
debata
i n f o r m a t o r  p a r l a m e n t a r n y

 siedlce | powiat siedlecki sokołów podlaski | powiat sokołowski łosice | powiat łosicki osTRów MaZ. | powiat ostRowski

2/2011

bp Antoni pAcyfik DyDycz
bp diecezjalny drohiczyński

Módlmy się w intencji wyboru dobrych posłów i se-
natorów. 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. 

WAlDemAr 
krAskA
senator rp od 2005 r.
senat kontroluje efekty 
pracy posłów. dzięki nam 
wiele przepisów szkodzą-
cych obywatelom zostało 
zatrzymanych. W pracy se-
natora niezwykle istotne 
jest doświadczenie oraz 
chirurgiczna precyzja .

Bogusław 
koWAlski
poseł rp od 2005 r.
Głównym zadaniem posła 
jest reprezentowanie in-
teresu swoich wyborców. 
od nich otrzymuje man-
dat 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!

Głosowałem (na po), 
ale z własnej igno-

rancji i z ulegania bara-
niej panice – ulegając pa-
nice antypisowskiej. tego 
żałuję. daleki jestem od 
tego, by w czambuł po-
tępiać rządy pis. dla 
mnie i dla mojej kieszeni 
to był bardzo dobry 
czas. znieśli poda-
tek od darowizny, 
od spadku, zmniejszy-
li dochodowy. niestety 
kompletnie nie umie-
li sobie poradzić z wize-

runkiem w mediach, cze-
go i ja jestem najlepszym 
dowodem, widząc w nich 
wcielone zło.

rząd (po-psl) popeł-
nia gafę za gafą. ot, choć-
by ostat- nio wyczy-
tałem, że w aferze 
h a z a r - d o w e j 

są wprawdzie jakieś do-
wody, ale nie takie, żeby 
postawić zarzuty... czy-
taj: Miro i zbycho coś bro-
ili, ale się im upiecze, bo 
ich osłaniają koledzy. pró-
ba kupienia ustawy, bo 
z tym mieliśmy do czynie-
nia w tej aferze, czyli sytu-

acja analogiczna do 
tej, która rozwaliła 
rząd Millera, teraz 

ma ujść na sucho.
KaziK STaSzeWSKi  

w wywiadzie dla „nowej 
trybuny opolskiej”

trwa akcja zbierania pod-
pisów pod obywatelskim 

wnioskiem do sejmu rp o pod-
danie pod referendum ogólno-
krajowe sprawy komercjalizacji 
i prywatyzacji służby zdrowia 
oraz prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych z sekto-
rów strategicznych dla polski.

leczenie pacjentów nie 
może być przedsięwzięciem, 
którego celem jest zysk, to jest 
specyficzna dziedzina, któ-
ra prawom rynkowym się nie 
poddaje!

WaldeMar KraSKa

Kazik: Żałuję, że nie głosowałem na Pis nie DlA pryWAtyzAcji nAszych szpitAli!

od Ciebie, od Twojego głosu zależy:

Wybieramy Polskę!

syLwia ługowsKa
praWo i spraWiedliWość  łódź

Prawo i Sprawiedliwość to jedyna partia, która serio 
traktuje problemy ludzi młodych. W jej programie 
znajduję konkretne rozwiązania, jakie trzeba wpro-
wadzić, aby ludzie kończąc szkoły nie musieli wyjeż-
dżać z kraju, ani też tkwić w pośredniakach. 
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pielęgniarki 
i dentyści w szkołach 43%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

Tyle WSzySTKich POlSKich bezrObOTNych 
MieSzKa Na WSi. PONad POłOWa z Nich  

Nie PrzeKrOczyła WieKu 35 laT

tomAsz hApunoWicz
Wójt GMiny zbUczyn

Powinniśmy mieć takie same 
dopłaty, jak mają Niemcy. 
Teraz konkurencyjność na-
szych rolników w ue spada. 
rząd PiS może to zmienić.

BoLesław PieCha
były WiceMinister zdroWia

W polityce zdrowotnej ko-
nieczne jest kierowanie się 
zasadami akceptowanymi 
przez jak największą liczbę 
obywateli.

Jan RomańCzuK
Wice Wójt GMiny WiśnieW

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

Tadeusz CiołKowsKi 
były dyrektor szpitala  
W sokołoWie podlaskiM

Przekształcanie szpitali 
w spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością jest złym 
pomysłem. 

nowoczesne pociągi 
Flirt dla kolei Ma-

zowieckich i samorządu 
śląskiego montowane 
były w polsce – w nowej 
fabryce stadlera w siedl-
cach. początkowo załoga 
zakładu liczyła 70 osób, 
dziś zatrudnionych jest 
tu już prawie 300 wyso-
ko wykwalifikowanych 
specjalistów, którzy pro-
dukują nie tylko ezt, ale 
też spalinowe pojaz-
dy trakcyjne dla kolei 

w holandii, austrii, Wło-
szech i niemczech. pro-
dukcja obejmuje pod-
zespoły elektryczne, jak 
i montaż kompletnych 
pojazdów, ich urucho-
mienie, testy statyczne 
i dynamiczne. stadler 
polska zajmuje się rów-
nież utrzymaniem tech-
nicznym Flirt-ów na 
Mazowszu i śląsku.

