
Bezcenne malowidła odkryte w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Białej 

Podlaskiej zwrócone mieszkańcom regionu! Już w najbliższą niedzielę (15 grudnia) 

nastąpi ofi cjalne odsłonięcie jednego z największych skarbów Południowego Podlasia. 

Będące ewenementem na skalę krajową i europejską barokowe dekoracje malarskie 

z przełomu XVII i XVIII wieku zostały okryte przypadkiem podczas prac remontowych 

w klasztornych krużgankach. Ich zabezpieczenie i konserwację od początku wspierał 

senator Grzegorz Bierecki. W tym roku przeprowadzono pierwszy etap zasadniczych 

prac konserwatorskich. Poza Fundacją senatora Biereckiego dofi nansowało je 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej, gdy rządziła koalicja PO-

PSL, resort nie widział takiej potrzeby...
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Czy to możliwe? Czy Michał Litwiniuk, prawnik z wykształ-
cenia, może nie znać prawa? Taki wniosek, miażdżący dla 
jednego z najznamienitszych absolwentów Uniwersytetu 
Białostockiego, można wysnuć z pisma z Ministerstwa Ro-
dziny. Specjaliści wskazują w nim, że prezydent źle rozumie 
obowiązujące w Polsce ustawy. Czy mega-wpadka.

JERZY SZWAJ 
PRZEWODNICZĄCYM 
SEJMIKU
parczew I 2

DLA NAS PODWYŻKI
DLA NICH FORTUNA
biała podlaska I 4

Ciężkie czasy dla mieszkańców Białej Podlaskiej. Drożeją bi-
lety komunikacji miejskiej, zmieniają się – na gorsze – za-
sady naliczania opłat za wywóz śmieci, do góry idą lokalne 
podatki. Przeciętne rodziny będą musiały wysupłać dodat-
kowo kwoty liczone w setkach a nawet tysiącach złotych 
rocznie. Nie martwią się za to koledzy prezydenta Michała 
Litwiniuka z komunalnych spółek. Oni zarobią fortunę, więc 
i na dodatkowe opłaty spokojnie wystarczy.
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WRACA                 
BEZCENNY SKARB

Brawo! Znany do-
skonale Czytelni-
kom Tygodnika 
Podlaskiego Jerzy 
Szwaj został prze-
wodniczącym sej-
miku wojewódz-
twa lubelskiego! 
Działacz PiS z Par-
czewa zastąpił na 
tym stanowisku Mi-
chała Mulawę, który 
wszedł do zarządu 
województwa.
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wydarzenia

Tyle po wypadku zostało z auta 27-latka

Minister apeluje: 500 
plus przed Świętami JERZY SZWAJ

PRZEWODNICZĄCYM SEJMIKU!

Wypadek w Terebeli

Brawo! Znany doskonale Czytelnikom Tygodnika Podlaskiego Jerzy 

Szwaj został przewodniczącym sejmiku województwa lubelskiego! 

Działacz PiS z Parczewa zastąpił na tym stanowisku Michała Mulawę, 

który wszedł do zarządu województwa. 
parczew

Jerzy Szwaj z zawodu jest weterynarzem, prowadzi praktykę 
w Parczewie. Ukończył studia z weterynarii na Akademii 
Rolniczej w Lublinie, kształcił się też podyplomowo w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2002 
roku, z ramienia lokalnego komitetu, wszedł do rady powiatu 
parczewskiego. Przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, zosta-
jąc pełnomocnikiem powiatowym tej partii. Nieprzerwanie 
od 2006 roku jest radnym sejmiku województwa lubelskiego. 
Teraz będzie kierował pracami tego bardzo ważnego ciała. Za 
kandydaturą Jerzego Szwaja głosowało aż 28 z 33 radnych. 
– To naprawdę duży wyraz zaufania do mojej osoby. Mogę 
obiecać, że będę się starał być sprawiedliwym dla wszystkich 
radnych i służyć województwu lubelskiemu najlepiej jak po-
trafi ę – mówił po wyborze Szwaj. 
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla Parczewa oraz Po-
łudniowego Podlasia! 

Policjanci z Terespola pomogli dzieciom
Gry, zabawki edukacyjne oraz książki trafi ą do małych pacjentów 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Zebrali 

je policjanci z Terespola. 

terespol

Mundurowi włączyli się w kolejną edycję organizowanej przez 
senatora PiS Stanisława Gogacza akcji „Polacy-Rodakom”, 
polegającej na zbiórce rzeczy dla Polaków mieszkających na 
Kresach. Odzew ze strony uczestników był tak duży, że część 
przekazanych darów, która nie mogła zostać przesłana za gra-
nicę, trafi ła do małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego w Białej Podlaskiej. Funkcjonariusze chcieli, by 
dzieci przebywające w szpitalu choć przez chwilę zapomniały 
o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach poja-
wił się uśmiech. Gry, zabawki edukacyjne oraz książki zostały 
odpowiednio przygotowane i odkażone – teraz będą służyć 
dzieciom, często balansującym na granicy życia i śmierci. 
– Życzymy wszystkim małym pacjentom dużo siły i szybkiego 
powrotu do zdrowia – podkreślają terespolscy policjanci. 

