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Koronawirus zaatakował Polskę. 
U kilkudziesięciu osób, w tym kilku 
z Lubelszczyzny, potwierdzono obecność 
wirusa. Kilka tysięcy Polaków poddało 
się kwarantannie. Jest też już niestety 
pierwszy przypadek. Rząd podejmuje 
wszystkie niezbędne środki, by 
zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, 
zamknięto m.in. szkoły i odwołano 
wszystkie imprezy masowe. Bardzo 
wiele jednak zależy od nas samych. – 
Proszę o stosowanie się do zaleceń służb 
sanitarnych. Zachowajmy ostrożność, 
nie wychodźmy bez potrzeby z domu, 
zatroszczmy się o osoby starsze 
i schorowane – apeluje minister zdrowia 
Łukasz Szumowski, który wprowadził 
wczoraj w kraju stan zagrożenia 
epidemicznego. Oznacza to m.in. 
możliwość wprowadzenia ograniczeń 
w przemieszczaniu się i zamknięcia 
niektórych instytucji.
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Chorzy z naszego województwa leżą w szpitalach 
w Bełżycach i Lublinie. Stan jednego z nich jest 
dość ciężki, chory oddycha za pomocą respira-
tora. W całym kraju liczba przypadków rośnie 
z dnia na dzień. Do końca nadchodzącego tygo-
dnia pewnie przekroczy ona tysiąc. 

Zagrożenie epidemiczne
Wprowadzenie zagrożenia epidemicznego przez 
rząd oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach 
minister zdrowia może czasowo ograniczyć spo-
sób przemieszczania się a także zakazać i ograni-
czyć obrotu i używania 
– Można też czasowo ograniczyć funkcjonowa-
nie określonych instytucji lub zakładów pracy 
i wprowadzić zakaz organizowania widowisk 

i wszelkich zgromadzeń określonych co do liczby 
w rozporządzeniu – tłumaczył minister zdrowia 
Łukasz Szumowski. 

To nie ferie
Już wcześniej zamknięte zostały wszystkie pla-
cówki opiekuńcze i oświatowej: od żłobków, przez 
szkoły po uniwersytety. 
– To jest największy apel do ludzi młodych. To nie 
jest czas na zabawę, ferie i czas wolny. Taki błąd 
zrobili Włosi – podkreślał minister Szumowski. 
O zachowanie powagi i solidarność apeluje także 
prezydent Andrzej Duda. – Bardzo proszę, żeby 
to traktować poważnie. Bardzo proszę, żeby też 
pomagać takim osobom, żeby wspierać osoby, 
które są poddane tej kwarantannie. Żeby mogły 
dotrzymać tej kwarantanny. Żeby otrzymywały 
to, co jest im potrzebne, żeby być z nimi w kon-

takcie – poprosił prezydent. 

Kompleksowa pomoc
Przedstawiciele rządu apelują do pracodawców 
o  umożliwienie pracownikom pracy zdalnej, 

a więc w domu. Wzmocniono kontrole na grani-
cach. Ministerstwo Rozwoju proponuje kolejne 
rozwiązania, które mają pomóc fi rmom dotknię-
tym kryzysem. Przedstawiciele resortu rolnictwa 
zapewniają z kolei, że nie zabraknie w Polsce 
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wydarzenia

Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski
W związku z epidemią proszę o dużą wrażliwość w kon-
trakcie z osobami starszymi. Chrońmy ich jeszcze bar-
dziej. I apel do osób starszych, aby w miarę możliwości 
ograniczyć aktywność w społeczeństwie, aby trzymać się 
z dala od dużych zgromadzeń, od miejsc, gdzie potencjal-
nie mogłoby dojść do zarażenia.

TRZEBA PRZYGOTOWAĆ SIĘ
NA NARODOWĄ KWARANTANNĘ
Rośnie liczba zarażonych koronawirusem w Polsce. Na Lubelszczyźnie do wczorajszego 
(12 marca) popołudnia potwierdzono sześć przypadków. W całym kraju obowiązuje stan 
zagrożenia epidemicznego. Rząd apeluje o spokój, ograniczenie wychodzenia z domu 
i zachowanie podstawowej ostrożności. 

