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Kto Was juz znudził?

Partie sejmowe traktują Lubelszczyznę
dokładnie tak jak liderzy tych największych przykładają się do swojej pracy.
Ilość ich interpelacji na tle innych
posłów jasno pokazuje, że Lubelskie
nie ma prawdziwego lidera, który
zajmuje się sprawami regionu.

Głos Nowego Pokolenia

Wywiad
Wy
ywiad z liderem Budki Suﬂera
Faktem jest, że działalność artystyczna zespołu Budka
Suﬂera zakończyła się, jednak moja aktywność nie
sprowadzała się do bycia muzykiem zespołu rockowego.

Kukiz’15
to młoda lista
o
Lubelszczyzna potrzebuje nowej energii – to

Krzysztof
Cugowski:

jeden z najmłodszych regionów w Polsce!
GŁOS MŁODEGO POKOLENIA ZOBACZ WIĘCEJ NA STR. 2

Polska to jeden
wielki zbiorowy obowiazek
,

Przypomnę, że w latach 2005 - 2007,
07,
do momentu samorozwiązania
nia się
parlamentu, sprawowałem mandandat senatora. Podjęte i zrealizowawane wówczas przeze mnie działa-nia m.in. takie jak zakończenie
realizacji budowy Centrum Spotkań Kultur, potocznie znanego
nam jako Teatr w Budowie, odbudowa Teatru Starego, a także budowa lotniska Lublin, stanowią dla
mnie bodziec do kolejnych działań
na rzecz rozwoju Lublina, regionu
i kraju.
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Jakub Kulesza (24 l.)
Nr 1 na liście

Kamil Kopeć (32 l.)
Nr 2 na liście
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KRZYZOWKA
patriotyczna
z nagrodami
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Głos młodego pokolenia
„Kukiz’15” to młoda lista. Lubelszczyzna potrzebuje nowej energii – to jedno z najmłodszych
Kopeć, który nigdy nie był związany z żadną partią polityczną.
Warto oddać głos na Kamila, bo to doświadczony specjalista z
ideałami.

Paweł Kukiz (53 l.) planuje wymienić wszystkich polityków na zwykłych obywateli – młodych i ideowych fachowców.
– W Sejmie od 25 lat siedzą praktycznie te same osoby. Co dla nas zrobili? – wyznaje Renata, która podobnie jak wielu
mieszkańców naszego kraju ma już dość debat politycznych, które w żaden sposób nie wpływają na podniesienie standardów
życia obywateli.
Paweł Kukiz już raz udowodnił, że jest w stanie zaskoczyć wszystkich i pokonać sondaże. W wyborach prezydenckich w powiecie
łęczyńskim zdobył 27% głosów, zostawiając w tyle byłego
Prezydenta Polski. Tym razem postawił obywatelom bardziej ambitny cel. Chce wprowadzić do Parlamentu młodych i ideowych
fachowców, z pomocą których zmieni Konstytucję RP. Planowane zmiany zostały opracowane przez ekspertów oraz opublikowane w „Strategii Zmiany dla Polski” dostępnej na stronie
internetowej: www.ruchkukiza.pl.
Ludzie Kukiza to nie tylko młodzi wyborcy, ale przede wszystkim
młodzi kandydaci. Kandydatem z naszego regionu z drugiego
miejsca jest Kamil Kopeć (32 l.).
Kamil z wykształcenia inżynier budownictwa, pracuje jako główny
kontroler techniczny w czołowym, europejskim koncernie
budowlanym. Wytrwałość, odpowiednia organizacja pracy pozwoliły mu awansować od pracownika najniższego szczebla na
stanowisku specjalisty ds. kalkulacji, poprzez specjalistę ds.
obsługi inwestycji, inżyniera budowy, kierownika działu realizacji
produkcji. Ze względu na bogate doświadczenie zawodowe, działał
przy największych kontraktach infrastrukturalnych w kraju.
Przeszedł wiele szkoleń z zakresu zarządzania projektami,
kierowania zespołem, rozwiązywania konﬂiktów.
Kopeć od wielu lat angażuje się społecznie. Jest autorem spotów
telewizyjnych i organizatorem wielu inicjatyw społecznych. Wychowany w duchu empatii i patriotyzmu zawsze jest
wsparciem dla potrzebujących – komentują jego sąsiedzi.
Jest pasjonatem turystyki – bliższej i dalszej. Organizuje społecznie

.
Kto Was juz znudził

Jakub Kulesza z wykształcenia jest inżynierem,
z zamiłowania – działaczem społecznym.