Sportowy festyn w Radzyniu
radzyń podlaski

Świąteczny pokaz gimnastyki artystycz-
nej przygotowali dla mieszkańców Po-
łudniowego Podlasia działacze Stowa-
rzyszenia Gimnastyki Artystycznej Biała 
Podlaska przy współudziale SGA Biała 
Podlaska Natalia Pawluk. W programie 
imprezy, która odbędzie się w hali wi-
dowiskowo-sportowej ZSP w Radzyniu 
Podlaskim znalazły się m.in. występy in-
dywidualne i grupowe utalentowanych 
gimnastyczek a także kiermasz ręko-
dzieła. Początek w sobotę (14 grudnia) 
o godz. 18. 

terebela

To cud, że nie zginął! 27-letni mieszka-
niec gminy Leśna Podlaska nie wyrobił 
na zakręcie w Terebeli i wypadł z trasy. 
Z auta niewiele zostało, kierowca trafi ł do 
szpitala. Dramatyczne sceny rozegrały 
się 9 grudnia wieczorem. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że kierujący Volkswage-
nem 27-tatek na łuku drogi stracił pano-
wanie nad pojazdem. Następnie samo-
chód zjechał na pobocze i przydrożne 
pole uprawne. W  chwili zdarzenia 

mężczyzna był trzeźwy, potwierdziło to 
przeprowadzone przez mundurowych 
badanie. W wyniku zdarzenia mężczy-
zna doznał obrażeń ciała i przewieziony 
został do szpitala. Policjanci ustalają 
wszystkie okoliczności zdarzenia oraz 
apelują o rozwagę na drodze.
– Pamiętajmy, że jesienne aura nie po-
prawia warunków na drodze, jest ślisko 
i niebezpiecznie. Zdejmijmy nog ę z gazu 
i pamiętajmy, aby dostosować prędkość 
do warunków panujących na drodze – 
proszą policjanci.

Minister rodziny, pracy i polityki 

społecznej Marlena Maląg zaapelowała do 

samorządowców i wojewodów o sprawną 

wypłatę świadczeń. Chodzi o to, by pieniądze, 

zwłaszcza z 500 plus, trafi ły do polskich 

rodzin przed Świętami. 

polska

„Dla znacznej grupy polskich rodzin 
świadczenia z  różnych systemów 
wsparcia materialnego, w szczególno-
ści programu „Rodzina 500+”, ale też 
świadczeń rodzinnych czy świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, stano-
wią ważn ą, a czasami główną, pozycję 
domowego budżetu, której znaczenie 
jest większe w zbliżającym się okresie 
wzmożonych wydatków związanych 
z przygotowaniami do godnego cele-
browania najbardziej rodzinnych ze 
świąt, jakimi są święta Bożego Naro-
dzenia” – pisze apelując do samorzą-
dów o  sprawną wypłatę świadczeń 
minister Maląg. 

Minister zaapelowała w liście o jak naj-
szybsze przekazanie przez wojewodów 
samorządom środków na wypłaty przez 
nie w grudniu należnych świadczeń, 
tak aby środki te mogły trafi ć do rodzin 
przed Bożym Narodzeniem.
„Proszę również o bieżące monitorowa-
nie stanu realizacji wypłat przez samo-
rządy należnych świadczeń w grudniu, 
a także o szybkie interweniowanie na 
wszelkie pojawiające się sygnały o za-
grożeniu otrzymania tych świadczeń 
przed świętami przez osoby do nich 
uprawnione. Poza tym każdy z nas prag-
nie, aby święta Bożego Narodzenia były 
wyjątkowe, dołóżmy zatem wszelkich 
starań by takie właśnie były” – pisze 
szefowa MRPiPS. 

Jerzy Szwaj od blisko 20 lat angażuje się w pracę samorządową

Policjanci wiedzieli, jak sprawić radość maluchom!

fo
t. 

na
de

sł
an

e/
Je

rz
y 

Sz
w

aj

fo
t. 

lu
be

ls
ka

.p
ol

ic
ja

.g
ov

.p
l

fo
t. 

lu
be

ls
ka

.p
ol

ic
ja

.g
ov

.p
l



Czytaj więcej na
TYGODNIKPODLASKI.PL

Tygodnik Podlaski
13 grudnia 2019 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

Wielki skarb Południowego Podlasia

biała podlaska

Barokowe dekoracje malarskie z przełomu XVII 
i XVIII wieku zo stały okryte przypadkiem w 1997 
roku, podczas prac remontowych w klasztornych 
krużgankach. W 2012 roku, dzięki zaangażowa-
niu senatora Grzegorza Biereckiego odsłonięto 
większe fragmenty dekoracji i wykonano szereg 
specjalistycznych badań. Parlamentarzysta nadal 
wspierał dzieło przywrócenia skarbów mieszkań-
com Południowego Podlasia. W tym roku przepro-
wadzono pierwszy etap zasadniczych prac konser-
watorskich. Poza Fundacją senatora Biereckiego 
dofi nansowało je Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego. Wcześniej, gdy rządziła koalicja 
PO-PSL, resort nie widział takiej potrzeby. 

Ewenement w skali kraju
– To ewenement w skali kraju – mówi o bialskich 
malowidłach kierownik prac konserwatorskich 
dr Sławomir Kamiński z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. – Prace konserwatorskie 
na tym etapie trwały prawie pół roku. Został wy-
tyczony plan, który chcieliśmy wykonać w tym 
roku i ten zakres wykonaliśmy. Natomiast deko-
racji malarskich jest w tym obiekcie więcej, ale ich 
renowacja wymaga uzyskania kolejnych dofi nan-
sowań. Cieszę się, że to co zrobiliśmy udało się 
przeprowadzić tak sprawnie, w takim tempie. Nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia senatora Grzego-
rza Biereckiego i jego Fundacji. Bardzo chciałbym 
wrócić do Białej Podlaskiej i kontynuować to, co 
zaczęliśmy – podkreśla dr Kamiński. 

