bp Antoni Pacyfik Dydycz

Sylwia Ługowska

Módlmy się w intencji wyboru dobrych posłów i senatorów. O dobry, godny i uczciwy rząd. Starajmy się
wszyscy wziąć udział w wyborach i nie zapominajmy
o krwi przelanej na Podlasiu w walkach o to, aby
kolejne pokolenia mogły w sposób wolny wybierać.
Niech sto procent naszej diecezji pójdzie do urn.

Prawo i Sprawiedliwość to jedyna partia, która serio
traktuje problemy ludzi młodych. W jej programie
znajduję konkretne rozwiązania, jakie trzeba wprowadzić, aby ludzie kończąc szkoły nie musieli wyjeżdżać z kraju, ani też tkwić w pośredniakach.

bp diecezjalny drohiczyński
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sokołów podlaski | powiat sokołowski

łosice | powiat łosicki

OSTRÓW MAZ. | POWIAT OSTROWSKI

Wybieramy Polskę!
Waldemar
Kraska

Senator RP od 2005 r.

Senat kontroluje efekty
pracy posłów. Dzięki nam
wiele przepisów szkodzących obywatelom zostało
zatrzymanych. W pracy senatora niezwykle istotne
jest doświadczenie oraz
chirurgiczna precyzja .

Od Ciebie, od Twojego głosu zależy:
Bogusław
Kowalski

Poseł RP od 2005 r.

Głównym zadaniem posła
jest reprezentowanie interesu swoich wyborców.
Od nich otrzymuje mandat i w ich interesie ma
pracować. Nie głosujmy
na obietnice. Gospodarza
poznaje się po plonach.

 Kto będzie Cię reprezentował
w Parlamencie RP
 Jakie będziemy płacić podatki
 Czy dalej będą rosły ceny
 Jakie będą emerytury i renty
 Czy zostaną sprywatyzowane szpitale
 Jakie możliwości będą miały Twoje dzieci
 Czy powstaną nowe miejsca pracy

 Kto zadba o interesy rolników
 Czy zostaną sprzedane najlepsze polskie
firmy (Orlen, Lotos i inne)
 Jakimi drogami będziemy jeździć
 Czy dalej będziemy „Polską B”
 Czy będzie się rozwijać powiat siedlecki,
sokołowski i łosicki
 Jak będzie się żyło w Polsce

9 października Ty zadecydujesz, czy właściwi ludzie będą dbać o twoje interesy.
Ty wybierzesz ludzi, którzy mają reprezentować nasz region. Wybierz dobrze. Wybierz Polskę!

Kazik: Żałuję, że nie głosowałem na PiS

NIE dla prywatyzacji naszych szpitali!

G

T

łosowałem (na PO),
ale z własnej ignorancji i z ulegania baraniej panice – ulegając panice antypisowskiej. Tego
żałuję. Daleki jestem od
tego, by w czambuł potępiać rządy PiS. Dla
mnie i dla mojej kieszeni
to był bardzo dobry
czas. Znieśli podatek od darowizny,
od spadku, zmniejszyli dochodowy. Niestety
kompletnie nie umieli sobie poradzić z wize-

runkiem w mediach, czego i ja jestem najlepszym
dowodem, widząc w nich
wcielone zło.
Rząd (PO-PSL) popełnia gafę za gafą. Ot, choćby ostatnio wyczytałem, że
w aferze
hazardowej

są wprawdzie jakieś dowody, ale nie takie, żeby
postawić zarzuty... Czytaj: Miro i Zbycho coś broili, ale się im upiecze, bo
ich osłaniają koledzy. Próba kupienia ustawy, bo
z tym mieliśmy do czynienia w tej aferze, czyli sytuacja analogiczna do
tej, która rozwaliła
rząd Millera, teraz
ma ujść na sucho.
Kazik Staszewski
w wywiadzie dla „Nowej
Trybuny Opolskiej”

rwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim
wnioskiem do Sejmu RP o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy komercjalizacji
i prywatyzacji służby zdrowia
oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dla Polski.
Leczenie pacjentów nie
może być przedsięwzięciem,
którego celem jest zysk, to jest
specyficzna dziedzina, która prawom rynkowym się nie
poddaje!
Waldemar Kraska

Tadeusz Ciołkowski

Bolesław Piecha

Przekształcanie szpitali
w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złym
pomysłem.

W polityce zdrowotnej konieczne jest kierowanie się
zasadami akceptowanymi
przez jak największą liczbę
obywateli.

były dyrektor szpitala
w Sokołowie Podlaskim

Polacy
zasługują
na więcej
T

o oznacza, że na przykład rolnicy zasługują na wyższe dopłaty, dzieci i ich rodzice zasługują na to, by w szkołach byli stomatolodzy
i pielęgniarki, że studenci zasługują na bezpłatne studia także na drugim kierunku, że młodzi
ludzie zasługują na wsparcie przy kupowaniu
mieszkań i że w ogóle Polacy o przeciętnych dochodach, nawet jeżeli to jest wbrew interesom
deweloperów, zasługują na taki program państwowy, który będzie im pomagał zdobywać te
mieszkania.
Uczniowie, szczególnie ci najmłodsi, zasługują na lżejsze plecaki. Powinien też być ustalony limit najwyższej ceny za podręcznik
i że w ogóle z tymi podręcznikami trzeba zrobić porządek. Polacy zasługują także
na to, by „szybciej i bezpieczniej jeździć po dobrych
drogach. Wybudowanych, a nie
„w budowie”.
Jarosław
Kaczyński
prezes PiS

Dzięki Bogusławowi
Kowalskiemu:

N

owoczesne pociągi
FLIRT dla Kolei Mazowieckich i samorządu
śląskiego montowane
były w Polsce – w nowej
fabryce Stadlera w Siedlcach. Początkowo załoga
zakładu liczyła 70 osób,
dziś zatrudnionych jest
tu już prawie 300 wysoko wykwalifikowanych
specjalistów, którzy produkują nie tylko EZT, ale
też spalinowe pojazdy trakcyjne dla kolei
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w Holandii, Austrii, Włoszech i Niemczech. Produkcja obejmuje podzespoły elektryczne, jak
i montaż kompletnych
pojazdów, ich uruchomienie, testy statyczne
i dynamiczne. Stadler
Polska zajmuje się również utrzymaniem technicznym FLIRT-ów na
Mazowszu i Śląsku.
„FLIRT z jakością”,
Kurier Kolejowy nr 35/3177,
28 sierpnia 2011, s. 14

były Wiceminister Zdrowia

Pielęgniarki
i dentyści w szkołach

Upadające szpitale. Kolejki do lekarzy specjalistów. Coraz droższe leki.
Lekarze i pielęgniarki
pracujące bez przerwy
po dwie doby na dyżurach. To dowód, że polska służba zdrowia jest
ciężko chora!
– Należy powrócić do finansowania służby zdrowia z budżetu – ogłosił
Jarosław Kaczyński. Jak
mówił, PiS domaga się też
referendum w sprawie prywatyzacji służby zdrowia.
– Wszelkie decyzje, czy
to wprost prywatyzacyjne, czy też prowadzące do
prywatyzacji, powinny być
poprzedzone referendum.
Nie chcemy komercjalizacji szpitali, która może być
wstępem do ich prywatyzacji. Decyzję o tym powinien podjąć w referendum
cały Naród.
Stworzyć sieć
szpitali publicznych
Ustawy zdrowotne koalicji PO-PSL sprawiają, że na
leczeniu przede wszystkim
trzeba zarabiać. Zysk staje się celem głównym. Nie
zgadzamy się z tym i podobnie jak w wielu innych
europejskich państwach
chcemy mieć w Polsce publiczną służbę zdrowia. Nigdy nie byliśmy przeciwnikami powstawania szpitali
prywatnych. Nie zgadzamy
się jednak na prywatyzację
publicznych szpitali. PiS
wprowadzi ustawę o sieci szpitali finansowanych

tomasz Hapunowicz

Produkcja rolna przestaje
się opłacać. Polscy rolnicy
muszą mieć w parlamencie
reprezentantów, którzy będą
walczyć o zmianę tej sytuacji.

Powinniśmy mieć takie same
dopłaty, jak mają Niemcy.
Teraz konkurencyjność naszych rolników w UE spada.
Rząd PiS może to zmienić.

WICE WÓJT GMINY WIŚNIEW

Stan zdrowia dzieci jest niepokojący. Konieczna jest
odbudowa medycyny szkolnej. W tym celu zapewnimy
funkcjonowanie gabinetów profilaktycznych
w każdej szkole ze stałą obecnością pielęgniarek
i Dostępnością opieki lekarskiej, w tym dentystycznej

Jak uleczyć służbę zdrowia?

jan Romańczuk

Za rządów PO-PSL o 27,7% spadła opłacalność upraw polowych

Za rządów PO-PSL wydatki na leczenie wzrosły
o 30 procent, jednak nie udało się dokończyć
żadnej z zapowiadanych dużych reform
z budżetu. Leczenie będzie
w nich gwarantowane z budżetu wszystkim Polakom.
Rozwiązać NFZ
Niewiele państw Unii Europejskiej wydaje na opiekę zdrowotną tak mało, jak
Polska. W przeliczeniu na
mieszkańca to zaledwie 1/3
średniej UE. Dlatego wprowadzimy przepisy o stałym
poziomie wydatków z budżetu na ochronę zdrowia.
Dotychczasowy system finansowania nie sprawdził
się. Dlatego zlikwidujemy
NFZ. Finansowanie jednostek opieki zdrowotnej
odbywać się będzie za pośrednictwem urzędów wojewódzkich. To wojewoda odpowiadać będzie za
stan bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa. Płacić będzie
się za faktycznie wykonane
świadczenie, bez limitów.

Skrócić kolejki
do lekarzy
Fundamentem
systemu
ochrony zdrowia ma być
podstawowa opieka zdrowotna (POZ). Zapewnimy
powszechną dostępność jej
świadczeń tak, aby uzyskano
je w dniu zgłoszenia. Pacjenci boleśnie odczuwają kolejki do lekarzy specjalistów.
Zamiast obecnych limitów
wprowadzimy finansowania
pacjentów objętych opieką
specjalistyczną.
Obniżyć ceny leków
Seniorzy
zdecydowanie
częściej korzystają z porad lekarskich, wydają też
więcej na leki. Ograniczenia refundacji leków, wprowadzone przez PO-PSL
w nich najbardziej uderza.
Porównując nasze dochody
oraz ceny leków widać, że
apteki w Polsce należą do
najdroższych w Europie.

Konstytucja RP

Art. 68

1. Każdy ma prawo
do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne
zapewniają równy dostęp
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych.

Chłop wywiedziony w pole
Po 2013 roku polscy rolnicy będą
otrzymywali niższe dopłaty niż
inni rolnicy w UE. Dla przykładu: wysokość dopłat w Polsce –
187,6 euro na ha, Niemcy – 344,8
euro/ha, Francja – 263,3 euro/ha,
Anglia – 237,8 euro/ha, Grecja –
556,1 euro/ha. Ale to nie jedyny
dowód na ignorowanie interesów
polskich rolników przez rząd POPSL na arenie Unii Europejskiej.