 „flirT z jakością”,  
kurier kolejowy nr  35/3177, 

28 sierpnia 2011, s. 14

co PiS zrobiło dla wsi?
Wprowadziliśmy dopła-
ty do paliwa rolnicze-
go (zwrot 0,85 gr./l) –  zli-
kwidowane w 2004 roku 
przez psl. przygotowali-
śmy 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 spój-
ności poszło ok. 50 mld 

zł. na rolnictwo z budże-
tu państwa szło 3 % pkb 
(obecnie 1.92%). chcie-
liśmy więcej, ale rząd pis 
działał tylko 2 lata.
a rząd PO-PSl co zrobił?
zgodził się na mniejsze 
dopłaty dla polskich rolni-
ków po 2013 r. dostaniemy 
znacznie mniej niż niemcy, 
czy Grecy. rozregulowa-
no rynki rolne. likwidowa-
no cukrownie i zmniejszo-
no kwotę cukrową tylko 

w 2008roku o 366 tys. ton. 
są opóźnienia w realiza-
cji proW (tylko 30% zre-
alizowano). nie zwiększo-

no zwrotu akcyzy zawartej 
w paliwie (mimo obietnic 
1,04 zł/l). spadła dochodo-
wość w rolnictwie.
cele PiS po wyborach?
trzeba przywrócić opła-
calność produkcji rolnej. 
chcemy zrównania dopłat 
bezpośrednich w Ue. Ure-
gulować wszystkie rynki 
rolne. przywrócić nakłady 
na rolnictwo z budżetu na 
ok. 3% pkb. to tylko te naj-
pilniejsze sprawy.

tusk 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 kadzi-
dła 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 ogła-
sza, 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, wię-
cej płacimy za prąd, gaz, paliwo, rośnie bezrobocie. 
zadłużenie kraju z 9,1 mld zł przez cztery lata wzro-
sło do 25 mld. to uderza przede wszystkim w polską 
wieś, gdzie dziś aż 60% rodzin żyje poniżej docho-
dów minimalnych, gdzie mamy aż 43% wszystkich 
bezrobotnych. Upada rolnictwo! polscy rolnicy po 
2013 roku dostaną nieco ponad połowę dopłat, ja-
kie dostaną np. niemcy. do tego rosną ceny.

i w tej sytuacji znachor tusk chce debaty przed 
telewizyjnymi kamerami. Wiecie jak ona będzie wy-
glądała? jak program kaszpirowskiego – „adin, dwa, 
tri, smotrijtie w maje głaza, będzie żyło się lepiej, 
wszystkim”. 

W tej chorej sytuacji potrzeba lekarzy. znachor 
będzie tylko czarował. WaldeMar KraSKa

upadające szpitale. Ko-
lejki do lekarzy specjali-
stów. coraz droższe leki. 
lekarze i pielęgniarki 
pracujące bez przerwy 
po dwie doby na dyżu-
rach. To dowód, że pol-
ska służba zdrowia jest 
ciężko chora!

– Należy powrócić do fi-
nansowania służby zdro-
wia z budżetu – ogłosił 
Jarosław Kaczyński. Jak 
mówił, PiS domaga się też 
referendum w sprawie pry-
watyzacji służby zdrowia. 
– Wszelkie decyzje, czy 
to wprost prywatyzacyj-
ne, czy też prowadzące do 
prywatyzacji, powinny być 
poprzedzone referendum. 
Nie chcemy komercjaliza-
cji szpitali, która może być 
wstępem do ich prywaty-
zacji. Decyzję o tym powi-
nien podjąć w referendum 
cały Naród.

stworzyć sieć  
szpitali publicznych
Ustawy zdrowotne koali-
cji PO-PSL sprawiają, że na 
leczeniu przede wszystkim 
trzeba zarabiać. Zysk sta-
je się celem głównym. Nie 
zgadzamy się z tym i po-
dobnie jak w wielu innych 
europejskich państwach 
chcemy mieć w Polsce pu-
bliczną służbę zdrowia. Ni-
gdy nie byliśmy przeciwni-
kami powstawania szpitali 
prywatnych. Nie zgadzamy 
się jednak na prywatyzację 
publicznych szpitali. PiS 
wprowadzi ustawę o sie-
ci szpitali finansowanych 

z budżetu. Leczenie będzie 
w nich gwarantowane z bu-
dżetu wszystkim Polakom.