Uchronione od zapomnienia
– Kiedy w 2012 wyjaśniałem swoje zaangażowa-
nie w  projekt renowacji malowideł odkrytych 

w bialskim klasztorze, mówiłem, że to niezwykłe 
wydarzenie, utrwalające dorobek kulturowy Połu-
dniowego Podlasia i mieszkańców tej ziemi – mówi 
senator Grzegorz Bierecki. – Dziś mogę tylko po-
wtórzyć te słowa. Tak, było warto pracować, było 
warto się starać, było warto wspierać Braci Kapu-
cynów i wspaniały zespół konserwatorski. Wspól-
nie udało nam się wypełnić nasz obowiązek wobec 
duchowego dziedzictwa regionu. Ważna jego część 
została uchroniona od zapomnienia i zniszczenia; 
jest dziś zwracana mieszkańcom Białej Podlaskiej 
i Południowego Podlasia – dodaje senator Bierecki. 

Wspólna wrażliwość i praca
Gwardian Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów 
br. Bogdan Augustyniak podkreśla wspólnotowy 
wymiar inicjatywy związane z konserwacją bez-
cennego skarbu sztuki sakralnej, jakim jest zespół 
barokowych dekoracji malarskich.
– Realizowane przez wybitnych specjalistów dzia-
łania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowa-
nie Senatora RP Grzegorza Biereckiego. Po pierw-
sze zagwarantował on część fi nansowania pro-
jektu. Po drugie: dzięki wsparciu parlamentarzysty 
i jego środowiska udało się zdobyć dofi nansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wspólna wrażliwość i wspólna praca prowadzą nas 
ku celowi, jakim jest zwrócenie niezwykłego dzie-
dzictwa kulturowego mieszkańcom Południowego 
Podlasia a także zaprezentowanie go w atrakcyjnej 
formie pielgrzymom, turystom i innym osobom 
zainteresowanym sztuką sakralną – zaznacza br. 
Bogdan Augustyniak. 

PF

Bezcenne malowidła odkryte w Klasztorze Braci Mniejszych 
Kapucynów w Białej Podlaskiej zwrócone mieszkańcom 
regionu! Już w najbliższą niedzielę (15 grudnia) nastąpi ofi cjalne 
odsłonięcie jednego z największych skarbów Południowego 
Podlasia.
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Bezcenne, barokowe malowidła odrestaurowano dzięki wsparciu senatora Grzegorza Biereckiego 
i rządu Prawa i Sprawiedliwości
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MY ZAPŁACIMY WIĘCEJ, 
ONI ZAROBIĄ FORTUNĘ! 
Nie milkną echa informacji o drakońskich podwyżkach, jakie przyszykowała dla mieszkańców Białej Podlaskiej ekipa 

Michała Litwiniuka. Od nowego roku drożeją bilety komunikacji miejskiej, zmienia się sposób naliczania opłat za 

wywóz śmierci, rosną też stawki lokalnych podatków. Przeciętna bialska rodzina może zapłacić, lekko licząc, około 

tysiąc złotych rocznie więcej, niż do tej port. Dużo? Jasne że tak! Chyba, że jest się kumplem prezydenta pełniącym 

lukratywne stanowisko w komunalnej spółce. Ta ekipa martwić się nie musi. Stać ich na wszystko! 

biała podlaska

– Skandal, granda, rozbój w biały dzień 
– to główny ton komentarzy naszych 
Czytelników na wieść o ostrych pod-
wyżkach w Białej Podlaskiej. – Przypo-
mnijcie, ile naszych pieniędzy kasują 
kumple Litwiniuka! – to z kolei często 
pojawiająca się w nich prośba, do któ-
rej, rzecz jasna, się przychylamy. 

Koszty poniosą ludzie
Zanim przejdziemy do zarobków elit, 
przyjrzymy się kosztom, jakie poniosą 
zwykli ludzie. Najpierw wywóz śmieci. 
Prezydent Michał Litwiniuk i jego radni 
przeforsowali projekt zmiany sposobu 
naliczania opłaty za wywóz śmieci. Te-
raz zapłacimy nie za osobę, ale od zu-
życia wody w danym gospodarstwie 

domowym. Przyjmując wyliczenia 
Ministerstwa Infrastruktury, że prze-
ciętny Polak zużywa miesięcznie 3 me-
try sześcienne wody czteroosobowa 
rodzina w Białej Podlaskiej zapłaci od 
nowego roku za wywóz śmieci około 
62 złotych miesięcznie. Dzisiaj, przy 
stawce 8 złotych od osoby, rodzina 
taka płaci aż o połowę mniej, bo tylko 
32 złote. Zakładając, że przykładowa 
rodzina zdecyduje się na wariant bez 
segregacji śmieci, opłata po nowemu 
wyniesie aż 250 złotych miesięcznie! 
Mówił „za darmo”, mówi „będzie dro-
żej”.
Teraz bilety ZKM. Okazało się, że obie-
cując w kampanii darmowe przejazdy 
dla uczniów ówczesny kandydat Li-
twiniuk „nie znał prawdziwego stanu” 
miejskiego przewoźnika – nic to, że 