Dyrektor Chodziński:
bądźmy odpowiedzialni!
Dyrektor bialskiego szpitala wojewódzkiego Adam Chodziński 

apeluje do wszystkich mieszkańców naszego regionu o rozwagę 

i odpowiedzialność. Przypomina też o najważniejszych 

obowiązujących dziś zasadach. 

biała podlaska

– Od samego początku pil-
nie monitorujemy sytuację. 
W naszym szpitalu wdrożyli-
śmy wszystkie zalecane przez 
rząd i  inspekcję sanitarną 
procedury. Mamy wykwali-
fi kowaną i przeszkoloną pod 
kątem koronawirusa kadrę 
medyczną. Zabezpieczyliśmy 
sprzęt ochronny i dezynfe-
kujący – mówi Chodziński, 
podkreślając, że do tej pory 
(a więc do czwartku) nie było 
w placówce chorych na koronawirusa. 
– Trzeba dmuchać na zimne. W m yśl 
tej zasady apeluję, jeżeli ktoś miał kon-
takt z osobami, które były za granicą 
w  krajach szczególnie narażonych: 
Chiny, Włochy, Niemcy, to powinien 
natychmiast zadzwonić pod specjalny 
numer NFZ albo zgłosić się bezpośred-
nio na izbę przyjęć oddziału zakaź-

nego! Nie ogólną, nie świąteczną, ale 
właśnie tam. Szpital jest odpowiednio 
oznakowany, zrobiliśmy to, żeby nikt 
nie miał problemów z trafi eniem – do-
daje Chodziński. 
Kolejną ważną rzeczą jest troska o hi-
gienę. Wszyscy powinniśmy przestrze-
gać podstawowych zasad: myć ręce 
ciepłą wodą z mydłem, zaopatrzyć się 

w środki dezynfekujące na bazie al-
koholu i wystrzegać się przebywania 
w większych skupiskach ludzkich.
– Ograniczmy kontakty towarzyskie do 
minimum, jeżeli nie jest to konieczne 
nie wychodźmy z domu. Bądźmy od-
powiedzialni – podkreśla dyrektor bial-
skiego szpitala. 

PF

Dyrektor Adam Chodziński: Ograniczmy kontakty towarzyskie do minimum, jeżeli
nie jest to konieczne nie wychodźmy z domu
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żywności – dlatego nie ma sensu robić obecnie 
wielkich zapasów jedzenia. Jednocześnie z dzia-
łaniami prewencyjnymi rząd podejmuje działania, 
dzięki którym skuteczniej będzie można leczyć 
chorych. W każdym województwie będzie co naj-
mniej jeden dedykowany szpital w całości prze-
znaczony dla zakażonych pacjentów. 

Potrzebna modlitwa
Konferencja Episkopatu Polski zarekomendowała 
biskupom udzielenie dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej m.in. 
osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji, 
dzieciom i młodzieży oraz osobom, które czują 
obawę przed zarażeniem. 
– Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobec-
ność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie 
nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby 

osoby korzystające z dyspensy trwały na osobi-
stej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do du-
chowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez 
transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe 
– podkreślono w komunikacie KEP.
– Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modli-
twę w intencji ochrony przez chorobami, a także 
o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla 
każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszyst-
kich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy 
się o zdrowie dla chorych, tych którzy się nimi 
opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz 
wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wy-
gaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła 
zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach 
suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…” – apelują 
polscy biskupi. 