Rozwiązać nFz
Niewiele państw Unii Eu-
ropejskiej wydaje na opie-
kę zdrowotną tak mało, jak 
Polska. W przeliczeniu na 
mieszkańca to zaledwie 1/3 
średniej UE. Dlatego wpro-
wadzimy przepisy o stałym 
poziomie wydatków z bu-
dżetu na ochronę zdrowia. 
Dotychczasowy system fi-
nansowania nie sprawdził 
się. Dlatego zlikwidujemy 
NFZ. Finansowanie jed-
nostek opieki zdrowotnej 
odbywać się będzie za po-
średnictwem urzędów wo-
jewódzkich. To wojewo-
da odpowiadać będzie za 
stan bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców wo-
jewództwa. Płacić będzie 
się za faktycznie wykonane 
świadczenie, bez limitów.

skrócić kolejki 
do lekarzy
Fundamentem systemu 
ochrony zdrowia ma być 
podstawowa opieka zdro-
wotna (POZ). Zapewnimy 
powszechną dostępność jej 
świadczeń tak, aby uzyskano 
je w dniu zgłoszenia. Pacjen-
ci boleśnie odczuwają kolej-
ki do lekarzy specjalistów. 
Zamiast obecnych limitów 
wprowadzimy finansowania 
pacjentów objętych opieką 
specjalistyczną.

obniżyć ceny leków
Seniorzy zdecydowanie 
częściej korzystają z po-
rad lekarskich, wydają też 
więcej na leki. Ogranicze-
nia refundacji leków, wpro-
wadzone przez PO-PSL 
w nich najbardziej uderza. 
Porównując nasze dochody 
oraz ceny leków widać, że 
apteki w Polsce należą do 
najdroższych w Europie. 

Po 2013 roku polscy rolnicy będą 
otrzymywali niższe dopłaty niż 
inni rolnicy w ue. dla przykła-
du: 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 PO-
PSl na arenie unii europejskiej. 

W 2008 roku z udziałem ministra 
Sawickiego w UE dokonano prze-
glądu Wspólnej Polityki Rolnej. 
Przyjęto szereg rozwiązań, które 
wpłyną na mniejszą konkurencyj-
ność polskich gospodarstw. Zlikwi-
dowano płatności do upraw roślin 
energetycznych. Zlikwidowano od 
2012 r. płatności do owoców mięk-
kich (malin i truskawek) wprowa-
dzone na wniosek Polski w 2007 r. 

Zrezygnowano z kwotowania pro-
dukcji mleka od 2015 r. Zlikwido-
wano 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% ro-
dzin na polskiej wsi żyje poniżej po-
ziomu dochodów minimalnych. 

deszcze utrudniały zbiory. Wielu rolników ponio-
sło straty i koszty związane z potrzebą suszenia 

mokrego ziarna. to obniża i tak niską opłacalność pro-
dukcji rolnej. a pamiętać trzeba jeszcze o ostatnich 
podwyżkach paliwa, nawozów i środków ochrony ro-
ślin. 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 wal-
czyło w brukseli o większe dopłaty. Wielokrotnie da-
waliśmy dowody, że w swojej działalności kierujemy 
się interesem zwykłych ludzi, w tym ciężko pracują-
cych 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 parlamen-
tarzysta z powiatów Mazowsza Wschodniego sku-
tecznie zabiegam o sprawy duże i małe, ale ważne dla 
mieszkańców tej ziemi. bOguSłaW KOWalSKi

dzięKi Bogusławowi 
KowaLsKiemu:

psl-po psuje polskie rolnictWo?

senAtor
komentuje

Poseł
komentuje

Jak uleczyć służbę zdrowia?

chłop wywiedziony w pole

krzysztof 
jurgiel
Minister rolnictWa pis

W marcu sejmik mazowiec-
ki postanowił o likwidacji 
Wojewódzkiego szpitala 
specjalistycznego w sie-
dlcach. szpital miał być 
przekształcony w spółkę 
z o.o. nie zgodził się z tym 
nszz solidarność siedlec-
kiej służby zdrowia i złożył 
skargę do Wojewódzkie-
go sądu administracyjne-
go. sąd orzekł, że żaden 
z powołanych przepisów 
nie daje prawa do likwi-
dacji publicznego szpitala 
i przeniesienia jego zadań 
na szpital utworzony przez 
spółkę z o.o. zgodnie z tym 
wyrokiem, uchwała o likwi-
dacji szpitala podjęta przez 
sejmik jest nieważna. We-
dług tego wyroku, szpital 
powinien istnieć jako Wo-
jewódzki szpital specjali-
styczny. spółka prawa han-
dlowego może istnieć, ale 
tak jak jest zapisane w wy-
roku, nie na majątku Wo-
jewódzkiego szpitala spe-
cjalistycznego. ten jest 
przecież własnością pu-
bliczną. przecież został wy-
budowany z naszych po-
datków!