rozpoczął walkę o prezydenturę i skła-
danie obietnic jako wiceprezydent ma-
jący bezpośredni dostęp do wszystkich 
informacji. Zamiast darmowych prze-
jazdów będą więc podwyżki. I tak na 
przykład za elektroniczny bilet jedno-
razowy do 6 przystanków zapłacimy 
teraz 2 złote (ulgowy 1 zł). Wzrośnie 
też cena za dalsze przejazdy – nor-
malny bilet o 20 groszy a ulgowy o 10 
gr. Normalne bilety miesięczne elek-
troniczne będą kosztowały 76 zł (te-
raz 60 zł), podrożeją też ulgowe – z 30 
do 38 zł. Uczniowie więcej zapłacą też 
za bilety semestralne. Jakby tego było 
mało, wzrośnie podatek od nierucho-
mości. W przypadku budynków miesz-
kalnych zapłacimy 65 groszy za metr 

kwadratowy (przed podwyżką 58 gr). 
Dla gruntów, gdzie prowadzona jest 
działalność gospodarcza stawka wy-
niesie 85 gr (teraz 75 gr) a dla budyn-
ków zamiast 20,28 zł za metr trzeba bę-
dzie zapłacić 21, 5 zł. 

Elity mają się dobrze
Ile to będzie razem? Według bardzo 
oględnych wyliczeń przeciętna, cztero-
osobowa rodzina korzystająca z komu-
nikacji miejskiej może zapłacić rocznie 
nawet tysiąc złotych więcej, niż do tej 
pory. Dużo? No jasne, że dużo – dla 
niemal wszystkich mieszkańców Bia-
łej Podlaskiej. Podwyżkami nie muszą 
się przejmować najlepiej zarabiający. Są 
wśród nich z całą pewnością szefowie 

komunalnych spółek a prywatniej – ko-
ledzy obecnego włodarza Białej Podla-
skiej. Ernest Jaroszek, pomagier Litwi-
niuka z czasu jego kampanii wybor-
czej, dostał pensję w wysokości ponad 
15 tys. złotych miesięcznie jako członek 
zarządu WOD-KANu. Inny kumpel Li-
twiniuka i kandydat Platformy w wybo-
rach samorządowych Sebastian Pasz-
kowski zarabia 15 tysięcy w PEC. Woj-
ciech Chilewicz, serdeczny przyjaciel 
prezydenta z PO został z kolei preze-
sem ZGL. A to wszystko pod hasłem 
„przejrzystości” i „skromności”…
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Jak odwołać prezydenta? 
Polskie prawo daje mieszkańcom dość proste narzędzie, by odwołać 
włodarza, który nie spełnia ich oczekiwań – to referendum. Aby roz-
począć procedurę wystarczy zebrać 15 osób.  Grupa, która chce zor-
ganizować referendum o odwołanie prezydenta ma 60 dni na zebra-
nie podpisów mieszkańców 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. Referen-
dum 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. SKOMENTUJ 

NA NASZYM PROFILU

Oni kosztują miasto 540 tys. zł rocznie!

Ernest Jaroszek, Sebastian Paszkowski i Wojciech Chilewicz – to koledzy Litwiniuka, którzy po objęciu przez niego władzy 
zajęli lukratywne stanowiska w spółkach miejskich
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SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

LITWINIUK NIE ZNA PRAWA?
Ministerstwo pracy miażdży prezydenta!
Czy to możliwe? Czy Michał Litwiniuk, prawnik z wykształcenia, może nie znać prawa? Taki wniosek, miażdżący dla 

jednego z najznamienitszych absolwentów Uniwersytetu Białostockiego, można wysnuć z pisma z Ministerstwa 

Rodziny. Specjaliści wskazują w nim, że prezydent źle rozumie obowiązujące w Polsce ustawy. Czy mega-wpadka 

Litwiniuka będzie podstawą do unieważnienia decyzji o likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich w Białej Podlaskiej? 

Rodzicie uczęszczających tam dzieci z pewnością będą za! 

biała podlaska

Przypomnijmy: radni Platformy Oby-
watelskiej i „niezależnej” Białej Samo-
rządowej bez mrugnięcia okiem za-
twierdzili pomysł Michała Litwiniuka 
by rozbić i zlikwidować Zespół Żłob-
ków Miejskich w Białej Podlaskiej. Oka-
zało się, że ten sam Michał Litwiniuk, 
który jako odpowiedzialny za eduka-
cję zastępca Dariusza Stefaniuka do-
skonale oceniał dyrektor Agnieszkę 
Kulicką nagle, już jako młody-zdolny 

prezydent z PO, zaczął ją oceniać fa-
talnie. Dyrektor Kulicka – a także przy-
tłaczająca większość mieszkańców Bia-
łej Podlaskiej – nie ma wątpliwości, że 
jedynym powodem likwidacji Zespołu 
Żłobków była chęć pozbycia się dyrek-
torki, która kierowała placówką dzięki 

decyzjom poprzednich władz. Litwi-
niuk chce, by zamiast jednej pani dy-
rektor było dwóch – odpowiednio wy-
nagradzanych – dyrektorów. 

