieszkańców

Ostatnia sesja rady miasta pokazała dobitnie, jaka jest dziś Biała Podlaska. To miasto Michała Litwiniuka i jego przybocznych
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PREZYDENT DUDA ODWIEDZIŁ
JUŻ WSZYSTKIE POLSKIE POWIATY!
To się nazywa kontakt z Polakami! Prezydent Andrzej Duda wypełnił swoją obietnicę z kampanii wyborczej 

– odwiedził już wszystkie polskie powiaty. O tym, jak ważna dla lokalnych wspólnot jest obecn ość głowy 

państwa przekonaliśmy się, gdy Andrzej Duda odwiedzał Białą Podlaską, Parczew i Radzyń Podlaski. 

polska

W  Polsce jest blisko 400 powiatów 
i  miast na prawach powiatu. Stając 

co na co dzień leży im na sercu; żeby 
oni mi powiedzieli, czego oczekują, ja-
kiej chcieliby Polski – mówił prezydent 
Andrzej Duda. 

w  wyborcze szranki i  podróżując po 
kraju w 2015 roku ówczesny kandydat 
Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, 
że jeśli zostanie wybrany, do końca 
pierwszej kadencji odwiedzi wszystkie 
polskie powiaty. Na ponad pół roku 
przed terminem obietnica ta została 
przez głowę państwa zrealizowana. 
Trasa Andrzeja Dudy zakończyła się 
w Brojcach w województwie zachod-
niopomorskim. 
– Bardzo chciałem spotkać się z moimi 
rodakami na miejscu – tam, gdzie oni 
mieszkają, gdzie żyją, w ich rzeczywi-
stości. Spotkać się, a czasem zderzyć 
się z ich problemami, troskami, z tym, 

Wielka wyprawa
Jak zauważył, swoją „wielką wyprawę 
po Polsce” rozpoczął pięć lat temu 
właśnie od Pomorza Zachodniego. – 
Dziś powiat gryfi cki to jest ostatni po-
wiat w Rzeczypospolitej, którego jesz-
cze nie odwiedziłem, a który zamyka 
tę wielką podróż – podkreślił Andrzej 
Duda. 
Przypomnijmy, że prezydent kilka-
krotnie gościł w  ostatnich latach na 
Południowym Podlasiu. – Chciałem 
podziękować patriotyczne wychowanie, 
o które tu dbacie. Dziękuję, że pamięta-
cie o tym, co ważne dla Polski. Dzieci są 
dla nas tym, co najpiękniejsze. Marzymy 

o nich, dbamy o nie, staramy się zapew-
nić im wszystko, aby mogły być szczęś-
liwe – mówił prezydent 1 czerwca 2018 
roku, podczas jednej z  dwóch wizyt 
w Białej Podlaskiej. 

Jedna Polska
Szczególny charakter miała też wizyta 
Andrzeja Dudy w Parczewie, do której 
doszło 16 maja 2017 roku, w dniu uro-
dzin prezydenta. 
– Ludzie zasługują na takie same wa-
runki życia w  mniejszych miastach, 
w małych miejscowościach, co w wiel-
kich miastach. Zasługują na to, żeby 
były miejsca pracy. Zasługują na to, 
żeby była infrastruktura. Żeby pań-
stwo miało ich sprawy na uwadze. Aby 
wszędzie były żłobki, przedszkola, aby 
było wprowadzone to, co jest potrzebne 
do normalnego funkcjonowania. To jest 

rozwój Rzeczypospolitej – mówił wów-
czas Andrzej Duda. 

Źródło polskości
– Moja wizyta w Radzyniu Podlaskim 
pokazuje, że to tu jest Polska, która dla 
mnie jest bardzo ważna. Niektórzy mó-
wią, że to Polska B. Nie proszę państwa to 
jest właśnie Polska A. Tryska tutaj wielkie 
źródło polskości i patriotyzmu – podkre-
ślał z kolei Andrzej Duda 31 maja 2016, 
kiedy to odwiedził Radzyń Podlaski. 
Wszędzie, nie tylko na Południowym 
Podlasiu, prezydenta witały tłumy. 
Wszędzie ludzie mówili, że takiej głowy 
państwa Polska jeszcze nie miała. Już 
niebawem, w  maju przyszłego roku, 
okaże się, czy Andrzej Duda będzie 
kontynuował swoją misję przez kolejne 
cztery lata. 