WieSłaW KałuSKi
przewodniczący  nszz 

solidarność pracowników  
służby zdrowia 

Chcemy lekarzy, 
nie znachorów

Ten rok  
nie był udany  
dla rolnictwa

6NA LIŚCIE

To oznacza, że na przykład rolnicy zasługu-
ją na wyższe dopłaty, dzieci i ich rodzice za-

sługują na to, by w szkołach byli stomatolodzy 
i pielęgniarki, że studenci zasługują na bezpłat-
ne studia także na drugim kierunku, że młodzi 
ludzie zasługują na wsparcie przy kupowaniu 
mieszkań i że w ogóle Polacy o przeciętnych do-
chodach, nawet jeżeli to jest wbrew interesom 
deweloperów, zasługują na taki program pań-
stwowy, który będzie im pomagał zdobywać te 
mieszkania.

uczniowie, szczególnie ci najmłodsi, zasłu-
gują na lżejsze plecaki. Powi-
nien też być ustalony limit naj-
wyższej ceny za podręcznik 
i że w ogóle z tymi podręcz-
nikami trzeba zrobić porzą-
dek. Polacy zasługują także 
na to, by „szybciej i bezpiecz-
niej jeździć po dobrych 
drogach. Wybudo-
wanych, a nie 
„w budowie”.

jarOSłaW 
KaczyńSKi

prezes PiS

Polacy 
zasługują 
na więcej

KONSTyTucja rP 
art. 68 

1. każdy ma prawo  
do ochrony zdrowia. 
2. obywatelom, niezależ-
nie od ich sytuacji mate-
rialnej, władze publiczne 
zapewniają równy dostęp 
do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze 
środków publicznych.

za rządów PO-PSl wydatki na leczenie wzrosły 
o 30 procent, jednak nie udało się dokończyć 
żadnej z zapowiadanych dużych reform

szpitAl zostAje!

za Rządów Po-PsL o 27,7% sPadła oPłaCaLność uPRaw PoLowyCh
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muniek stAszczyk
lider zespołU t.love

uważam, że bardzo duży 
grzech robią media. W cza-
sie kampanii 2007 r. media 
demonizowały jarosława 
Kaczyńskiego. 
wypowiedź dla tygodnika wpRoSt

JoaChim BRudzińsKi
poseł pis

To za rządów PiS powsta-
ło 1,3 mln nowych miejsc 
pracy, wzrosły renty i eme-
rytury, obniżyliśmy podatki 
i składkę rentową.

maRiusz KamińsKi
poseł pis

System stworzony przez 
PO-PSl służy nielicznym. 
jak w soczewce skupiają się 
w nim wszystkie patologie.

prof. jerzy brAlczyk
językoznaWca

Te wybory wygra  
Prawo i Sprawiedliwość. 

wypowiedź dla gazeta.pl

polacy zasługują na więcej
Jak można było doprowa-
dzić do tego, aby kraj, któ-
ry był w światowej czo-

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

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

cen. drożeje także prąd 
i ogrzewanie, paliwa, ro-
sną podatki. rośnie dług 
publiczny. pieniędzy już 
nie starcza na wypłaty 
emerytur!

w telewizji ministro-
wie rządu po-psl mó-
wią o kryzysie i potrzebie 

zaciskania pasa. tyl-
ko dlaczego ten pas cią-
gle 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, któ-
ry w ciągu najbliższych 
lat ma dać 80 miliardów 
złotych budżetowi pań-
stwa. skąd weźmie te pie-
niądze? z kieszeni tych 
mniej zamożnych. prze-
cież ci najbogatsi najle-

piej wiedzą co robić, aby 
podatków unikać. zaś 
plany oszczędnościowe to 
zapewne gorsze zabezpie-
czenia socjalne, to mniej 
pieniędzy na służbę zdro-
wia, 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 sytu-
acji albo po prostu w ogó-
le są biedni, płacili za kry-
zys! polacy zasługują na 
więcej!

2 070 000 000 000 zł
TO PONad 2 biliONy złOTych  

– Tyle Wg. „dzieNNiKa gazeTy PraWNej’’ 
WzNOSi NaSze PraWdziWe zadłużeNie  

PO dOdaNiu długóW eMeryTalNych

13 000 000
Tylu POlaKóW 

żyje dziś Na SKraju biedy!

jacek rostowski, mini-
ster finansów w ekipie 
Tuska, robił wszystko, 
aby nie dopuścić do de-
baty z prof. zytą gilow-
ską. Nie chciał nawet 
słyszeć choćby o aka-
demickiej konfrontacji 
z panią wiceminister fi-
nansów rządu jarosła-
wa Kaczyńskigo. cze-
go się obawiał? czego 
nie chciał usłyszeć?

oto, co pani profesor 
zyta Gilowska mówi:

„obecnie mamy 
ogromny przepływ dłu-
gów instytucji prywat-
nych do instytucji pu-
blicznych. to zaczęło się 
trzy lata temu, kiedy pań-
stwa ratowały banki, fun-
dusze itp., przejmując ich 
ogromne zadłużenia. te-
raz instytucje publicz-
ne powolutku rozrzuca-
ją te obciążenia na barki 

obywateli w formie wzro-
stu podatków, cen usług 
komunalnych, opłat za 
energię elektryczną, gaz 
i benzynę. Jednocze-
śnie następują ogrom-
ne zmiany w strukturach 
własności, które utrwalą 
hierarchie ekonomiczne 
na kilka pokoleń”.

z wywiadu dla portalu 
niezalezna.pl

KTo zaPłaCi za KRyzys?

prof. zytA 
giloWskA
członek rady 
polityki pieniężnej
WicepreMier  
W rządzie 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 kra-
ju utrwalał się podział na nielicznych uprzywilejowa-
nych i licznych poszkodowanych. chcemy państwa 
prawa i państwa sprawiedliwości dla wszystkich.