Likwidować, likwidować, likwidować!
Pęd prezydenta do likwidacji Zespołu 
był tak wielki, że „zapomniano” zapy-
tać o zdanie rady rodziców, choć taką 
procedurę przewiduje odpowiednia 
ustawa. Gdy Litwiniukowi zwrócił na 
to uwagę wiceminister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Stanisław Szwed, 

prezydent przygotował odpowiedź, 
w której… po swojemu zinterpretował 
przepisy. Dotarliśmy do tego kuriozal-
nego pisma. 
„[…] odnosząc się do poruszanej w piś-
mie kwestii dotyczącej konsultowania 
z Radą Rodziców zmiany formy zarzą-

dzania Żłobkami Miejskimi, uprzejmie 
informuję, że organ prowadzący nie ma 
delegacji ustawowej do realizacji ta-
kiego obowiązku” – pouczył wicemi-
nistra rodziny Michał Litwiniuk. 
„Zapewne, gdyby wcześniej skonsul-
towano zamiar utworzenia Rudy Ro-
dziców Zespołu Żłobków Miejskich, 
inicjatorzy otrzymaliby informację, że 
taki organ nic ma podstaw prawnych 
do funkcjonowania, ponieważ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Rada Ro-
dziców może być utworzona oddziel-
nie w każdym ze Żłobków” – dodał but-
nie prezydent. 

Ministerstwo: prawo jest jasne 
Litwiniukową interpretację ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

Przytłaczająca większość 

mieszkańców Białej Podlaskiej – 

nie ma wątpliwości, że jedynym 

powodem likwidacji Zespołu 

Żłobków była chęć pozbycia 

się dyrektorki, która kierowała 

placówką dzięki decyzjom 

poprzednich władz.

dosłownie zmiażdżył dyrektor depar-
tamentu Polityki Rodzinnej resortu 
rodziny Olgierd Podgórski. W piśmie 
do dyrektor Agnieszki Kulickiej wyjaś-
nił on, że, co oczywiste dla wszystkich 
tylko nie dla prezydenta Białej Podla-
skiej, „do kompetencji rady rodziców 
należy m.in. opiniowanie spraw orga-
nizacyjnych żłobka lub klubu dziecię-
cego, w szczególności w zakresie zmian 
regulaminu organizacyjnego”. 
Ministerstwo rozprawiło się też brutal-
nie z oceną, że rada w Zespole Żłobków 
działa „bez podstaw prawnych”. 
„Odnosząc się do pytania o legalność 
powołanej rady rodziców uprzejmie 
wyjaśniam, że ustawa o  opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 nie stanowi 
o wykluczeniu możliwości powołania 

rady rodziców dla zespołu żłobków lub 
klubów dziecięcych – jeżeli zatem ro-
dzice dzieci objętych opieką instytucji, 
które połączono w zespół, uznają, że 
wygodniej jest im utworzyć jedną radę 
rodziców dla tych instytucji, w ocenie 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej nie ma takich przeciwska-
zań” – wyjaśnił Olgierd Podgórski. 
Czy pominięcie opinii rady rodziców 
może być podstawą do zablokowania 
likwidacji Zespołu Żłobków Miejskich? 
Czas pokaże. Pewne jest, że takiego 
ruchu oczekują rodzice protestujący 
przeciwko decyzji Litwiniuka. 

PF

Michał Litwiniuk kontra Agnieszka Kulicka. Rodzice bialskich dzieci mówią wprost: zostaw naszą panią dyrektor!
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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: MA-
TRYMONIALNE
tpo.me.x.y gdzie „me” oznacza rubrykę: 
MEBLE
tpo.mo.x.y gdzie „mo” oznacza rubrykę: MO-
TORYZACJA

tpo.n.x.y gdzie „n” oznacza rubrykę: NAUKA
tpo.nk.x.y gdzie „nk” oznacza rubrykę: NIE-
RUCHOMOŚCI KUPIĘ
tpo.nw.x.y gdzie „nw” oznacza rubrykę: NIE-
RUCHOMOŚCI WYNAJMĘ
tpo.ns.x.y gdzie „ns” oznacza rubrykę: NIE-
RUCHOMOŚCI 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: 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: ZWIE-
RZĘTA

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

tpo.mo.sprzedam audi a4 

2001 r., 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
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Noblistka z Polski Olga Tokarczuk już dziś martwi 
się o akcyzę na mięso i to za 50 lat i jest przekonana, 
że „siłą Polski jest literatura, a nie węgiel” tyle tylko, 
że blisko 70 proc. Polaków nie czyta już żadnej książki 
w ciągu roku, a i literatura zeszła na psy, domy zaś 
w zimie trzeba jednak czymś ogrzać.
Były premier i tzw. Król Europy martwi się teraz 
o Brexit, o liberalizm, choć jest przekonany, że „ulica 
i zagranica” to korzyść dla Polski, a prezydent 
Emmanuel Macron według DonaldaTuska to nowa 
nadzieja dla Europy. Powiem „szczerze” jak Donald 
Tusk – Eureka, noblistka z literatury Olga Tokar-
czuk dostrzegła wreszcie, że: „Coś jest ze światem nie 
tak”. Szkoda tylko że oboje nie wgłębili się w tego zja-
wiska przyczyny i sami nie uderzyli się we własne 
piersi, bo to że świat jest dziś w ideowym zamęcie 
i na etyczno-moralnym zakręcie wiadomo nie od dziś, 
a liberalizm, weganizm, kosmopolityzm, antynatalizm, 
genderyzm, ale i ekologizm, globalizm, neomarksizm, 
wojujący i zbrodniczy antychrześcijanizm jak i też cał-
kiem nowoczesna głupota, poprawność polityczna czy 