W 2008 roku z udziałem ministra
Sawickiego w UE dokonano przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej.
Przyjęto szereg rozwiązań, które
wpłyną na mniejszą konkurencyjność polskich gospodarstw. Zlikwidowano płatności do upraw roślin
energetycznych. Zlikwidowano od
2012 r. płatności do owoców miękkich (malin i truskawek) wprowadzone na wniosek Polski w 2007 r.

Zrezygnowano z kwotowania produkcji mleka od 2015 r. Zlikwidowano skup interwencyjny mięsa
wieprzowego. Za to drożeją nawozy
i maszyny rolnicze.
Donald Tusk w 2007 r. zapowiadał
poprawę warunków życia rolników.
Tymczasem dziś, według statystyk
Komisji Europejskiej ponad 60% rodzin na polskiej wsi żyje poniżej poziomu dochodów minimalnych.

PSL-PO PSUJE POLSKIE ROLNICTWO?
Co PiS zrobiło dla wsi?
Wprowadziliśmy dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot 0,85 gr./l) – zlikwidowane w 2004 roku
przez PSL. Przygotowaliśmy PROW, co polskiej wsi
dało ok. 120 mld zł. na 7
lat. Zwiększyliśmy kwotę
mleczną o 500 tys. ton a
cukrowa o 100 tys. ton i nie
zamykaliśmy cukrowni. Na
rozwój wsi z polityki spójności poszło ok. 50 mld

zł. Na rolnictwo z Budżetu Państwa szło 3 % PKB
(obecnie 1.92%). Chcieliśmy więcej, ale rząd PiS
działał tylko 2 lata.
A rząd PO-PSL co zrobił?
Zgodził się na mniejsze
dopłaty dla polskich rolników po 2013 r. Dostaniemy
znacznie mniej niż Niemcy,
czy Grecy. Rozregulowano rynki rolne. Likwidowano cukrownie i zmniejszono kwotę cukrową tylko

Krzysztof
Jurgiel

Minister Rolnictwa PiS

w 2008roku o 366 tys. ton.
Są opóźnienia w realizacji PROW (tylko 30% zrealizowano). Nie zwiększo-

no zwrotu akcyzy zawartej
w paliwie (mimo obietnic
1,04 zł/l). Spadła dochodowość w rolnictwie.
Cele PiS po wyborach?
Trzeba przywrócić opłacalność produkcji rolnej.
Chcemy zrównania dopłat
bezpośrednich w UE. Uregulować wszystkie rynki
rolne. Przywrócić nakłady
na rolnictwo z budżetu na
ok. 3% PKB. To tylko te najpilniejsze sprawy.

NA LIŚCIE
02/2011
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Tyle wszystkich polskich bezrobotnych
mieszka na wsi. Ponad połowa z nich
nie przekroczyła wieku 35 lat

Chcemy lekarzy,
nie znachorów

SZPITAL ZOSTAJE!
W marcu sejmik mazowiecki postanowił o likwidacji
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Siedlcach. Szpital miał być
przekształcony w Spółkę
z o.o. Nie zgodził się z tym
NSZZ Solidarność siedleckiej służby zdrowia i złożył
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd orzekł, że żaden
z powołanych przepisów
nie daje prawa do likwidacji publicznego szpitala
i przeniesienia jego zadań
na szpital utworzony przez
Spółkę z o.o. Zgodnie z tym
wyrokiem, uchwała o likwidacji szpitala podjęta przez
sejmik jest nieważna. Według tego wyroku, szpital
powinien istnieć jako Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Spółka prawa handlowego może istnieć, ale
tak jak jest zapisane w wyroku, nie na majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ten jest
przecież własnością publiczną. Przecież został wybudowany z naszych podatków!
Wiesław Kałuski
Przewodniczący NSZZ
Solidarność pracowników
służby zdrowia

43%

WÓJT GMINY ZBUCZYN

02/2011

i n f o r m a t o r pa r l a m e n ta r n y

usk wezwał PiS do publicznej debaty. I powiem
Państwu, że gdy się o tym dowiedziałem prawie
spadłem z krzesła. Bo cała sytuacja wygląda mniej
więcej tak:
Znachor obiecuje choremu, że będzie go leczył.
A następnie przez cztery lata tylko pali nad nim kadzidła i odmawia zaklęcia. Chory wcale nie czuje się lepiej
a jego stan, co oczywiste, jeszcze się pogarsza. A kiedy
wreszcie chce prawdziwego lekarza, to znachor ogłasza, że w tej sprawie konieczna jest… debata.
I  tak też jest z naszym krajem. Cztery lata temu
zajęli się nim właśnie znachorzy a nie lekarze. Na
efekty nie trzeba było czekać – wzrosły podatki, więcej płacimy za prąd, gaz, paliwo, rośnie bezrobocie.
Zadłużenie kraju z 9,1 mld zł przez cztery lata wzrosło do 25 mld. To uderza przede wszystkim w polską
wieś, gdzie dziś aż 60% rodzin żyje poniżej dochodów minimalnych, gdzie mamy aż 43% wszystkich
bezrobotnych. Upada rolnictwo! Polscy rolnicy po
2013 roku dostaną nieco ponad połowę dopłat, jakie dostaną np. Niemcy. Do tego rosną ceny.
I  w tej sytuacji znachor Tusk chce debaty przed
telewizyjnymi kamerami. Wiecie jak ona będzie wyglądała? Jak program Kaszpirowskiego – „adin, dwa,
tri, smotrijtie w maje głaza, będzie żyło się lepiej,
wszystkim”.
W tej chorej sytuacji potrzeba lekarzy. Znachor
WALDEMAR KRASKA
będzie tylko czarował.