HS

Prezydent Andrzej Duda odwiedził wszystkie powiaty w Polsce. Wśród nich była 
Biała Podlaska

Historyczna wizyta prezydenta Rzeczypospolitej zapisze się też na zawsze 
w historii Parczewa

Głowę państwa entuzjastycznie witaliśmy w Radzyniu Podlaskim
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Totalna opozycja niczym Kubuś Puchatek im bardziej 
szuka „kryzysowego” Prosiaczka, tym bardziej tworzy 
bajki z mchu i paproci i zaklina rzeczywistość zapo-
wiadając, że to już tuż, tuż. Nawet pewne, niewielkie 
okresowe spowolnienie to tylko zwykły element cyklu 
koniunkturalnego, a cykliczność jest jedną z cech cha-
rakterystycznych dla gospodarki wolnorynkowej. Ani 
w tym, ani w przyszłym roku żadnego kryzysu gospo-
darczego nad Wisłą nie będzie. Według Eurostatu polska 
gospodarka jest dziś drugą najszybciej rozwijającą 
się w UE. Choć produkcja przemysłowa w paździer-
niku wzrosła r.d.r o 3,5 proc. zaś sprzedaż detaliczna 
o 7,4 proc. m.d.m to zadufani, tendencyjni i źle życzący 
Pols ce i Polakom totalni spece od gospodarki „Zielo-
nej Wyspy” i państwa teoretycznego załamują ręce nad 
„straszliwym” spowolnieniem gospodarczym, bo PKB 

Polski wzrósł w III kw. „tylko” o 3,9 proc. choć niewy-
kluczone, że po przeliczeniu może być to nawet 4 proc. 
Należałoby życzyć wszystkim w Europie i UE takiego 
spowolnienia, a przecież wystarczy odrobina dobrej 
woli i nieco mniej ignorancji żeby wiedzieć, że ogromny 
wpływ na polski wzrost gospodarczy ma konsump-
cja i sprzedaż detaliczna, zaś polskie rodziny już nie 
wydają całości swoich dochodów z 500 Plus, a to (bli-
sko 40 mld zł) w super i hipermarketach, ale zaczęły 
znaczącą część tych środków oszczędzać na przyszłość 
dla swoich dzieci oraz na własne inwestycje, choćby 
kupno samochodu, a to musi dawać chwilowy, niższy 
efekt sprzedażowy i zakupowy i ma znaczący swój wpływ 
na całą gospodarkę.
Nic dziwnego więc, że wzrost zatrudnienia nieco przyha-
mował, choć zyski przedsiębiorstw są nadal na bardzo 
przyzwoitym poziomie, a polski eksport notuje kolejne 
rekordy. Ci sami ludzie domagają się, by rząd szybko 
zamykał kopalnie, a więc i w konsekwencji i elektrownie, 
napuszczając na niego dzieciaki, by zamiast do szkoły 
szły na strajk klimatyczny i w proteście głodowym nie 
jadły śniadania, choć przecież to oczywiste, że jest to pro-
ces długo-terminowy i bardzo kosztowny. Polskę może 

CYTAT 
TYGODNIA

Łuk triumfalny 

jest potrzebny 

Polsce, nie-

zbędny dla 

Polaków. 100 

lat temu od-

zyskaliśmy 

niepodległość, 

pokonaliśmy 

trzech zabor-

ców, a potem 

bolszewicką 

Rosję w wielkiej 

wojnie. Mówi-

my o rzeczach 

wielkiej miary 

w historii naro-

du. I one muszą 

mieć upamięt-

nienie.

Nie straszcie Polaków kryzysem. To inni, 
z Niemcami i Francją na czele, powinni się martwić

kosztować, ów proces dekarbonizacji od 400 do 600 mld 
zł, a takich pieniędzy nikt nie ma, UE zaś obcina fun-
dusze na odejście od węgla i chce dać zaledwie 35 mld 
euro na 50 regionów w krajach Unii, co daje niewiele, 
bo po kilka miliardów złotych na region. Jasne jest, 
że gospodarka, podobnie jak klimat ma swoje cykle i sta-
dia rozwojowe; raz się ociepla, raz się oziębia, a czasem 
nawet lodowacieje, bywa że w listopadzie w Hiszpa-
nii pada śnieg, a w Polsce kwitną róże. Finanse, kryzysy 
i wulkany mają to do siebie, że czasem wybuchają, dając 
wtedy swój gigantyczny wkład w emisję CO2, jak i ofiar 
toksycznych produktów bankowych. Nawet elektryczne 
auta, a zwłaszcza ich ogniwa i akumulatory mają też 
swój węglowy ślad i negatywny wpływ na ilość miejsc 
pracy w gospodarce. Wszystko kosztuje, zawsze jest 
coś za coś, trzeba umieć wybierać i podejmować trafne 
decyzje gospodarcze, ale z korzyścią dla społeczeń-
stwa, dla ludzi. Trzeba mądrze i racjonalnie mierzyć siły 
na zamiary, minimalizować koszty i wydatki, ale też nie 
ulegać kolejnym ideologiom, zaklęciom gospodarczym, 
a zwłaszcza bajkom z mchu i paproci opowiada-
nym przez totalną opozycję, że już za chwilę wszystko 
się zawali.