bliżej nieokreślone wartości europejskie mają w tym 
szaleństwie i kakofonii informatycznej swój zna-
czący udział. Podobnie bardzo zatroskani wydają się 
dziś być liczni liberalni spece od wyprzedaży majątku 
narodowego z czasów poprzednich rządów, którzy 
ubolewają nad wzmocnieniem pozycji naszych akty-
wów narodowych w tym spółek SP, a zwłaszcza fuzją 
PKN Orlen SA z Lotosem – inną spółką SP – czy chęcią 
zakupu innego znaczącego aktywu narodowego firmy 
energetycznej – Energa, ale też ekspansją zagraniczną 
i nowymi, dużymi inwestycjami Orlen SA i usilnie pró-
bują temu przeszkodzić. 
Tym razem nie chodzi tylko, ani nie przede wszyst-
kim o wspieranie polskiego budżetu, to wyraz nowej 
koncepcji rozwojowej i przyszłościowy patriotyzm 
gospodarczy, bo niestety na świecie w wielkim bizne-
sie i równie wielkich zyskach liczą się ci duzi, a nie 
ci mali, postępuje niestety koncentracja i monopoli-
zacja, kwitnie protekcjonizm i wojny celno-handlowe, 
narasta wyścig po zyski, wpływy i nowoczesność, 
 o opanowanie łańcucha dostaw. Skutecznie elimi-
nuje się konkurencję i nie jest do końca prawdą, 
że w razie wybuchu kryzysu finansowego przetrwają 
tylko ci mali tzw. mrówki. To przecież takie firmy 
jak nasze rodowe srebra, w tym właśnie PKN Orlen, 
PGNiG, PKO BP, Pekao SA, KGHM, PZU SA napędzają 
całą naszą gospodarkę, ale też coraz bardzie efek-
tywnie współpracują z polskimi firmami z sektora 

Jak oni się wszyscy martwią o ziemię,
o zwierzęta, o świat, a nawet Polskę

MŚP, osiągając przy tym rekordowe zyski. Oczywiście 
nie bez znaczenia jest zarządzanie owymi akty-
wami państwowymi, naszym wspólnym skarbem 
narodowym, ale oprócz wizji rozwojowych, dobrze 
przemyślanych planów i dobrej współpracy z rządem 
i akcjonariuszami trzeba mieć odwagę, by wprowa-
dzać je w życie i podejmować trafne decyzje. W obliczu 
coraz silniejszej i nie do końca usprawiedliwionej pre-
sji klimatyczno-energetycznej ze strony ONZ, UE, 
KE i różnego rodzaju wpływowych lobby finansowych 
nie mamy innego wyjścia, musimy tworzyć duże, silne 
podmioty gospodarcze, które mogą udźwignąć trans-
formację energetyczna, nie stracić konkurencyjności 
i zbyt wielu miejsc pracy, a jednocześnie uchro-
nić MŚP jak i gospodarstwa domowe od rosnących 
i nadmiernych kosztów energii elektrycznej, a jedno-
cześnie pozwolić utrzymać wysoki wzrost gospodarczy 
i rosnący eksport.
Żeby wygrywać bitwy, a tym bardziej wojny trzeba 
mieć armaty i pieniądze, partyzantka na świato-
wych i europejskich rynkach właśnie się skończyła, 
podobnie jak szumnie zapowiadana unijna solidar-
ność i „dobroczynna” globalizacja. Każdy myśli o sobie 
i my też jako Polska powinniśmy o tym pamiętać. Cie-
pła woda w kranie nikomu już nie wystarcza, bo jak 
to „wielce odkrywczo” stwierdziła noblistka z Pol-
ski Olgi Tokarczuk: „Kto nie jest w ofensywie, ten 
jest defensywie”.

Janusz Szewczak
analityk gospodarczy, 
nauczyciel akademicki

 Czy oni mają ludzi aż za tak niemądrych? Dlaczego 
to wszystko jest takie sztuczne, tak bardzo (koślawo) 
reżyserowane? Zadawałem sobie te pytania w czasie 
ostatniego weekendu, obserwując kolejny spektakl, 
show, żeby nie powiedzieć cyrk, ruszającej kam-
panii prezydenckiej. W czasie sobotniego „Salonu 

Wszystko wskazuje, że na tej właśnie osi 
rozstrzygną się wybory prezydenckie: 
kandydat prawdziwy kontra pełna kreacja

szukać w sondażach odpowiedzi, czy jest lewi-
cowy czy prawicowy, bo ma prawdziwą osobowość. 
Bo jest prawdziwy.
Stoi za nim prawie pięć lat kadencji w której zasad-
nicza obietnica podjęcia gruntownych reform 
naszego państwa i zwiększenia bezpieczeństwa 
została dotrzymana.
Po drugiej stronie jest rażąca sztuczność, reżyseria, 
fałsz (patrz wyżej na rysunek Andrzeja Krauzego), ale 
i zasoby medialnych i finansowych oligarchów.
Wszystko wskazuje, że na tej właśnie osi rozstrzygną 
się wybory prezydenckie: kandydat prawdziwy kontra 
pełna kreacja.
Co wygra? W jakiejś mierze zależy to od każdego z nas.