W retoryce przedwyborczej platformy obywatelskiej 
w 2007 roku pojawiło się słowo „cud”, co musi przywoły-
wać głośną wypowiedź leszka Millera sprzed lat , kiedy 
to stojąc na czele zwycięskiego sld, sam zresztą nazy-
wany „żelaznym kanclerzem”, zapowiedział, że jeśli tyl-
ko zechcemy, to na wierzbie pojawią się gruszki. jaki był 
finał tej historii i całej formacji? Wszyscy wiemy. smut-
na 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. 

chcemy zmienić system podatkowy. pis stawia so-
bie cztery strategiczne cele fiskalne proponowanych 
ustaw. chcemy zapewnić ochronę podatnikom inwe-
stującym w majątek trwały, służący działalności go-
spodarczej. chcemy wyeliminowania dyskryminacji 
podatkowej pracy najemnej. zależy nam na dopro-
wadzeniu do nieopłacalności uchylania się od płace-
nia podatków, czyli do tego, aby zaległości podatko-
we przestały być najtańszym kredytem zaciąganym 
przez podatników. i rzecz najważniejsza. chcemy 
ograniczenia represyjności karno-skarbowej sys-
temu podatkowego do zwalczania rzeczywistych 
oszustw podatkowych, które polegają przede wszyst-
kim na fałszowaniu dokumentów. tym samym chce-
my zaprzestania represjonowania podatników, którzy 
uczciwie wywiązują się ze swoich zobowiązań.
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decydujesz o tym, w ja-
kim kraju będą żyć na-

sze dzieci. czy będą mogły 
skończyć dobrą szkołę, czy 
znajdą godną pracę, czy 
będą miały możliwości za-
łożenia rodziny i godne-
go życia w polsce. Wybory 
to nie jest telewizyjny kon-
kurs. ich wynik zmieni rze-
czywistość nas wszystkich. 
a także naszych dzieci.

mAriusz 
BłaszCzaK
szeF klUbU parlaMentarneGo pis

tADeusz 
CymańsKi
poseł pis

beAtA  
szydło
Wiceprezes pis

nie ma BiednyCh PańsTw – są TyLKo ŹLe Rządzone!
rząd PO-PSl sprawia, 
że rośnie podział 
między biednymi 
a bogatymi Polaka-
mi. 13 milionów ludzi 
żyje na skraju biedy. 
dobry rząd powinien 
z tym walczyć

Wzrost podatków sprawił, że za podręczniki dla dzieci rodzice zapłacili 
nawet 30% więcej niż przed rokiem

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

O tym jak dziś żyje się w Polsce dowiesz się w skle-
pie przy kasie, jak przyjdzie zapłacić za zakupy. gdy 
kupisz chleb, mąkę, ziemniaki, wędlinę, cukier a tak-
że leki. dopiero wtedy zobaczysz, czy Tusk zadbał,  
„by żyło się lepiej, wszystkim”.

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

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”, poma-
gający młodym w zdobyciu własnego mieszkania. rząd 
PO-PSl już się z niego wycofuje. To trzeba zatrzymać!

6NA LIŚCIE

wRzuCaJąC głos do uRny

PoRównanie Cen deTaLiCznyCh 
nieKTóRyCh aRTyKułów  ŻywnośCiowyCh
PoRównanie Pis-Po: wRzesień 2007 z CzeRwCem 2011

 Chleb pszenno-żytni za 0,5 kg
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 1,65  zł | czerwiec 2011 – 2,23 zł

wzrost za tuska +35% (+0,58 zł)
 Mąka pszenna „poznańska” za 1 kg 

Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 1,76 zł | czerwiec 2011 – 2,33 zł
wzrost za tuska +33% (+0,57 zł)

 Mięso wołowe bez kośCi (z udźCa) za 1 kg
Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 22,92 zł | czerwiec 2011 – 28,87 zł

wzrost za tuska +26% (+5,95 zł)
 JaJa kurze  świeże – za 1 sztukę

Porównanie PiS-PO: wrzesień 2007 – 0,36 zł | czerwiec 2011 – 0,44 zł
wzrost za tuska +22% (+0,08 zł)

 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)
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300 mLD € „Nie Ma WięKSzegO 
bOgacTWa W NarOdzie 
Nad śWiaTłych ObyWaTeli”

Jan Paweł II

Tyle TuSK Obiecuje WyWalczyć z ue.  
PO NieSPełNiONych ObieTNicach  

z ubiegłych WybOróW 
POlacy Obiecują Się Nie śMiać.

mArek sAWicki
Minister rolnictWa

czas przystawek już minął, 
już w tej chwili jesteśmy 
na poziomie rzeczywiście 
drugiego dania.
Cóż. żyCzymy tuSkowi SmaCznego!