poseł
komentuje
Ten rok
nie był udany
dla rolnictwa

D

eszcze utrudniały zbiory. Wielu rolników poniosło straty i koszty związane z potrzebą suszenia
mokrego ziarna. To obniża i tak niską opłacalność produkcji rolnej. A  pamiętać trzeba jeszcze o ostatnich
podwyżkach paliwa, nawozów i środków ochrony roślin. Drożyzna jest skutkiem złej polityki gospodarczej
rządu ekipy Tuska i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Uderza zarówno w mieszkańców miast, jak i terenów
wiejskich. Straty mogły być mniejsze dzięki dopłatom
rolniczym z pieniędzy UE. Niestety, nasi rolnicy wciąż
otrzymują mniej niż na przykład Niemcy.
Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach
podejmie walkę z drożyzną i będzie skutecznie walczyło w Brukseli o większe dopłaty. Wielokrotnie dawaliśmy dowody, że w swojej działalności kierujemy
się interesem zwykłych ludzi, w tym ciężko pracujących mieszkańców wsi - w myśl zasady solidaryzmu
narodowego. My nie jesteśmy zależni od wielkiego
kapitału i elit uległych wobec zagranicy. Potrafimy
im się sprzeciwić jeśli będzie tego wymagała walka
o interesy wszystkich Polaków.
Dałem już wielokrotnie dowody, że jako parlamentarzysta z powiatów Mazowsza Wschodniego skutecznie zabiegam o sprawy duże i małe, ale ważne dla
bogusław kowalski
mieszkańców tej Ziemi.

debata
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Prof. Jerzy Bralczyk

Joachim Brudziński

Te wybory wygra
Prawo i Sprawiedliwość.

To za rządów PiS powstało 1,3 mln nowych miejsc
pracy, wzrosły renty i emerytury, obniżyliśmy podatki
i składkę rentową.

językoznawca

wypowiedź dla gazeta.pl

Mariusz
Błaszczak

Poseł PiS

2 070 000 000 000 zł

Mariusz Kamiński

Muniek Staszczyk

System stworzony przez
PO-PSL służy nielicznym.
Jak w soczewce skupiają się
w nim wszystkie patologie.

Uważam, że bardzo duży
grzech robią media. W czasie kampanii 2007 r. media
demonizowały Jarosława
Kaczyńskiego.

Poseł PiS

To ponad 2 biliony złotych
– tyle wg. „Dziennika Gazety Prawnej’’
wznosi nasze prawdziwe zadłużenie
po dodaniu długów emerytalnych

Lider zespołu T.Love

wypowiedź dla tygodnika WPROST

13 000 000
Tylu Polaków
żyje dziś na skraju biedy!

NIE MA BIEDNYCH PAŃSTW – SĄ TYLKO ŹLE RZĄDZONE!
Rząd PO-PSL sprawia,
że rośnie podział
między biednymi
a bogatymi Polakami. 13 milionów ludzi
żyje na skraju biedy.
Dobry rząd powinien
z tym walczyć

Szef klubu parlamentarnego PIS

Łączy nas przekonanie, że Polska jest jedna. Nie ma
lepszych i gorszych. Nie może mieć miejsca podział
na Polskę „A” i Polskę „B”. Nie chcemy, by w tym kraju utrwalał się podział na nielicznych uprzywilejowanych i licznych poszkodowanych. Chcemy państwa
prawa i państwa sprawiedliwości dla wszystkich.

Tadeusz
Cymański
Poseł PiS

W retoryce przedwyborczej Platformy Obywatelskiej
w 2007 roku pojawiło się słowo „cud”, co musi przywoływać głośną wypowiedź Leszka Millera sprzed lat , kiedy
to stojąc na czele zwycięskiego SLD, sam zresztą nazywany „żelaznym kanclerzem”, zapowiedział, że jeśli tylko zechcemy, to na wierzbie pojawią się gruszki. Jaki był
finał tej historii i całej formacji? Wszyscy wiemy. Smutna i pouczająca to sprawa. Czy tak będzie również tym
razem? Wydaje się, że tak być nie musi, niemniej widać
gołym okiem, że Platforma popełnia ten sam grzech.

Drugi kierunek studiów powinien
być bezpłatny! Nie można karać
finansowo młodych, ambitnych
i chcących się rozwijać!

Beata
Szydło

Wiceprezes PiS

Chcemy zmienić system podatkowy. PiS stawia sobie cztery strategiczne cele fiskalne proponowanych
ustaw. Chcemy zapewnić ochronę podatnikom inwestującym w majątek trwały, służący działalności gospodarczej. Chcemy wyeliminowania dyskryminacji
podatkowej pracy najemnej. Zależy nam na doprowadzeniu do nieopłacalności uchylania się od płacenia podatków, czyli do tego, aby zaległości podatkowe przestały być najtańszym kredytem zaciąganym
przez podatników. I rzecz najważniejsza. Chcemy
ograniczenia represyjności karno-skarbowej systemu podatkowego do zwalczania rzeczywistych
oszustw podatkowych, które polegają przede wszystkim na fałszowaniu dokumentów. Tym samym chcemy zaprzestania represjonowania podatników, którzy
uczciwie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Kto zapłaci za kryzys?
Jacek Rostowski, minister finansów w ekipie
Tuska, robił wszystko,
aby nie dopuścić do debaty z prof. Zytą Gilowską. Nie chciał nawet
słyszeć choćby o akademickiej konfrontacji
z panią wiceminister finansów rządu Jarosława Kaczyńskigo. Czego się obawiał? Czego
nie chciał usłyszeć?
Oto, co pani profesor
Zyta Gilowska mówi:
„Obecnie
mamy
ogromny przepływ długów instytucji prywatnych do instytucji publicznych. To zaczęło się
trzy lata temu, kiedy państwa ratowały banki, fundusze itp., przejmując ich
ogromne zadłużenia. Teraz instytucje publiczne powolutku rozrzucają te obciążenia na barki
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Wzrost podatków sprawił, że za podręczniki dla dzieci rodzice zapłacili
nawet 30% więcej niż przed rokiem