Janusz Szewczak
analityk gospodarczy, 
nauczyciel akademicki
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Od tabloidów po gazety ekonomiczne, wszyscy grzmią 
o „nadchodzących podwyżkach” i „nadchodzącej samo-
rządowej drożyźnie”. W górę pójść mają (i idą) opłaty 
za wywóz śmieci, ścieki, wodę, jedzenie w żłobkach 
i przedszkolach (w stolicy właśnie to zapowiedziano) oraz 
przejazdy komunikacją miejską. A pewnie i dużo więcej. 
Podawane przez władze największych miast, rządzonych 
przez polityków Platformy lub osoby bliskie tej partii, 
powody obracają się wokół rzekomych skutków dzia-
łań władz państwowych: zmian podatkowych (CIT i PIT), 

Dlaczego nikt nie pyta samorządowców o to,
co sami zrobili, by tych podwyżek uniknąć?
Jakieś reformy? Uszczelnianie systemu? Zero

nie wybrzmiewają. A przecież rządy PiS udowod-
niły, że dobrze gospodarząc można znaleźć ogromne 
rezerwy, obliczane już w sumie na setki miliardów 
złotych. Zapewne przy odrobinie dobrej woli nieje-
den wyciek finansowy na grube miliony dałoby się 
znaleźć i w samorządach. 
Dlaczego nigdzie się to nie zdarzyło? Dlaczego nikt nawet 
nie spróbował? Przecież w tym środowisku aż gęsto 
od kandydatów na wybawicieli Ojczyzny od „pisowskich 
nieudaczników”! Mają czas na wszystko: akcje społeczne, 
akcje polityczne, zjazdy prawników, rozważanie kan-
dydowania we wszelkich wyborach, zakładanie partii. 
Tylko na robotę czasu brakuje. Nie generalizuję, wiem, 
że są miejsca gdzie jest inaczej. Ale taki obraz wyłania 
się z obserwacji największych metropolii. I taki byłby 
zapewne los całej Polski, gdyby opozycja przejęła wła-
dzę. Oni inaczej chyba nie umieją.
Felieton opublikowany w portalu wPolityce.pl 

Michał Karnowski 
dziennikarz, publicysta, autor 
książek

Jan Pietrzak
Satyryk, 
autor piosenek

nienie.

Jan Pietrzak
Satyryk,
autor piosenek

rosnącej pensji minimalnej, ogólny wzrost kosztów. Bar-
dzo możliwe, że to wszystko ma swój wpływ. 
A jednak szokuje, że nikt nie pyta samorządowców o to, 
co sami zrobili, by tych podwyżek uniknąć? Czy nie da się 
tak zreorganizować administracji miejskiej, by uniknąć 
podwyżek? Czy nie można pozbyć się części urzędników? 
Czy spółki miejskie dobrze są zarządzane (opowiadano 
mi, że w jednym z miast na południu są spółki w których 
pracowników merytorycznych jest trzykrotnie mniej niż 
dyrektorów i prezesów)? Czy naprawdę w tych miejskich 
molochach nie da się poszukać oszczędności? 
Możliwe, że są to pytania niewygodne politycznie. Moż-
liwe, że samorządy pchają zbyt wielkie pieniądze 
do mediów, by mogły one paść. Możliwe, że tak naprawdę 
chodzi o to, by były miliony na promocję LGBT z dodat-
kami. Ale powinniśmy dostrzegać, że wszystkie recepty 
podrzucane na co dzień rządowi Prawa i Sprawiedli-
wości, w przypadku miast i wprowadzanych podwyżek 
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MATEUSZ MORAWIECKI:
MAMY PLAN, JAK DALEJ WYGRYWAĆ
– Zjednoczona Prawica jest rzeczywiście zjednoczonym obozem. Oczywiście nie wszyscy mamy identyczne zdanie 
w każdej sprawie, bo to jednak koalicja, która szanuje wolność słowa i poglądów. Dla Porozumienia najważniejsze 
są kwestie związane z przedsiębiorcami, dla Solidarnej Polski usprawnienie wymi aru sprawiedliwości. Dla Prawa 
i Sprawiedliwości ważne jest… wszystko. Razem uda nam się naprawić jeszcze wiele, wiele polskich spraw – mówi 

w bardzo ważnym wywiadzie dla tygodnika „Sieci” premier Mateusz Morawiecki.