PF

W Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Zachowajmy spokój i postępujmy według 
wytycznych odpowiednich służb
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NOWE INWESTYCJE KOLEJOWE 
NA POŁUDNIOWYM PODLASIU
Samorządowcy z naszego regionu apelują do rządu: zmodernizujcie linię 

kolejową z Łukowa do Lublina i wybudujcie linię Milanów-Biała Podlaska-

Fronołów. Wielka odbudowa komunikacji kolejowej, którą prowadzi gabinet 

Prawa i Sprawiedliwości to niepowtarzalna szansa dla naszego regionu.  

południowe podlasie

Przypomnijmy: Trwają prace nad budową 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, który 
będzie jednym z największych węzłów trans-
portowych na świecie. Jedna z kolejowych 
„szprych” CPK stanowi połączenie Portu i War-
szawy z Południowym Podlasiem. Pociągi, po 
przejechaniu przez Siedlce pojadą do Łukowa, 
a potem do Białej Podlaskiej i Brześcia. Kolejną 
szansą dla naszego regionu będzie łącząca 
kraje nadbałtyckie z Warszawą a następnie 
Berlinem trasa szybkiej kolei Via Baltica. 

Samorządowa inicjatywa, rządowe wsparcie
Aby w pełni z tej szansy skorzystać konieczne 
są lokalne inwestycje. Zabiegają o nie samo-
rządowcy z Południowego Podlasia, wspie-
rani przez miejscowych parlamentarzystów 
PiS a także przedstawicieli władz centralnych. 
W radzyńskim urzędzie miasta odbyła się zor-
ganizowana przez wicemarszałka wojewódz-
twa lubelskiego Zdzisława Szweda, starostę 
radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, 
burmistrza Radzynia Jerzego Rębka oraz wójta 
gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka 
konferencja zatytułowana „Rozwój kolei w wo-
jewództwie lubelskim”. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele powiatów bialskiego, 
lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, 
parczewskiego i radzyńskiego. Na temat roz-
woju kolei w regionie rozmawiali także wice-
wojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, ekspert 
kolejowy i Prezes Stowarzyszenia Ekspertów 
i Menedżerów Transportu Kolejowego Józef 
Marek Kowalczyk, dyrektor Biura Strategii PKP 
Polskich Linii Kolejowych Tadeusz Sobotnik, 
dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PLK w Lub-
linie Andrzej Matysiakiewicz oraz koordynator 
komponentu kolejowego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego Aleksander Wołowiec.

List do ministrów
Samorządowcy z  powiatu bialskiego, łu-

kowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, 
lubartowskiego i lubelskiego podpisali apel 
skierowany do ministra infrastruktury An-
drzeja Adamczyka oraz wicepremiera, mi-
nistra aktywów państwowych Jacka Sasina. 
W dokumencie wnioskują o podjęcie działań 
w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 30 
Łuków – Lublin Północny w  zakresie bu-
dowy drugiego toru oraz zwiększenia liczby 
połączeń linii kolejowych z prośbą o decyzję 
i wykonalność tej inwestycji jeszcze w tym 

roku. W dokumencie uwzględniono również 
wniosek w sprawie wybudowania linii 631 
Milanów – Biała Podlaska – Fronołów. Pod 
dokumentem podpisy złożyło dwudziestu 
samorządowców.
– Potrzebujemy tu dobrze działającej kolei. To 
dla naszego powiatu szansa. Chcemy działać 
z każdym, kto chce i może włączyć się do tego 
przedsięwzięcia – mówił niedawno starosta 
Szczepan Niebrzegowski.

PF

„Brońcie krzyża”
3 czerwca 2016 r. sufragan diecezji 

siedleckiej ks. Bp Piotr Sawczuk dokonał 

poświęcenia pomnika św. Jana Pawła 

II w Komarówce Podlaskiej. Wykonany 

z granitu monument stanął na placu 

przed główną bramą kościoła pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa.

komarówka podlaska

Jan Paweł II ukazany został w postawie stojącej, trzymający w rę-
kach pastorał – symbol władzy papieskiej. Na cokole (od przodu) 
widnieją słowa: BROŃCIE KRZYŻA, wypowiedziane przez Papieża 
Polaka w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. Zebrani pod Wielką Krokwią 
usłyszeli wtedy m.in.: „Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie 
się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowia-
dać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię 
Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy 
rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił 
do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! 
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej 
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są na-
sze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, 
która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.
Fundatorami pomnika są mieszkańcy wsi Wiski – Barbara Szczy-
gieł-Bylicka i Andrzej Bylicki. Informuje o tym inskrypcja wyryta 
z tyłu cokołu, gdzie również przeczytamy: ŚWIĘTEMU JANOWI 