W ciągu 2 lat rządów PiS w Polsce
powstało milion nowych miejsc pracy.
Dziś jest jej coraz mniej, zwłaszcza
dla młodych

Za rządu PiS ruszył program „Rodzina na swoim”, pomagający młodym w zdobyciu własnego mieszkania. Rząd
PO-PSL już się z niego wycofuje. To trzeba zatrzymać!

Polacy zasługują na więcej

O tym jak dziś żyje się w Polsce dowiesz się w sklepie przy kasie, jak przyjdzie zapłacić za zakupy. Gdy
kupisz chleb, mąkę, ziemniaki, wędlinę, cukier a także leki. Dopiero wtedy zobaczysz, czy Tusk zadbał,
„By żyło się lepiej, wszystkim”.

prof. Zyta
Gilowska

Na wychowanie dziecka do 20 roku życia
potrzeba dziś 190 tys. zł. O 30 tys. więcej
niż jeszcze 3 lata temu. Macierzyństwo staje się
luksusem. Spada liczba urodzin. W tym roku
w Polsce po raz pierwszy od lat rejestrujemy
więcej pogrzebów niż narodzin

Porównanie cen detalicznych
niektórych artykułów żywnościowych

Jak można było doprowadzić do tego, aby kraj, który był w światowej czo-

łówce producentów cukru
dziś musiał sprowadzać
go zza granicy? Jak moż-

na było doprowadzić do
tego, by chleb podrożał o 35 % w kraju, który
nie tak dawno na szeroką
skalę eksportował zboże?
Drożeje żywność, ale polscy producenci nie mogą
sprzedać swych plonów,
lub sprzedają je za bez-

cen. Drożeje także prąd
i ogrzewanie, paliwa, rosną podatki. Rośnie dług
publiczny. Pieniędzy już
nie starcza na wypłaty
emerytur!
W  telewizji ministrowie rządu PO-PSL mówią o kryzysie i potrzebie

zaciskania pasa. Tylko dlaczego ten pas ciągle najmocniej muszą na
sobie zaciskać ci, którzy
i tak mają mało? Prawda
jest taka, że ekipa Tuska
przede wszystkim zadbała
o interesy najbogatszych.
Dziś minister Rostow-

ski mówi o swoim planie
oszczędnościowym, który w ciągu najbliższych
lat ma dać 80 miliardów
złotych budżetowi państwa. Skąd weźmie te pieniądze? Z  kieszeni tych
mniej zamożnych. Przecież ci najbogatsi najle-

piej wiedzą co robić, aby
podatków unikać. Zaś
plany oszczędnościowe to
zapewne gorsze zabezpieczenia socjalne, to mniej
pieniędzy na służbę zdrowia, na szkoły, na rozwój.
To także jeszcze wyższe
ceny. Ale o tym ministro-

wie nie mówią na swych
wyborczych plakatach.
W  żadnym wypadku
nie może być tak, by ci
którzy są w gorszej sytuacji albo po prostu w ogóle są biedni, płacili za kryzys! Polacy zasługują na
więcej!

członek Rady
Polityki Pieniężnej
wicepremier
w rządzie PiS

obywateli w formie wzrostu podatków, cen usług
komunalnych, opłat za
energię elektryczną, gaz
i benzynę. Jednocześnie następują ogromne zmiany w strukturach
własności, które utrwalą
hierarchie ekonomiczne
na kilka pokoleń”.
Z wywiadu dla portalu
niezalezna.pl

Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 z czerwcem 2011
 Chleb pszenno-żytni za 0,5 kg
PerPorównanie
in henisPiS-PO:
adiamcore
feuzłfaci
tat, velismo
wrzesieńmagna
2007 – 1,65
| czerwiec
2011 – 2,23 zł
dolutat, consenis
alit
eummy
non
utpatem
wzrost za Tuska +35% (+0,58 zł) ing eugiatu eriure eu
Hos
se Lut
por audeat,
moza
Casdam
es auMąka
pszenna
„Poznańska”
1 kg
Porównanie
PiS-PO:
wrzesień 2007
– 1,76
zł | czerwieciametuero
2011 – 2,33 zł
dam
essesimis
Odoluptat
volor
sumsand
(+0,57
wzrost incilla
za Tuskaat,
+33%
doluptate deliquam
quisl
dipzł)eros erat. Ut