WAlDemAr krAskA
Bogusław KowaLsKi
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.

ŻaRTem!

cóż. Wyszło jednak inaczej. O królu Kazimie-
rzu Wielkim mówiono, że zastał Polskę drew-
nianą a zostawił murowaną. Tusk natomiast 
zastał kraj murowany, a zostawia rozkopany.

czytaj: dwa razy więcej naobiecuje-
my i dwa razy więcej będziemy grać 
sobie w piłkę, zamiast rządzić.

To już mistrzostwo świata! była afera hazar-
dowa, były dymisje ministrów, była komisja 
do zbadania afery. i okazuje się, że… żadnej 
afery nie było. Nawet amerykanie w Wikileaks 
z niedowierzaniem przecierają oczy.

Panie Premierze,
jak żyć?

sawicki nie kłamie!
sawicki tylko plecie.

PsL się Bawi, TańCzy i śPiewa

wiem,  
czym żyją  
tutaj ludzie

zapytał Tuska przed dwoma 
miesiącami Stanisław Kowal-

czyk, któremu wichura zniszczyła 
50 tuneli z papryką. 

Premier Tusk od dwóch miesię-
cy opracowuje najprawdopodob-
niej odpowiedź na to pytanie ze 
swoimi doradcami od spraw wize-
runku.

Szanowni Państwo! Przed 
czterema laty tysiące miesz-

kańców z powiatu siedleckiego, 
sokołowskiego oraz łosickiego 
wskazało mnie na swego repre-
zentanta w Senacie rP. dziś po 
zmianie okręgów wyborczych 
na jednomandatowe kandy-
datem Prawa i Sprawiedliwo-
ści jest tutaj Waldemar Kraska.  

To rozsądny i odpowiedzial-
ny człowiek. W naszej wspólnej 
pracy w Senacie rP budził moje 
uznanie swą niezwykłą dokład-
nością i sumiennością. Wszyst-
kich moich wyborców z Okrę-
gu 48 proszę o oddanie głosu na 
pana Waldemara Kraskę.

Z wyrazami szacunku
Henryk Górski

gdyby Pinokio świadomie 
mówił to, co mówi PSl-ow-

ski minister rolnictwa, jego nos 
dawno przekroczyłby granice 
tego kraju.

Minister od lat lata zachwalał 
uprawy genetycznie modyfiko-
wane (gMO), aby w jednej chwi-
li stać się ich zażartym przeciw-
nikiem. Od kilku tygodni głosi 
potrzebę uwolnienia od gMO już 

nie tylko Polski, ale całej ue. Pi-
nokiował nam na temat nego-
cjacji dot. regulacji rynku cukru 
w ue w 2006 r.

Pinokiował nam też o obowią-
zującym jego zdaniem podatku 
VaT na cukier. fakt, że nos mini-
strowi Sawickiemu od tego nie 
rośnie może dowodzić, że mini-
ster nie kłamie, tylko raczej nie 
ma pojęcia o czym mówi.

Można zrozumieć tę radość w partii Sa-
wickiego. żadne inne ugrupowanie 

nie wyciąga tylu prezesów spółek z hekta-
ra, co oni. jeżeli produkcja prezesów z PSl 
się utrzyma, można z czasem nawet pomy-
śleć o rozwinięciu ich produkcji na eksport.

Nową jakością są też unowocześnione stan-
dardy kontaktów między PSl-owskimi mini-
strami. Wprowadziła je minister jolanta fedak, 
która w tej kadencji przed kamerami telewizji 
TVN wydała krótki, acz treściwy komunikat 
ministrowi Sawickiemu: „Sp…dalaj!”. 

do senaTu RP: 

▶  powstanie kolei Mazowieckich
▶  przyciągnięcie do siedlec firmy sta-

dler – setki osób znalazły tam pracę
▶  przyśpieszenie budowy drogi eks-

presowej s8 do Warszawy na odcin-
ku od radzymina do Wyszkowa wraz 
z nowym mostem na rzece bug

▶  zdobycie milionów złotych na roz-
wój akademii podlaskiej w siedlcach

▶  Wpisanie w 2006 r. do rządowego 
planu budowy dróg i autostrad roz-
poczęcia budowy kolejnego odcin-
ka 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 wojewódz-
kich, w tym w ciągu ul. Małkińskiej 
w ostrowi Maz., z liwu przez Gręb-
ków do drogi nr 2 oraz z sokołowa 
podl do kosowa lackiego (przejście 
przez telaki)