Dziennikarskiego” na podobną uwagę Wiktora Świet-
lika odpowiedział Piotr Semka: „Dla was to sztuczne, 
nielogiczne, ale tu nie o was chodzi, a o tych, których 
uwiodą emocjami, swoją «uroczą historią»”.
Też prawda.
Jednak nie zmienia to faktu, że zarówno platformer-
ska debata Kidawa kontra Jaśkowiak jak i niedzielne 
otwarcie sezonu przez Szymona Hołownię powięk-
szyło jeszcze wrażenie, że jak na razie w tych 
wyborach prezydenckich poważny kandydat jest jeden 
– Andrzej Duda.
Ten polityk nie musi udawać, wymyślać siebie 
na nowo, mówić to, co mu napiszą – nie musi zatem 
także czytać każdej wypowiedzi z kartki. Nie musi 
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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 selection 8V 2001 r., benzyna, zielony, 
OC – kwiecień, badania – wrzesień, serwisowany na 
bieżąco 3500 zł. Tel. 694820401

KUPIĘ auta z czasów PRL i części do nich. Tel. 
537660770

nieruchomość sprzedam
SPRZEDAM kawalerkę w Międzyrzecu Podlaskim. Tel. 
504381107

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

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

KUPIĘ wszystkie ciągniki i maszyny rolnicze, dobre, 
uszkodzone, spalone, bez papierów. Ładowarki, przyczepy, 
prasy, beczkowozy, agregaty i inne. Tel. 693888308

SKOMENTUJ 
NA NASZYM PROFILU

Rezonans magnetyczny 
w radzyńskim szpitalu
radzyń podlaski

Świetna wiadomość dla pacjentów z Ra-
dzynia Podlaskiego i okolic. W miejsco-
wym szpitalu otwarto nową placówkę 
rezonansu magnetycznego. Inwestycja 
była warta blisko 5 milionów złotych. 
Jak podkreślają przedstawiciele szpitala 
rezonans magnetyczny PRODIVA 1,5T 
CX to nowoczesne urządzenie diagno-
styczne, które w pełni odpowiada po-
trzebom placówki. Cechuje go świetna 
jakość obrazowania przy jednoczesnej 
prostej intuicyjnej obsłudze.
– W ciągu ostatnich lat wymieniliśmy 
praktycznie wszystkie aparaty me-
dyczne i urządzenia diagnostyczne. Wy-
budowaliśmy i wyposażyliśmy w naj-
wyższej klasy sprzęt medyczny Od-
dział Intensywnej Opieki Medycznej 

oraz Blok Operacyjny. Do tego trzeba 
dołożyć remonty i modernizacje infra-
struktury szpitala – termomoderniza-
cja budynku głównego, termomoderni-
zacja pawilonu psychiatrycznego. Mogę 
śmiało powiedzieć, że dziś radzyńska 
placówka jest nowoczesnym, dobrze 
wyposażonym szpitalem, udzielającym 
wszechstronnej profesjonalnej pomocy 
medycznej swoim pacjentom – mówił 
dyrektor placówki Marek Zawada. 
Dyrektor, dziękując lokalnym władzom 
i samorządowcom, podkreślił także rolę 
poprzedniego wojewody lubelskiego 
(a dziś posła) Przemysława Czarnka, 
który „zauważył potrzeby mieszkańców 
powiatu radzyńskiego i podjął decyzję 
o  lokalizacji w  Radzyniu rezonansu 
magnetycznego”. 

HS 

KOPIEC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W ŻAKOWOLI RADZYŃSKIEJ
Żakowola (gm. Kąkolewnica) w 1526 r. występowała pod nazwą Dubrowna Wola. Administracyjnie należała wtedy do 

starostwa niegrodowego kąkolewnickiego na ziemi łukowskiej. Dopiero w 1661 r. pojawiła się nazwa Żakowola Wola 

zwana też Dąbrowską. Obecnie miejscowość podzielona jest na Żakowolę Starą, Poprzeczną i Radzyńską. W ostatniej 

z wymienionych znajduje się kopiec upamiętniający Józefa Piłsudskiego oraz przemarsz Legionów w 1915 r. 

żakowola

Żakowola Radzyńska położona jest 
wzdłuż drogi krajowej nr 19. Kopiec 
znajduje się na końcu miejscowości, 
po prawej stronie jadąc w  kierunku 
Kąkolewnicy. Inicjatywa jego usypa-
nia pojawiła się tuż po śmierci mar-
szałka w 1935 r. Stała za nią Rada Gro-
madzka Żakowoli Starej, mieszkańcy 
oraz radny wojewódzki Jan Piekarski. 
Ochoczo do tego dzieła włączył się też 
Zarząd Gminy, a także harcerze, mło-
dzież szkolna i Straż Pożarna.
Uroczyste odsłonięcie kopca odbyło 
się 12 maja 1936 r., w pierwszą rocz-
nicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Było 
to swoiste wotum wdzięczności mar-
szałkowi, który wypierając siły carskie 
„zagościł” w Żakowoli w 1915 r. Na 
kopcu umieszczona została pamiąt-
kowa tablica, na której zobaczymy 
odznakę I Brygady Legionów Józefa 
Piłsudskiego. Ma ona kształt ażuro-
wego krzyża wpisanego w koło. Na po-
ziomych jego ramionach widzimy litery 
„J” (Józef) i „P” (Piłsudski), zaś na pio-
nowych „1” i „Br” (Brygada). Na tarczy 
środkowej krzyża umieszczono orła 
w koronie, stylizowanego według wzo-
rów orłów Królestwa Polskiego i wzoru 
z 1913 r. Poniżej odznaki znajduje się 
napis: W SIERPNIU 1915 r. / DRUGIM 
ROKU WALKI / ORĘŻNEJ O NIEPOD-
LEG – /ŁOŚĆ NARODU POLSKIE – / GO 
SZLAKIEM TYM SZLI / W BÓJ ŻOŁ-
NIERZE / JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / 
1 BRYGADA, 4 pp. // W  PIERWSZĄ 
ROCZNICĘ ŚMIERCI / KOMENDANTA 