Mięso wołowe bez kości (z udźca) za 1 kg
prat, volorem aute magna consed eu feummySe velit,
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 22,92 zł | czerwiec 2011 – 28,87 zł
quis aliquis nullan
et za
alisi.
Bor
inisim
vendre
dolut am(+5,95
zł)
wzrost
Tuska
+26%
con vulput auguero
etue del
esectem
nosto core ve Jaja kurze
świeże
– za 1 sztukę
lissequat
in PiS-PO:
hent la
feuguercin
ullam,
cor sim
nulput
Porównanie
wrzesień
2007 – 0,36
zł | czerwiec
2011
– 0,44 zł
(+0,08
zł) Xero dio
wzrost za
Tuska +22%
duis nim in et, quissi
euguerc
iduisit
prat.
 Olej rzepakowy produkcji krajowej za 1 l
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 4,90 zł | czerwiec 2011 – 6,82 zł
wzrost za Tuska +39% (+1,92 zł)
 Marchew za 1 kg
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 1,56 zł | czerwiec 2011 – 2,76 zł
wzrost za Tuska +77% (+1,20 zł)
 Cebula za 1 kg
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 1,79 zł | czerwiec 2011 – 2,88 zł
wzrost za Tuska +61% (+1,09 zł)
 Ziemniaki za 1 kg
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 0,76 zł | czerwiec 2011 – 2,00 zł
wzrost za Tuska +163% (+1,24 zł)
 Cukier biały kryształ – za 1 kg
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 2,93 zł | czerwiec 2011 – 4,26 zł
wzrost za Tuska +45% (+1,33 zł)

Wrzucając głos do urny

D

ecydujesz o tym, w jakim kraju będą żyć nasze dzieci. Czy będą mogły
skończyć dobrą szkołę, czy
znajdą godną pracę, czy
będą miały możliwości założenia rodziny i godnego życia w Polsce. Wybory
to nie jest telewizyjny konkurs. Ich wynik zmieni rzeczywistość nas wszystkich.
A także naszych dzieci.
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MAREK SAWICKI

Żartem!

MINISTER ROLNICTWA

Czas przystawek już minął,
już w tej chwili jesteśmy
na poziomie rzeczywiście
drugiego dania.

Wszystko PO-PSLuli!

Z(A)ROBIMY
WIĘCEJ!

Proponujemy ekipie Tuska zmianę wyborczego hasła. Skoro szefowie niektórych spółek
pousadzani na stanowiskach przez PO zarabiają miesięcznie po ponad 100 tys. zł, to hasło
jest bardziej prawdziwe.

Cóż. Życzymy Tuskowi smacznego!

300 mld €

Efekty pracy Bogusława Kowalskiego:

Z

apytał Tuska przed dwoma
miesiącami Stanisław Kowalczyk, któremu wichura zniszczyła
50 tuneli z papryką.
Premier Tusk od dwóch miesięcy opracowuje najprawdopodobniej odpowiedź na to pytanie ze
swoimi doradcami od spraw wizerunku.

jest NA JW

PSL też sugerujemy zmianę hasła. Partia ta
dowiodła, że żaden jej członek nie może zostać
bez stanowiska. W koalicję wchodzi z każdym,
kto tylko zapewni jej odpowiednią liczbę stanowisk, na które może wsadzić swych członków.

PSL się bawi, tańczy i śpiewa

M

Cóż. Wyszło jednak inaczej. O królu Kazimierzu Wielkim mówiono, że zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną. Tusk natomiast
zastał kraj murowany, a zostawia rozkopany.

ożna zrozumieć tę radość w partii Sawickiego. Żadne inne ugrupowanie
nie wyciąga tylu prezesów spółek z hektara, co oni. Jeżeli produkcja prezesów z PSL
się utrzyma, można z czasem nawet pomyśleć o rozwinięciu ich produkcji na eksport.

Nową jakością są też unowocześnione standardy kontaktów między PSL-owskimi ministrami. Wprowadziła je minister Jolanta Fedak,
która w tej kadencji przed kamerami telewizji
TVN wydała krótki, acz treściwy komunikat
ministrowi Sawickiemu: „Sp…dalaj!”.

Czytaj: dwa razy więcej naobiecujemy i dwa razy więcej będziemy grać
sobie w piłkę, zamiast rządzić.

Obym wyłysiał,
jeśli się mylę!

dyby Pinokio świadomie
mówił to, co mówi PSL-owski minister rolnictwa, jego nos
dawno przekroczyłby granice
tego kraju.
Minister od lat lata zachwalał
uprawy genetycznie modyfikowane (GMO), aby w jednej chwili stać się ich zażartym przeciwnikiem. Od kilku tygodni głosi
potrzebę uwolnienia od GMO już

nie tylko Polski, ale całej UE. Pinokiował nam na temat negocjacji dot. regulacji rynku cukru
w UE w 2006 r.
Pinokiował nam też o obowiązującym jego zdaniem podatku
VAT na cukier. Fakt, że nos ministrowi Sawickiemu od tego nie
rośnie może dowodzić, że minister nie kłamie, tylko raczej nie
ma pojęcia o czym mówi.

CO MOŻNA WYWRÓŻYĆ Z PSL?
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▶ Powstanie Kolei Mazowieckich
▶ Przyciągnięcie do Siedlec firmy Stadler – setki osób znalazły tam pracę
▶ Przyśpieszenie budowy drogi ekspresowej S8 do Warszawy na odcinku od Radzymina do Wyszkowa wraz
z nowym mostem na rzece Bug
▶ Zdobycie milionów złotych na rozwój Akademii Podlaskiej w Siedlcach
▶ Wpisanie w 2006 r. do rządowego
planu budowy dróg i autostrad rozpoczęcia budowy kolejnego odcinka S8 z Wyszkowa do Ostrowi Maz.
w 2010 r. (wstrzymał to rząd PO-PSL)
▶ Przyśpieszenie modernizacji drogi
krajowej nr 50 na odcinku Brok
– Ostrów Maz.
▶ Budowa mostu na Bugu w gminie
Małkinia i płd. obwodnicy Węgrowa
▶ Modernizacja dróg wojewódzkich, w tym w ciągu ul. Małkińskiej
w Ostrowi Maz., z Liwu przez Grębków do drogi nr 2 oraz z Sokołowa
Podl do Kosowa Lackiego (przejście
przez Telaki)