polska

W  rozmowie z  Jackiem i  Michałem 
Karnowskimi premier Mateusz Mora-
wiecki mówił o obecnej sytuacji poli-
tycznej i planach rządu na najbliższe 
cztery lata. Bardzo wyraźnie podkreślał 
konserwatywny fundament programu 
PiS, którego najważniejszą częścią jest 
obrona rodziny i szacunek do normal-
nego, znanego Polakom od dawna stylu 
życia. 

Podstawowe wartości
– Na pewno fundamentem naszej po-
lityki pozostaje dbałość o podstawowe 
wartości założycielskie, takie jak mi-
łość do rodziny, szacunek do naszego 
dziedzictwa historycznego, pragnienie 
silnego państwa – mówił premier Mo-
rawiecki. Szef rządu powoływał się na 
słowa prymasa Stefana Wyszyńskiego, 
który powtarzał, że rodzina jest bastio-
nem całego narodu. 
– Nie wiemy także, do czego ta atomi-
zacja społeczna na Zachodzie, wyni-
kająca ze słabnięcia rodziny, doprowa-
dzi za 20 czy 30 lat. To bardzo wraż-
liwe kwestie, tu nie może być miejsca 
na eksperymenty. Dwa największe 
społeczne wynalazki człowieka – ro-
dzina i  państwo – wymagają troski 

i ochrony. Musimy to robić, choć nie 
uważam, żeby był to jakiś spisek. Ra-
czej niedobre, sekularyzacyjne trendy, 
którym można i trzeba przeciwdziałać. 
Nie są to trendy nieodwracalne, nie je-
steśmy też sami w Europie w naszych 
odczuciach. Dostrzegamy wielu so-
juszników i w Hiszpanii, i we Francji, 
i w państwach naszego regionu – prze-
konywał premier w rozmowie z tygo-
dnikiem „Sieci”. Morawiecki nawiązał 
także do fragmentu swojego sejmo-
wego expose, gdzie twardo ostrzegał 
opozycję przed wywoływaniem wojny 
ideologicznej. 
 – To, że mamy narzędzia, by bronić ro-
dzinę choćby przed tym, co proponują 
opozycja oraz ideologiczni ekstremi-
ści w odniesieniu do edukacji seksu-
alnej dzieci – odpowiadał na pytanie, 
co oznaczały te stwierdzenia. – Jestem 
przekonany, że dla 90 proc. polskich 
rodzin to nie do przyjęcia. Dzieci są 
nietykalne, ich wychowanie to domena 
rodziców, nie wolno na dzieciach prze-
prowadzać eksperymentów ideologicz-
nych. Będziemy dbali o to, żeby regu-
lacje prawne na to nie pozwalały. Ale 
także o to, by skutecznie i mocno ude-
rzać we wszelkie środowiska o skłon-
nościach i inklinacjach pedofi lskich – 
zapowiedział Mateusz Morawiecki. 

Nowoczesna Polska dobrobytu
O ile konserwatyzm w sferze wartości 
i obyczajów ma być nadal znakiem fi r-
mowym PiS, tak rząd Morawieckiego 
chce stawiać także na nowe tematy. 
„Polska dobrobytu”, którą chce budo-
wać obóz Jarosława Kaczyńskiego to nie 
tylko wyższe pensje, silniejsza gospo-
darka i stojące na europejskim poziomie 
programy społeczne. Nowe cele, takie 
jak większa dbałość o naturę, to odpo-
wiedź na oczekiwania wielu Polaków. 
– Gdybyśmy przestali sobie zadawać 
pytania: czego pragną Polacy, jakie 

cele oni sobie stawiają, zgrzeszyliby-
śmy pychą – stwierdził Morawiecki. 
– To absolutny fundament dobrych 
rządów. Trzeba też umieć wyjść poza 
partyjne schematy. Podam konkretny 
przykład – ochrona środowiska. Wszy-
scy kochamy przyrodę, nie jest to ani 
lewicowy, ani prawicowy temat. Zala-
nie świata plastikiem nie jest przecież 
czymś miłym dla konserwatystów, 
a przykrym tylko dla lewicowców.
Konkretnym działaniem w tym obsza-
rze jest stworzenie nowego resortu – 
Ministerstwa Klimatu. Dlaczego zde-