▶  zorganizowanie akcji protestacyjnej 
przeciw płatnej obwodnicy ostro-
wi Maz. z mojej inicjatywy pis wal-
czy dziś o uwolnienie wszystkich ob-
wodnic w polsce z opłat za przejazd

▶  zdobycie pieniędzy na przebudowę 
dróg w powiatach: łosickim, ostrow-
skim, sokołowskim i węgrowskim

▶  pomoc w zdobyciu pieniędzy na re-
mont szkoły i rozbudowę hali spor-
towej 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-spo-
łeczno-oświatowych, w tym wielu 
uroczystości dożynkowych i Festiwa-
lu piosenki chrześcijańskiej w nago-
szewce

▶  interwencje na szczeblu centralnym 
i wojewódzkim w wielu mniejszych 
sprawach dotyczących samorządów 
oraz problemów osób indywidualnych 

całe moje życie jest sple-
cione z naszym regionem. 
urodziłem się w Sokoło-
wie Podlaskim. zawsze 
chciałem zostać lekarzem 
i pomagać ludziom, dla-
tego trafiłem do i lO im. 
bolesława Prusa w Siedl-
cach. Ta szkoła dawała so-
lidne przygotowanie na 
studia medyczne. z wiel-
kim sentymentem wspo-
minam swoje siedleckie 
czasy szkolne. legendar-
nych już profesorów, ale 
także wspaniałych kole-
gów i koleżanki. i samo 
miasto. Poloneza z wie-
rzy ratuszowej, łabędzie 
w miejskim parku. chęt-
nie do tego wracam we 
wspomnieniach. Po stu-
diach na akademii Me-

dycznej w białymstoku 
wróciłem do swej małej 
ojczyzny. dziś mieszkam 
w Kosowie lackim.

Jako chirurg rozpoczą-
łem pracę w sokołowskim 
szpitalu. Chwilę później 
pracowałem również w tu-
tejszym pogotowiu ratunko-
wym. Zawsze chciałem być 
jak najbliżej ludzi i ich pro-
blemów. W trakcie tej pra-
cy widziałem z bliska pro-
blemy, z jakimi borykają się 
mieszkańcy naszego regio-
nu. Opowiadali mi o nich. 
Wówczas zdecydowałem się 
zrobić dla nich coś więcej, 
coś ponad samą profesję le-
karską. Zaangażowałem się 
w działalność publiczną. Zo-
stałem 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 obo-
wiązkach parlamentarnych. 
Tutaj też przyświecają mi na-
czelne zasady lekarskiej ety-
ki – po pierwsze nie szkodzić 
i zawsze pomagać. Prywat-
nie mam wspaniałą rodzinę. 
Żonę, która również jest le-
karzem oraz dwóch synów, 
z których jestem dumny. Sta-
ram się przekazać im patrio-
tyczne wartości i honorowy 
kodeks, które mnie samemu 
zaszczepił mój ojciec.
Polecam Państwu  
swoją kandydaturę  
do Senatu RP.

WaldeMar KraSKa

efekty pracy Bogusława Kowalskiego: waldemar KRasKa:

Bogusław KowaLsKi:

wszystko Po-PsLuli!

poselski
obowiązek

Wychowywałem się 
w duchu patriotycznym, 
w domu o silnych korze-
niach katolickich. zapew-
ne stąd wzięły się moje 
zainteresowania historią 
Polski. W 1987 ukończy-
łem studia w Wydziale hi-
storycznym uniwersytetu 
Warszawskiego, a w 1992 
także studia doktoranckie 
na tej uczelni. Ostatnio po-
szerzyłem swoje wykształ-
cenie o studia doktoranc-
kie z zakresu ekonomii 
w uniwersytecie gdań-
skim. W 1992 zacząłem 
publikować artykuły na 
łamach „Nowego świata” 
a chwilę później zostałem 
redaktorem naczelnym 
najstarszego polskiego ty-
godnika – „Myśli Polskiej”. 
również dzisiaj możecie 
Państwo czytać moje ar-
tykuły m.in. w „Niedzieli” 
i „Naszym dzienniku”.

Po studiach zaangażo-
wałem się w działalność 
polityczną w organizacjach 
katolicko-narodowych. 
Współtworzyłem Ligę Pol-
skich Rodzin, która w swych 
założeniach miała propago-
wać wartości patriotyczne 
w zgodzie z etyką katolic-
ką, dbać o interes polskiej 
racji stanu. Od 2006  je-
stem związany z Prawem 
i Sprawiedliwością, obec-
nie wchodzę w skład władz 
krajowych i okręgowych. 
W wyborach 2002 roku 
zostałem radnym sejmiku 
mazowieckiego, a następ-
nie wicemarszałkiem woje-
wództwa odpowiedzialnym 
za infrastrukturę i rozwój 
obszarów wiejskich. Od 
sześciu lat, dzięki Państwa 
zaufaniu, pełnię mandat 
poselski. Byłem też wicemi-
nistrem transportu w rzą-
dzie PiS.