KOCHA

lubi

i n f o r m a t o r pa r l a m e n ta r n y

szanuje

nie chce
02/2011

▶ Zorganizowanie akcji protestacyjnej
przeciw płatnej obwodnicy Ostrowi Maz. Z mojej inicjatywy PiS walczy dziś o uwolnienie wszystkich obwodnic w Polsce z opłat za przejazd
▶ Zdobycie pieniędzy na przebudowę
dróg w powiatach: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim
▶ Pomoc w zdobyciu pieniędzy na remont szkoły i rozbudowę hali sportowej w Nagoszewie oraz dla wielu
innych szkół w regionie,
▶ Zdobycie pieniędzy dla szpitali
w Garwolinie, Łosicach, Ostrowi Maz.
i Sokołowie Podl.
▶ Promocja i wsparcie finansowe dla
wielu przedsięwzięć kulturalno-społeczno-oświatowych, w tym wielu
uroczystości dożynkowych i Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej w Nagoszewce
▶ Interwencje na szczeblu centralnym
i wojewódzkim w wielu mniejszych
sprawach dotyczących samorządów
oraz problemów osób indywidualnych

Bogusław KOWALSKI:

Sawicki nie kłamie!
Sawicki tylko plecie.
G

To już mistrzostwo świata! Była afera hazardowa, były dymisje ministrów, była komisja
do zbadania afery. I okazuje się, że… żadnej
afery nie było. Nawet Amerykanie w WikiLeaks
z niedowierzaniem przecierają oczy.

Senator Kraska i poseł Kowalski byli
organizatorami cyklu konferencji
dotyczących nauczania bł. Jana Pawła II.
Obok tego przeprowadzili również
konkurs plastyczny dla najmłodszych.
Na zdjęciu z finalistami konkursu.

tyle Tusk obiecuje wywalczyć z UE.
Po niespełnionych obietnicach
z ubiegłych wyborów
Polacy obiecują się nie śmiać.

Panie Premierze,
jak żyć?

PSL
CzłonAŻeNkIEJSZ
Y

waldemar kraska
bogusław kowalski

Wychowywałem
się
w duchu patriotycznym,
w domu o silnych korzeniach katolickich. Zapewne stąd wzięły się moje
zainteresowania historią
Polski. W 1987 ukończyłem studia w Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego, a w 1992
także studia doktoranckie
na tej uczelni. Ostatnio poszerzyłem swoje wykształcenie o studia doktoranckie z zakresu ekonomii
w Uniwersytecie Gdańskim. W 1992 zacząłem
publikować artykuły na
łamach „Nowego Świata”
a chwilę później zostałem
redaktorem naczelnym
najstarszego polskiego tygodnika – „Myśli Polskiej”.
Również dzisiaj możecie
Państwo czytać moje artykuły m.in. w „Niedzieli”
i „Naszym Dzienniku”.

02/2011

Poselski
obowiązek

Po studiach zaangażowałem się w działalność
polityczną w organizacjach
katolicko-narodowych.
Współtworzyłem Ligę Polskich Rodzin, która w swych
założeniach miała propagować wartości patriotyczne
w zgodzie z etyką katolicką, dbać o interes polskiej
racji stanu. Od 2006 jestem związany z Prawem
i Sprawiedliwością, obecnie wchodzę w skład władz
krajowych i okręgowych.
W wyborach 2002 roku
zostałem radnym sejmiku
mazowieckiego, a następnie wicemarszałkiem województwa odpowiedzialnym
za infrastrukturę i rozwój
obszarów wiejskich. Od
sześciu lat, dzięki Państwa
zaufaniu, pełnię mandat
poselski. Byłem też wiceministrem transportu w rządzie PiS.

Doświadczenia, które
zdobyłem m.in. w samorządzie naszego województwa,
dziś pomagają mi nieść pomoc naszym samorządom.
Za swój największy sukces
uważam utworzenie Kolei Mazowieckich, które są
jedyną udaną reformą kolei w ostatnich latach oraz
przyciągnięcie do Siedlec
szwajcarskiej firmy Stadle,
produkującej nowoczesne
pociągi. Szczególnie zależy mi na rozwoju naszej
komunikacji – dróg, magistrali kolejowych. Wiem,
że jest to klucz do rozwoju
naszego regionu. Każdy samorząd, który zwracał się
do mnie o wsparcie w tych
dziedzinach, zawsze otrzymywał moją pomoc.
Polecam Państwu
swoją kandydaturę
do Sejmu RP.
Bogusław Kowalski

„Nie ma większego
bogactwa w narodzie
nad światłych obywateli”

Jan Paweł II

Waldemar KRASKA:

Wiem,
czym żyją
tutaj ludzie

Całe moje życie jest splecione z naszym regionem.
Urodziłem się w Sokołowie Podlaskim. Zawsze
chciałem zostać lekarzem
i pomagać ludziom, dlatego trafiłem do I LO im.
Bolesława Prusa w Siedlcach. Ta szkoła dawała solidne przygotowanie na
studia medyczne. Z  wielkim sentymentem wspominam swoje siedleckie
czasy szkolne. Legendarnych już profesorów, ale
także wspaniałych kolegów i koleżanki. I  samo
miasto. Poloneza z wierzy ratuszowej, łabędzie
w miejskim parku. Chętnie do tego wracam we
wspomnieniach. Po studiach na Akademii Me-