/ ŻAKOWOLA 12 MAJA 1936 r. /.
Kopiec przetrwał do II wojny świato-
wej. W 1940 r. częściowo rozebrali go 
Niemcy, wykorzystując uzyskany w ten 
sposób materiał do budowy drogi wio-
dącej w kierunku Polskowoli. Całko-
wite zniszczenie kopca nastąpiło 
w czasach komunistycznych. Nie 
zatarł się jednak w pamięci 
mieszkańców Żakowoli. 
Po 1989 r. miejsce 
zostało zabez-
pieczone 

(słupkami i łańcuchem) oraz oznako-
wane tablicą z napisem: W tym miej-
scu w latach 1936-1940 / istniał kopiec 
poświęcony / Józefowi Piłsudskiemu, 
/ usypany przez społeczeństwo / Ża-
kowoli Radzyńskiej / w pierwszą rocz-
nicę śmierci marszałka, / na pamiątkę 
pobytu w tym miejscu / Jego żołnierzy 
w 1915 roku /.
29 listopada 2013 r. w tym miejscu od-
słonięty został pomnik. Zawiera on 
motywy z pierwszej tablicy znajdują-
cej się na kopcu – odznakę I Brygady 
Legionów Józefa Piłsudskiego 

oraz odtworzony napis. Było to moż-
liwe dzięki miejscowemu nauczycie-
lowi historii – Piotrowi Szkurłatowi-
czowi, który odnalazł oryginalną tab-
licę i przekazał ją na przechowanie do 

Dwudziesta dziewiąta część cyklu 

Cudze chwalicie, swoje poznajcie…

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

Gminnej Biblioteki Publicznej w Ką-
kolewnicy.
Kopiec postanowiono odbudować. 
W  wigilię 96. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości (9 listo-
pada 2014 r.) odbyła się uroczystość 
jego odsłonięcia. Kopiec, u podstawy 
obmurowany polnymi kamieniami, 
ma 3 m wysokości. Z przodu umiesz-
czony został kamień, do którego przy-
mocowano zachowaną oryginalną 
tablicę. Inicjatywa odtworzenia kopca 
pochodziła od wójta gminy Kąkolew-
nica Zbigniewa Ładnego oraz Piotra 
Szkurłatowicza. W pracach przy jego 
odbudowie uczestniczyli m.in. osa-
dzeni w zakładzie Karnym w Białej 
Podlaskiej.
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WOJCIECHOWSKI: ROLNICY MUSZĄ 
DOSTAĆ SWOJE PIENIĄDZE!
– Będę bronił budżetu Wspólnej Polityki Rolnej przed jakimikolwiek propozycjami jego zmniejszenia 
– oświadczył w Brukseli polski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który wziął udział 
w konferencji poświęconej perspektywom unijnego rolnictwa.

rolnictwo

– Mamy propozycję budżetu przy-
gotowa ną przez poprzednią Komi-
sję Europejską, która jest podtrzymy-
wana przez obecną Komisję. Decyzja, 
co do budżetu jest w rękach państw 
członkowskich. Moją rolą jako komi-
sarza jest bronić budżetu na rolnictwo 
– powiedział Janusz Wojciechowski. 

Dostarczyć argumentów
– Dostarczam argumentów, żeby 
te  końcowe decyzje dotyczące bu-
dżetu były korzystniejsze dla rolni-
ków w stosunku do tego, co zostało 
przedstawione. Mam nadzieję, że tym 
razem tak będzie – dodał, podkre-
ślając, że obecnie sytuacja europej-
skiego rolnictwa jest trudna. Od rol-
ników wymaga się, że będą podążać 
za trendami i na przykład prowadzić 

produkcję bardziej „przyjazną dla 
środowiska”. 

Wielka szansa
– Jednak to wszystko oznacza więk-
sze koszty dla rolników – powiedział 
Wojciechowski, zaznaczając, że także 
dlatego rolniczy budżet powinien być 
większy. 
– Polscy rolnicy mogą być tymi, któ-
rzy wiele skorzystają na  Europej-
skim Zielonym Ładzie pod warun-
kiem, że będą odpowiednie fundusze 
w drugim fi larze, ale także w pierw-
szym, na ekoprogramy. Jeśli powsta-
nie dobry plan strategiczny, to rolnicy 
zwłaszcza z mniejszych, średnich go-
spodarstw mogą wiele na  tym sko-
rzystać. To mogą być nawet programy 
przywracające produkcję w wielu go-
spodarstwach, które zaprzestały pro-
dukcji zwierzęcej. Mamy wiele miejsc 

w Polsce, gdzie już nie ma hodowli 
bydła i świń. Te programy związane 
z Europejskim Zielonym Ładem mogą 
pomóc przywrócić produkcję w wielu 
małych polskich gospodarstwach. 
Wielka szansa, tylko trzeba ją wyko-
rzystać – zaznaczył też polski komi-
sarz ds. rolnictwa. 
Przypomnijmy, że jednym z celów, ja-
kie wyznaczył sobie Janusz Wojcie-
chowski a które wcześniej znalazły się 
w programie Prawa i Sprawiedliwości 
jest wyrównanie dopłat dla polskich 
rolników do poziomu zachodnioeu-
ropejskiego. 
– Za mojej kadencji to się dokona – 
podkreślił Wojciechowski, który for-
malnie objął swoją tekę 2 grudnia. 
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Janusz Wojeciechowski zapowiada podniesienie dopłat dla naszych rolników