PAWŁOWI II (1978-2005) 
W ROKU PAŃSKIM 2016. 
Jak sami fundatorzy mó-
wią, pomnik stanowi dar 
dziękczynienia za zdrowie 
i otrzymane łaski. Ponadto 
Państwo Byliccy pragną, by 
św. Jan Paweł II wstawiał się 
za parafian, aby przyszłe 
pokolenia szanowały krzyż 
i zachowały wiarę katolicką.

PA
W
Ja
w
dz
i o
Pa
św
z
p
i z

40. część cyklu Cudze 

chwalicie, swoje poznajcie…

...autorstwa Ro-
berta Mazurka, 
znanego ani-
matora kultury 
i działacza spo-
łecznego, obec-
nie szefa Ra-

dzyńskiego Ośrodka Kultury.
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Samorządowcy dostrzegają wielką szansę, jaką dla regionu jest rozwój kolei
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partnerem rubryki podlasie z kulturą jest saltus ubezpieczenia

6 marca na deskach Radzyńskiego Ośrodka Kultury 

gościł spektakl „Dwie połówki pomarańczy”. 

Występujący w sztuce aktorzy – Jarosław Boberek, 

Cynthia Kaszyńska, Urszula Dębska i Maria Ciunelis 

– w zabawny sposób ukazali sprawy damsko-

męskie z perspektywy trzech pokoleń.

radzyń podlaski

Stare prawdy życiowe ścierały się z nowoczesnym podejściem 
do życia. Co więcej, nie brakowało w niej nagłych zwrotów ak-
cji i zabawnych scenek. W sztuce tej nic nie było takie, jakim się 
wydawało na początku. Śmierć małżonka nie była wcale końcem 
związku – wprost przeciwnie. A słowa przysięgi małżeńskiej „do-
póki śmierć nas nie rozłączy”, nabrały całkiem innego znaczenia.
Jeśli chodzi o grę aktorską, to największe brawa należą się Marii 
Ciunelis, która jako rozrywkowa starsza pani wzbudzała w wi-
dzach wiele radości. Wprowadzała do pokoju ogarniętego żałobą 
sielankowy nastrój panujący na dole. Weselne przyśpiewki oraz 
taniec w jej wykonaniu były rewelacyjne. Kom iczny efekt dopeł-
niały pikantne puenty dotyczące relacji damsko-męskich.
Kolejną gwiazdą spektaklu okazał się Jarosław Boberek, który 
znakomicie odegrał rolę kobiecą. Z subtelnym wdziękiem zapre-
zentował swoje talenty aktorskie w... butach na obcasach, spód-
nicy i peruce. Także Urszula Dębska znakomicie zagrała swoją 
rolę – energicznej Amerykanki polskiego pochodzenia. Świetnie 
naśladowała akcent obcokrajowców, którzy posługują się naszym 
językiem. Nie można zapomnieć także o Cynthii Kaszyńskiej, z po-
zoru zbolałej wdowie, która postanawia korzystać z życia.
Niebagatelne znaczenie miała również oprawa muzyczna spek-
taklu – wpadająca czasem przez okno czy drzwi weselna muzyka do-
dawała całej sytuacji komizmu. Na uwagę zasługuje także scenografi a. 
Pokój hotelowy odzwierciedlony został w najdrobniejszych szczegółach.
Spektakl bawił i wzruszał jednocześnie, gdyż wątek żałoby łączył się 
nieustannie z wątkiem weselnym. W dodatku sztuka skłoniła widzów 
do zastanowienia się, do czego jesteśmy zdolni, by odzyskać swoją drugą 
połówkę. Trzeba przyznać, że zakończenie było zaskakujące.
Spektakl został zorganizowany w ramach 8. edycji „Radzyńskich Po-
dróży Teatralnych” przez Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” 
działające przy ROK