dycznej w Białymstoku
wróciłem do swej małej
ojczyzny. Dziś mieszkam
w Kosowie Lackim.
Jako chirurg rozpocząłem pracę w sokołowskim
szpitalu. Chwilę później
pracowałem również w tutejszym pogotowiu ratunkowym. Zawsze chciałem być
jak najbliżej ludzi i ich problemów. W trakcie tej pracy widziałem z bliska problemy, z jakimi borykają się
mieszkańcy naszego regionu. Opowiadali mi o nich.
Wówczas zdecydowałem się
zrobić dla nich coś więcej,
coś ponad samą profesję lekarską. Zaangażowałem się
w działalność publiczną. Zostałem wybrany na radnego
powiatu sokołowskiego. Na-

tomiast od 2005 roku pełnię
mandat Senatora RP. Nigdy
nie zrezygnowałem z zawodu
lekarza i z kontaktu z ludźmi.
Co więcej, uważam, że ten
zawód pomaga mi w obowiązkach parlamentarnych.
Tutaj też przyświecają mi naczelne zasady lekarskiej etyki – po pierwsze nie szkodzić
i zawsze pomagać. Prywatnie mam wspaniałą rodzinę.
Żonę, która również jest lekarzem oraz dwóch synów,
z których jestem dumny. Staram się przekazać im patriotyczne wartości i honorowy
kodeks, które mnie samemu
zaszczepił mój ojciec.
Polecam Państwu
swoją kandydaturę
do Senatu RP.
Waldemar Kraska

Waldemar Kraska dla regionu:

▶ remont drogi Węgrów – Warszawa
oraz remont na odcinku Liw
– Stanisławów
▶ remont drogi w Kostkach,
powiat sokołowski
▶ przygotowania do budowy drogi
Małkinia – Kosów Lacki po śladzie
kolejowym
▶ tomograf komputerowy dla Szpitala
Powiatowego w Sokołowie Podl.
▶ duży wkład w przygotowanie
ustawy o państwowym ratownictwie
medycznym

▶ obrona Szkoły Podstawowej
w Niecieczy przed likwidacją
▶ pomoc w zdobyciu pieniędzy dla Straży
Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
▶ n owe karetki dla pogotowia w Siedlcach
▶ wspieranie imprez kulturalnych,
sportowych oraz letnich polonijnych
obozów naukowych dla dzieci
i młodzieży z Białorusi i Litwy
▶w
 spieranie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
▶ wspieranie akcji sadzenia Dębów
Katyńskich w Sokołowie Podlaskim

Do Senatu RP:

Waldemar KRASKA
S

zanowni Państwo! Przed
czterema laty tysiące mieszkańców z powiatu siedleckiego,
sokołowskiego oraz łosickiego
wskazało mnie na swego reprezentanta w Senacie RP. Dziś po
zmianie okręgów wyborczych
na jednomandatowe kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest tutaj Waldemar Kraska.

i n f o r m a t o r pa r l a m e n ta r n y

To rozsądny i odpowiedzialny człowiek. W naszej wspólnej
pracy w Senacie RP budził moje
uznanie swą niezwykłą dokładnością i sumiennością. Wszystkich moich wyborców z Okręgu 48 proszę o oddanie głosu na
pana Waldemara Kraskę.
Z wyrazami szacunku
Henryk Górski
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POPIERAMY
KANDYDATÓW
DO SENATU:

Robert Adam
MAMĄTOW

Henryk
GÓRSKI

powiaty: makowski,
ostrołęcki, ostrowski,
pułtuski, wyszkowski
oraz Ostrołęka

powiaty:
garwoliński,
miński,
węgrowski

OKRĘG WYBORCZY 46

OKRĘG WYBORCZY 47

Wojciech
Kudelski

PREZYDENT SIEDLEC

W wyborach do Senatu
RP głos swój oddam na
pana Waldemara Kraskę.
To najlepszy kandydat.

Marek
Ratyński

DYR SZKOŁY W NIECIECZY

Moim kandydatem do Senatu RP jest Waldemar
Kraska a do Sejmu RP Bogusław Kowalski.Wiem, że
się na nich nie zawiodę.

Jarosław
Kaczyński
PREZES PiS

Wysoko cenię kompetencje kandydatów PiS na posłów i senatorów. Zwłaszcza tych, którzy już się
sprawdzili w tej pracy. Wyborcy mogą na nich liczyć.

Wybieramy Polskę!
Nowoczesna
Polska

to kraj cieszący się szybkim
i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, który
pozwoli nam osiągnąć poziom życia zbliżony do dobrobytu w tzw. starej Unii
Europejskiej; kraj ludzi odnoszących sukcesy dzięki
umiejętności efektywnego
korzystania z wiedzy, w tym
z najnowszych narzędzi teleinformatycznych.

Solidarna
Polska

to kraj, w którym z owoców
rozwoju gospodarczego korzystają także mniej zamożni obywatele i słabsze ekonomicznie regiony; kraj,
w którym założenie rodziny i wychowanie dzieci spotyka się z należytym uznaniem i wsparciem ze strony
państwa, w którym obywatele mają zagwarantowane
godne emerytury i pomoc
w trudnych sytuacjach.

Bezpieczna
Polska

to kraj, w którym obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa, a sądy
działają sprawnie i wydają
sprawiedliwe wyroki; kraj,
który ma godne miejsce we
wspólnocie państw dzięki
podporządkowanej interesowi narodowemu polityce
oraz nowoczesnej armii.

Janusz
Kobyliński
BURMISTRZ ŁOSIC

Polacy zasługują na więcej. Dlatego ja wybieram
kandydatów PiS.

Jan Maria
Jackowski

PUBLICYSTA I SENATOR RP

Poseł Kowalski i senator
Kraska oddani są wartościom, które wysoko cenię.
To ludzie godni zaufania.
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