cydowano się na taki krok? 
– Bo Polacy oczekują zdecydowanego 
zajęcia się sprawami jakości powietrza, 
walką ze smogiem, tematami klimatycz-
nymi. I to wszyscy – zarówno nasi wy-
borcy, jak i zwolennicy opozycji – pod-
kreślił premier. – Panowie, jeśli docho-
dzi do takich sytuacji, że dzieci w wielu 
przedszkolach, np. w Małopolsce, nie 
mogą wyjść na spacer z powodu wie-
lokrotnie przekroczonych norm zanie-
czyszczenia powietrza, to mamy prob-
lem czy nie? Zdecydowanie mamy. Dla-
tego trzeba działać, a nie pozorować 
działania, jak to robili nasi poprzednicy.
Czy Mateusz Morawiecki podziela 
obawy, że świat czeka – i to niebawem – 
katastrofa klimatyczna? Czy zgadza się 
ze stwierdzeniami, że trzeba ze zmia-
nami klimatycznymi „walczyć”?
– Nie przyjmuję oczywiście podejścia 
religijnego do tej sprawy, co zdarza się 
na Zachodzie, gdzie coś musi zastąpić 
pustkę aksjologiczną – wyjaśnił szef 
rządu. – Stoję na stanowisku, że do po-
lityki klimatycznej musimy podchodzić 
bez skrajnych emocji i ideologicznego 
zacietrzewienia. Pewne zmiany klima-
tyczne są z pewnością faktem. W wielu 
regionach świata występuje np. stepo-
wienie i inne katastrofy, których 20–30 
lat temu nie było. Ale nawet jeśli ktoś nie 

Lisiowólka pełna kapliczek
i przydrożnych krzyży

lisiowólka

Dowiadujemy się z niego, że w 1827 r. nazywała się 
ona Lisią Wolą i wchodziła w skład gminy o tej sa-
mej nazwie (z siedzibą w pobliskiej Bezwoli). Ad-
ministracyjnie, jako jedna z 15 gmin wiejskich, na-
leżała ona wtedy do powiatu radzyńskiego guberni 
siedleckiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości weszła w skład woj. lubelskiego. Z kolei 26 
sierpnia 1921 r. przemianowano ją na gminę Wohyń.
Integralnymi częściami Lisiowólki są Jaźwiny i Kolo-
nie Ustrzewskie. Najstarszymi pamiątkami kultury 
materialnej miejscowości są przydrożne kapliczki 
i krzyże. Uwagę zwraca drewniany, dwuramienny 

krzyż stojący w centrum miejscowości. W 1942 r. po-
stawili go mieszkańcy wioski, którzy byli dziesiąt-
kowani przez epidemię tyfusu. Krzyż był miejscem, 
pod którym bezustannie modlono się. Stoi do dnia 
dzisiejszego, jednak jest to kopia, gdyż oryginalna 
konstrukcja nie zdołała oprzeć się próbie czasu. 
Na krzyżu odczytamy następującą inskrypcję: OD-
WRÓĆ / KLĘSKĘ // PROSIMY CIĘ PANIE // DNIA / 
3-IV – / 1942 / MILE – / – NIUM / 2000 / – X-29-/.
Obok krzyża znajduje się kamienna Grota Maryi 
Niepokalanej, której uroczyste poświęcenie odbyło 
się 8 października 2017 r. W jej wnętrzu, u stóp Ma-
ryi, położony został kamień z tabliczką. Wyryty na 
niej napis głosi: Matko Boska / Tobie Powierzamy / 

Nasze Rodziny / Mieszkańcy Lisiowólki / 7.10.2017 
/. W sąsiedztwie groty, na betonowym fundamen-
cie, stoi okazały obelisk. Upamiętnia on zamor-
dowanego w Katyniu Eugeniusza Sokalskiego. Na 

przymocowanej do kamienia szklanej tabliczce 
zobaczymy jego zdjęcie, a także sentencję: Męż-
nie Służył Bogu I Ojczyźnie / Eugeniuszowi Sokal-
skiemu / NAUCZYCIELOWI SZKOŁY PODSTAWO-

Najstarszą pisemną wzmiankę o Lisiowólce (gm. Wohyń) 

możemy znaleźć w „Słowniku geografi cznym Królestwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich” wydanym w 1884 r.