HS/ROK

KOCHA CZY NIE KOCHA? 
„DWIE POŁÓWKI 
POMARAŃCZY” W ROK fo

t. 
RO

K/
To

m
as

z 
M

ły
na

rc
zy

k



Tygodnik Podlaski
13 marca 20206 opinie D 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

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

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

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

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

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

nieruchomość wynajmę
WYNAJMĘ lokal użytkowy w Białej Podlaskiej, 
ul. Janowska 11j (obok Społem), 40 m2, wszystkie 

media, własne miejsce parkingowe. Tel. 506862903

praca zatrudnię 
ZOSTAŃ opiekunką seniorów w Anglii lub Niemczech. 
Praca legalna, zarobki do 7500 na rękę. Zadzwoń lub 
napisz: 511 210 057, 736 841 711

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

KUPIĘ stodołę może być zawalona. Tel. 503-100-349

usługi
WYKONAM tynki maszynowe cementowo-wapienne, 
szybko i solidnie zapraszam do kontaktu. Tel. 531326739

zdrowie
MEDYCYNA estetyczna i anty-aging, lek. med. 
Małgorzata Konon-Kisiel, botox, kw. hialuronowy, 
peelingi medyczne, leczenie łysienia i nadmiernej 
potliwości. Tel. 501620981

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

Dwa tygodnie temu napisałem na naszym portalu, iż nakrę-
cając histerię w sprawie koronawirusa opozycja popełniła 
największy błąd tej kampanii. Przede wszystkim dlatego, 
że w tej „grze” to rząd ma wszystkie karty. To on decy-
duje o konkretnych działaniach, to on jest w centrum 
wydarzeń. W waru nkach zagrożenia społeczeństwa nie-
mal zawsze skupiają się wokół rządzących. Rzecz jasna, 
wszystko pod warunkiem, że władza nie popełni jakiś 
spektakularnych błędów, które zaowocują społecznym 
gniewem. 
Dziś można uznać, że rząd premiera Mateusza Morawie-
ckiego stanął na wysokości zadania. Rzecz jasna, wciąż musi 
trzymać rękę na pulsie, bo rozwój sytuacji może wymagać 
działań naprawdę bezprecedensowych, przypominających 
to, co robią rządy w stanie wojny lub innego poważnego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Kandydaci na urząd prezydenta ograniczają kampanię, która 
i tak będzie toczyła się w cieniu walki z koronawirusem. 
Jakie będą tego skutki polityczne? W przypadku prezy-
denta Dudy w jakiejś mierze obosieczne. Z jednej strony, 
będzie on korzystał w związku z przywołanym już wyżej 

mechanizmem jednoczenia się społeczeństw wokół rzą-
dzących. Z drugiej, to prezydent Andrzej Duda jest jedynym 
kandydatem, który przyciągał rzeczywiście tysiące ludzi 
na swoje spotkania; ten wymiar kampanii był jego atutem, 
z którego na razie nie będzie mógł korzystać. Ale i inni kan-
dydaci, zwłaszcza liczący na rolę czarnego konia kampanii, 
nie będą mogli korzystać z tego narzędzia. Będą musieli 
w większym stopniu polegać na pośrednictwie mediów, 
co powinno dać premię i Kidawie-Błońskiej, i Kosiniakowi-
-Kamyszowi, czyli dwójce, która realnie walczy o nominację 
systemu III RP. Kandydatka KO będzie też miała mniej okazji 
do popełniania gaf.
Jedna z potencjalnych politycznych konsekwencji epi-
demii wydaje się szczególnie istotna: otóż swego 
rodzaju zamrożenie, czy może raczej pewne zmroże-
nie kampanii, oraz przesunięcie się uwagi obywateli 
w stronę zdrowotnego zagrożenia, utrudni opozycji 
wywołanie wielkiej fali na rzecz zmiany”. Fali podobnej 
do tej, która zmiotła ze sceny Bronisława Komorow-
skiego. Fali, która miałaby w sobie pewne elementy 
nastrojów rewolucyjnych.
Nie mam wątpliwości, że opozycja – dysponująca potężnymi 
zasobami w zakresie gry na emocjach – planowała taki sce-
nariusz. W pewnym sensie przygotowywała go od bardzo 
dawna, w sposób groteskowo wręcz histeryczny opisując 
naszą rzeczywistość. Teraz będzie miała problem. Teraz 
musi grać według klasycznych reguł kampanii, choć rzecz 
jasna w momencie mało klasycznym. Co z kolei sprawia, 
że siły są mniej więcej wyrównane.