Doświadczenia, które 
zdobyłem m.in. w samorzą-
dzie naszego województwa, 
dziś pomagają mi nieść po-
moc naszym samorządom. 
Za swój największy sukces 
uważam utworzenie Ko-
lei mazowieckich, które są 
jedyną udaną reformą ko-
lei w ostatnich latach oraz 
przyciągnięcie do Siedlec 
szwajcarskiej firmy Stadle, 
produkującej nowoczesne 
pociągi. Szczególnie zale-
ży mi na rozwoju naszej 
komunikacji – dróg, ma-
gistrali kolejowych. Wiem, 
że jest to klucz do rozwoju 
naszego regionu. Każdy sa-
morząd, który zwracał się 
do mnie o wsparcie w tych 
dziedzinach, zawsze otrzy-
mywał moją pomoc.
Polecam Państwu  
swoją kandydaturę  
do Sejmu RP.

bOguSłaW KOWalSKi

Co moŻna wywRóŻyć z PsL?

kochA lubi szAnuje nie chce

PSLPSLCzłonek
jest nAjWAŻnIejszY

Z(A)ROBIMY
WIĘCEJ!

Proponujemy ekipie Tuska zmianę wyborcze-
go hasła. Skoro szefowie niektórych spółek 
pousadzani na stanowiskach przez PO zara-
biają miesięcznie po ponad 100 tys. zł, to hasło 
jest bardziej prawdziwe.

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 stano-
wisk, na które może wsadzić swych członków.

Obym wyłysiał, 
jeśli się mylę!

▶  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

▶  nowe karetki dla pogotowia w Siedlcach
▶  wspieranie imprez kulturalnych, 

sportowych oraz letnich polonijnych 
obozów naukowych dla dzieci  
i młodzieży z białorusi i litwy

▶  wspieranie uniwersytetu Przyrodniczo- 
-humanistycznego w Siedlcach

▶  wspieranie akcji sadzenia dębów  
Katyńskich w Sokołowie Podlaskim

waldemar KRasKa

WaldeMar KraSKa dla regiONu:
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6NA LIŚCIE

POPieraMy
KaNdydaTóW
dO SeNaTu:

Wybieramy Polskę!

Wojciech 
kuDelski
prezydent siedlec
W wyborach do senatu 
rp głos swój oddam na 
pana Waldemara kraskę. 
to najlepszy kandydat.

JaRosław 
KaCzyńsKi
prezes pis
Wysoko cenię kompeten-
cje kandydatów pis na po-
słów i senatorów. zwłasz-
cza tych, którzy już się 
sprawdzili w tej pracy. Wy-
borcy mogą na nich liczyć.

mArek 
RaTyńsKi
dyr szkoły W niecieczy
Moim kandydatem do se-
natu rp jest Waldemar 
kraska a do sejmu rp bo-
gusław kowalski.Wiem, że 
się na nich nie zawiodę.

robert ADAm 
mamąTow
okręG Wyborczy 46
powiaty: makowski, 
ostrołęcki, ostrowski,  
pułtuski, wyszkowski  
oraz Ostrołęka

henryk 
góRsKi
okręG Wyborczy 47
powiaty: 
garwoliński, 
miński,  
węgrowski

jAnusz 
KoByLińsKi
bUrMistrz łosic
polacy zasługują na wię-
cej. dlatego ja wybieram 
kandydatów pis.

jAn mAriA 
jAckoWski
pUblicysta i senator rp
poseł kowalski i senator 
kraska oddani są warto-
ściom, które wysoko cenię. 
to ludzie godni zaufania.

NowoczesNa 
Polska

to kraj cieszący się szybkim 
i zrównoważonym rozwo-
jem gospodarczym, który 
pozwoli nam osiągnąć po-
ziom życia zbliżony do do-
brobytu w tzw. starej unii 
europejskiej; kraj ludzi od-
noszących sukcesy dzięki 
umiejętności efektywnego 
korzystania z wiedzy, w tym 
z najnowszych narzędzi te-
leinformatycznych.

solidarNa 
Polska

to kraj, w którym z owoców 
rozwoju gospodarczego ko-
rzystają także mniej zamoż-
ni obywatele i słabsze eko-
nomicznie regiony; kraj, 
w którym założenie rodzi-
ny i wychowanie dzieci spo-
tyka się z należytym uzna-
niem i wsparciem ze strony 
państwa, w którym obywa-
tele mają zagwarantowane 
godne emerytury i pomoc 
w trudnych sytuacjach.

BezPieczNa 
Polska

to kraj, w którym obowią-
zuje zero tolerancji wo-
bec łamania prawa, a sądy 
działają sprawnie i wydają 
sprawiedliwe wyroki; kraj, 
który ma godne miejsce we 
wspólnocie państw dzięki 
podporządkowanej intere-
sowi narodowemu polityce 
oraz nowoczesnej armii.