Mateusz Morawiecki w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” rozwinął swój program 
z expose. Polska ma być silna, nowoczesna i pełna szacunku dla wartości
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Kody rubryk: 

tpo.a.x.y gdzie „a” oznacza rubrykę: AGD
tpo.b.x.y gdzie „b” oznacza rubrykę: BU-
DOWLANE
tpo.k.x.y gdzie „k” oznacza rubrykę: 
KSIĄŻKI
tpo.ma.x.y gdzie „ma” oznacza rubrykę: 
MATRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: 
MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: 
MOTORYZACJA
tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NA-
UKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: 
NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM
tpo.op.x.y gdzie „op” oznacza rubrykę: OD-
DAM-PRZYJMĘ

tpo.o.x.y gdzie „o” oznacza rubrykę: 
ODZIEŻ
tpo.pp.x.y gdzie „pp” oznacza rubrykę: 
PRACA PODEJMĘ
tpo.pz.x.y gdzie „pz” oznacza rubrykę: 
PRACA ZATRUDNIĘ
tpo.rl.x.y gdzie „rl” oznacza rubrykę: ROL-
NICZE
tpo.rz.x.y gdzie „rz” oznacza rubrykę: 
RÓŻNE
tpo.u.x.y gdzie „u” oznacza rubrykę: 
USŁUGI
tpo.zd.x.y gdzie „zd” oznacza rubrykę: 
ZDROWIE
tpo.zw.x.y gdzie „zw” oznacza rubrykę: 
ZWIERZĘTA

gdzie (po kropce) w miejsce „x” należy wpisać 
treść Ogłoszenia, a w miejsce „y” należy wpi-
sać numer telefonu osoby wysyłającej Ogło-
szenie – przykład treści sms ogłoszenie sprze-
daży auta w rubryce MOTORYZACJA:

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

INSTRUKCJA 
DODAWANIA OGŁOSZEŃ:

Aby dodać ogłoszenie należy nadać wiadomość SMS na numer 73601 

– koszt sms-a 3,69zł (3 złote + 23 procent VAT) za 160 znaków. 

Wiadomość musi zostać napisaną w języku polskim bez polskich 
znaków diakrytycznych wg. wzoru:

tpo.kod rubryki.tekst ogłoszenia.numer telefonu

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

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

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

motoryzacja
OPEL astra 1,6 selection 8v 2001 r., benzyna, zielony, 
OC kwiecień, badania wrzesień, serwisowany na 
bieżąco 3500 zł. Tel. 694820401

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM kawalerkę w Międzyrzecu Podlaskim. Tel. 
504381107

różne
POŻYCZKA pozabankowa do 1000 zł w 15 minut. Mini-
mum formalności. Akceptujemy każde źródło dochodu. 
Bez sprawdzania w BIK. Biała Podlaska Tel. 795502191

ODSZKODOWANIA dla poszkodowanych w wypad-
kach komunikacyjnych, rolnictwie, pracy. Rozliczenie 

po wygranej sprawie. Zadzwoń! Pomożemy! Tel. 
601309302

SPRZEDAM tanio drewno opalowe – brzoza, sosna w 
Międzyrzecu Podlaskim. Tel. 535669899

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

KUPIĘ wszystkie ciągniki i maszyny rolnicze, dobre, 
uszkodzone, spalone, bez papierów, ładowarki, przycze-
py, prasy, beczkowozy, agregaty i inne. Tel. 693888308

KUPIĘ silnik S-231 obojętny stan plug 4 rotacyjna 
siewnik zachodni 2-3 m szer. Tel. 517962875 lub SMS

usługi
USŁUGI transportowe, cała Polska, auto do 3t, auto z 
przyczepa do 6t. www.mekbud.pl Tel. 795-400-522

SKUTECZNA REKLAMA
w Tygodniku Podlaskim (10 tysięcy nakładu)

tel. 695 353 321, reklama@tygodnikpodlaski.pl

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Dwudziesta siódma część cyklu 

Cudze chwalicie, swoje poznajcie…

...autorstwa Roberta Mazurka, znanego animatora 
kultury i działacza społecznego, obecnie szefa 
Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

wierzy w zmiany klimatyczne w przyro-
dzie, to przecież funkcjonujemy w wa-
runkach polityki klimatycznej Unii Eu-
ropejskiej i musimy się odnaleźć w tych 
realiach. A są one brutalne, rosną ceny 
zezwoleń na emisje CO2, to już bardzo 
mocno może wpływać na ceny prądu 
i całą gospodarkę. Różne pistolety są 
w związku z tym wymierzone w naszym 
kierunku, a my musimy umiejętnie wy-
korzystać tę sytuację – z jednej strony do 
skoku technologicznego w energetyce, 
a z drugiej do ochrony własnej konku-
rencyjności i dobrych cen dla odbiorców 
energii w Polsce. Walczymy o swoje – 
podkreślał Morawiecki. 