Koronawirus blokuje główny scenariusz 
opozycji na kampanię. W czasach
epidemii ten pomysł jest już nieaktualny
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Jacek Karnowski 
publicysta, redaktor naczelny 
tygodnika „Sieci”

S K U T E C Z N A  R E K L A M A
w Tygodniku Podlaskim (10 tysięcy nakładu)

tel. 695 353 321, reklama@tygodnikpodlaski.pl

ogłoszenia drobne
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WIELKIE POPARCIE DLA PREZYDENTA
150 TYSIĘCY PODPISÓW W WOJEWÓDZTWIE

wybory 2020

– 83,5 tysiąca podpisów za kandydaturą 
Andrzeja Dudy z Okręgu nr 7 Chełm. 
Gratulacje! Walczymy dalej! – napisał 
w internecie wicepremier i poseł z na-
szej ziemi Jacek Sasin. 

Bez wątpliwości
– Chętnych do wsparcia pana prezy-
denta jest bardzo wielu, Polacy nie 
mają wątpliwości, że trzeba konty-
nuować dobrą zmianę – mówi Kamil 
Paszkowski, dyrektor biura senatora 
Grzegorza Biereckiego i posła Dariu-
sza Stefaniuka. – My Białej Podlaskiej 
i powiecie bialskim zebraliśmy 11,5 tys. 
podpisów, w powiecie radzyńskim było 
to 7,5 tys. podpisów a w powiecie par-
czewskim poparcie na dystrybuowa-

Polacy masowo popierają prezydenta Andrzeja 

Dudę. W okręgu chełmskim, do którego należy 

również nasz region, zebrano już grubo ponad 

80 tysięcy podpisów na listach poparcia. Tylko 

w powiecie bialskim głowę państwa wsparło 

w ten sposób blisko 12 tysięcy osób.

nych przez nas listach wyraziło 2,5 tys. 
osób – informuje Paszkowski. 

Rekordy
Także w  innych częściach naszego 
województwa akcja zbierania podpi-
sów przebiega bardzo sprawnie. Poseł 
Przemysław Czarnek poinformował, 
że w lubelskim okręgu nr 6 zebrano 
ich już 65 tysięcy. Oznacza to, że tylko 
w województwie lubelskim Andrzeja 
Dudę swoim podpisem poparło blisko 
150 tysięcy osób!
Władze PiS zapowiadały, że w całym 
kraju spodziewają się zebrania ok. 1,5 
miliona podpisów pod kandydaturą 
Andrzeja Dudy. 
– Naszym celem jest zebranie większej 
liczby podpisów niż pięć lata temu – 
oświadczył wówczas szef Komitetu 

Wykonawczego  PiS poseł Krzysztof 
Sobolewski.

Do 26 marca
Przypomnijmy, że aby kandydat mógł 
przystąpić do wyborów, musi zyskać 
poparcie 100 tysięcy osób. W tej chwili 

podpisy zbiera już prawie 30 
innych kandydatów. Mają 
na to czas do 26 marca. Ilu 
ostatecznie znajdzie się na 
liście do głosowania? Czas 
pokaże. 
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Wielkie wsparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy z okręgu wyborczego 
numer 7
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