Normalne państwo braci Kaczyńskich
Premier jasno wskazał też, gdzie jest 
źródło polityki, którą można nazwać 
„nowoczesnym patriotyzmem”, po-
łączeniem skupienia na obronie nor-
malności społecznej ze wzmacnianiem 
państwa i budowaniem zamożności 
przeciętnych polskich rodzin. 
– Łączymy to przecież skutecznie od 
czterech lat. Ale tu trzeba kilka spraw 
wyjaśnić i cofnąć się na chwilę o 25 lat, 
do momentu, w którym swoją ofertę 
dla Polski przedstawili po raz pierw-
szy Lech i Jarosław Kaczyńscy. Była to 
propozycja budowania normalnej Pol-
ski, zwalczającej korupcję, zrywającej 
z totalitarnym i niewydolnym komu-
nizmem. Przypięcie temu programowi 
łatki „oszołomstwa” było zręczną tak-
tyką obrońców PRL i pierwszej fazy 
transformacji w III RP, ale nie miało 
nic wspólnego z rzeczywistością. To, 
co udało nam się zrobić w ostatnich 
czterech latach i co zamierzamy robić 
przez kolejną kadencję, wyrasta z tego 
właśnie nurtu i jest normalne, logiczne, 
potrzebne.
„Mocno zabrzmiały też słowa, że „pol-
skie państwo dobrobytu […] szanuje 
wartości Polaków, nie przyjmuje skraj-
ności – ani rewolucji światopoglądo-
wych, ani szowinizmów”. To jednak 
nowy ton, podkreślający kurs środkiem 
chodnika, choć może nieco bliżej pra-

wej krawędzi” – zauważyli dziennika-
rze „Sieci”. 
 – Panowie, musimy wszyscy zdawać 
sobie sprawę, że nasz normalny rozwój, 
tę wielką, historyczną wręcz szansę 
dogonienia Zachodu, próbują dziś za-
kłócić skrajności. Z jednej strony są to 
apologeci jakiejś rewolucji ideologicz-
nej, którzy chcą uderzyć w rodzinę – 
czyli fundament polskiego życia spo-
łecznego – która najlepiej przechowuje 
i  przekazuje najważniejsze warto-
ści i  zasady. Z  drugiej strony mamy 
skrajności szowinistyczno-nacjonali-
styczne, zaskakująco w wielu wymia-
rach bliskie celom polityki rosyjskiej. 
My obie te skrajności odrzucamy. Od-
wołujemy się do solidaryzmu społecz-
nego, do chrześcijańskiej myśli spo-
łecznej. To tam są źródła troski o god-
ność człowieka, o to, by nikt nie był 
wykorzystywany, lekceważony, zdany 
jedynie na siebie. Lekturę encykliki pa-
pieża Leona XIII „Rerum novarum” do 
dziś warto zalecać wszystkim polity-
kom – wyjaśniał Morawiecki. 
Premier powtórzył również deklarację 
z expose dotyczącą normalnej współ-
pracy z opozycją. 
– Nie tylko teraz, ale i przez poprzed-
nie cztery lata mieliśmy szczerą inten-
cję normalności, współpracy w ramach 
parlamentu z opozycją na takich zasa-
dach, jak to funkcjonuje w cywilizo-
wanych krajach. Ale po drugiej stro-
nie zamiast na program, postawiono 
na totalną opozycję. Polityka budowa-
nia muru między obozem rządzącym 
a opozycją zawsze prowadzi do spo-
łecznego podziału. To wielka szkoda. 
My zawsze takie podejście odrzucali-
śmy i zaproszenie do współpracy po-
nawiamy – mówił Morawiecki. 
Czy ta totalność już się skończyła? 
– Życzyłbym polskiej polityce totalnej 
merytoryki, a nie totalnych podziałów 
– puentował szef polskiego rządu. 

HS/tygodnik „Sieci”

WEJ W LISIOWÓLCE / ZAMORDOWA-
NEMU W KATYNIU / I WSZYSTKIM 
OFIAROM / TRAGICZNYCH CZASÓW 
II WOJNY ŚWIATOWEJ /. Odsłonięcie 
obelisku odbyło się wspólnie z uroczy-
stym poświęceniem sąsiedniej groty. 
Inicjatorami i ich fundatorami są miesz-
kańcy Lisiowólki.
Eugeniusz Sokalski urodził się w Ło-
sicach 6 października 1909 r. Był sy-
nem Józefa i  Aleksandry z  Kucewi-
czów. W 1929 r. ukończył seminarium 
nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej, po 
czym podjął pracę w Szkole Podstawo-
wej w Lisiowólce. W 1931 r. ukończył 
kurs w Batalionie Podchorążych Re-
zerwy Piechoty nr 10. 1 stycznia 1933 
r. został mianowany podporucznikiem 

i przydzielony do 34. Pułku piechoty. 
Miał żonę Lucynę z Szewczenków oraz 
córkę Bożenę. Podczas II wojny świato-
wej wywieziony do Katynia, gdzie zo-
stał bestialsko zamordowany.
Obelisk poświęcony Eugeniuszowi So-
kalskiemu znajduje się w miejscu, gdzie 
niegdyś stał budynek pierwszej szkoły 
w Lisiowólce. Była to stara, drewniana 
chata, pierwotnie pełniąca rolę przy-
drożnej karczmy. Szkoła w tym miej-
scu funkcjonowała do 1967 r., kiedy to 
przeniesiono ją nieopodal do nowo wy-
budowanej siedziby (tzw. tysiąclatki). 
Poświęcenie groty oraz odsłonięcie 
obelisku w centrum Lisiowólki zbie-
gło się z uroczystościami 50-lecia od-
dania nowej szkoły do użytku. 



piłka ręczna

Tak dobrego początku rozgrywek nasi sportowcy 
nie mieli od dawna. „Akademickie derby” z war-
szawskim AZS AWF były kolejną okazją, by po-
twierdzić aspiracje i pokazać, że zwycięstwo w li-
dze jest w zasięgu bialskiej drużyny. Nie zna-
czy to jednak, iż akademikom triumf przyszedł 
łatwo. 

Trudny mecz w Warszawie
Jeszcze na dziesięć minut przed końcem spotka-
nia bialczanie przegrywali różnicą dwóch bra-
mek, ale w końcówce dało o sobie znać lepsze 
zgranie naszej drużyny w defensywie i bramkar-
ski kunszt Łukasza Adamiuka. Dwie dobre ak-
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AKADEMICY WCIĄŻ 
NIEPOKONANI!
Trwa doskonała passa AZW AWF Biała Podlaska. Piłkarze 

ręczni z grodu nad Krzną pokonali w Warszawie AZS UW 

Warszawa. To już ósme zwycięstwo niepokonanych w tym sezonie 

szczypiornistów dowodzonych przez Dmitrija Tichona. Teraz przed 

bialczanami mecze z trzema czołowymi zespołami ligi. Ich wyniki 

zdecydują o tym, o co będą na wiosnę walczyć akademicy.

cje zapewniły akademikom remis 26-26, chwilę 
potem bialczanie, dzięki rzutowi Norberta Mak-
symczuka, objęli prowadzenie. Potem bywały 
wprawdzie nerwowe momenty, ale ani na chwilę 
mecz nie wymknął się już spod kontroli drużyny 
z Białej Podlaskiej. Dwie bramki dołożył najbar-
dziej doświadczony spośród akademików Łukasz 
Kandora, trafi li też Przemysław Urbaniak i Mar-
cin Stefaniec. Warszawianie odpowiedzieli tylko 
jedną bramką i mecz zakończył się wynikiem 31-
27 dla zielono-białych. 

Dopingujmy naszych! 
O tym, jakie będą ostatecznie cele szczypiorni-
stów z Białej Podlaskiej przekonamy się w ciągu 
najbliższych tygodni. Akademików czekają me-

cze u siebie z wiceliderem pierwszoligowej tabeli, 
drużyną MKS Padwa Zamość a także zajmującym 
obecnie trzecie miejsce bardzo silnym zespołem 
KPR Legionowo. Wyjazd do Przemyśla, na mecz 
z Czuwajem, również będzie testem umiejętno-
ści i koncentracji naszych piłkarzy. Jeśli batalie 
z czołowymi drużynami ligi zakończą się sukce-
sem – apetyt na ostateczny triumf z pewnością 
wzrośnie. 
Warto pomóc akademikom w trudnych spotka-
niach z Zamościem i Legionowem. Dopingujmy 
naszych! 
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Akademików czekają 

w Białej Podlaskiej 

mecze z wiceliderem 

pierwszoligowej tabeli, 

drużyną MKS Padwa Zamość 

a także zajmującym obecnie 

trzecie miejsce bardzo silnym 

zespołem KPR Legionowo. 

Dopingujmy naszych!

To (na razie) świetny sezon bialskich szczypiornistów. Trzeba trzymać kciuki 
za Akademików w meczach z czołówką
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