Kamil Kopeć z wykształcenia jest inżynierem budownictwa.
W wolnym czasie udziela się społecznie.

m.in. spływy kajakowe. Promuje Lubelszczyznę jako region
piękny, atrakcyjnie usytuowany, z bogatą historią. Jak mówi –
czas zacząć wykorzystywać te zalety.
- Mam czyste intencje i działam ze świadomością , że trzeba
zmienić nasz kraj na lepsze, bo tu będziemy żyć i tu będą żyły
nasze dzieci. Nie chcę obiecywać, jak to się zdarza innym
kandydatom, że nagle jako jednostka zmienię system działania
aparatu państwa. Chcę przede wszystkim zabiegać o środki
ﬁnansowe dla naszego regionu, które pozwolą nam tworzyć nowe
miejsca pracy i polepszyć sytuację mieszkańców Lubelszczyzny.
Chcę, by wszyscy mieli szansę rozwoju i godnego życia. Tak
samo istotna jak szansa dla młodych, jest też pomoc emerytom
i rencistom, którzy poza słabym dostępem do usług medycznych, borykają się z trudną sytuacją ﬁnansową – wyznaje

LUBELSKI RAPORT SPECJALNY

Partie sejmowe traktują Lubelszczyznę tak jak liderzy największych partii przykładają się do swojej pracy. Ilość ich interpelacji
na tle innych posłów jasno pokazuje, że Lubelskie nie ma prawdziwego lidera, który zajmuje się sprawami regionu.
Joanna Mucha - czyli intelekt

Według Joanny Muchy za problemy służby zdrowia odpowiadają
starsi ludzie „przyzwyczajeni do traktowania wizyt u lekarza
co dwa tygodnie jako rozrywki”.

czyli dla przedsiębiorcy, który płaci podatki, czy dla pracodawcy i pracownika, od którego składki są odprowadzane.
Natomiast jest on dość skomplikowany, by go wyjaśnić o co
chodzi” – powiedziała Joanna Mucha.

Liderem lubelskiej listy „Kukiz’15” jest 24-letni Jakub
Kulesza, który z wykształcenia jest inżynierem, zawodowo
specjalizującym się w nowych technologiach. Kulesza mimo
młodego wieku ma doświadczenie w działalności publicznej.
Kierował Stowarzyszeniem KoLiber – największą organizacją
w Polsce, skupiającą młodych wolnościowców i patriotów.
Jest inicjatorem i twórcą projektów edukacyjnych o proﬁlu
ekonomicznym, a także obrońcą prawdy historycznej,
dążącym do przywrócenia chwały zapomnianym bohaterom II
wojny światowej.
Rok temu założył w Puławach Fundację Progresywną, która
opracowała Program Nowego Pokolenia.
Kulesza w swoim programie wyborczym wymienia m.in. nową
Konstytucję RP, skuteczne wykorzystanie nowych technologii
w celu usprawnienia administracji publicznej, niskie koszty
pracy i proste podatki, dbałość o polski interes narodowy oraz
rodzinę, uwolnienie potencjału polskiego rolnictwa, a także
dostęp do informacji publicznej dla obywateli.
– Jakub to młody i kompetentny aktywista społeczny, którego
cechuje koncepcyjne myślenie oraz pozytywne nastawienie do ludzi.
Jest niezwykle inteligentny, a jednocześnie szlachetny i ideowy.
Nigdy nie odmawia pomocy, z ochotą dzieli się swoją wiedzą
i umiejętnościami. Współpraca z nim to czysta przyjemność –
zdradza nam Aleksandra, która działała wspólnie z Kuleszą
przy wielu projektach Stowarzyszenia KoLiber. – Zarówno
jemu, jak i Kamilowi życzę, by znaleźli się w Sejmie, bo Polska
potrzebuje takich posłów! – dodaje z uśmiechem.

Ciekawe, jak wykładała swoim studentom.
Mecz o Superpuchar Polski zwyczajowo rozgrywany jest
pomiędzy mistrzem Ekstraklasy a zdobywcą Pucharu Polski
z poprzedniego sezonu. Joanna Mucha jako Minister Sportu
przed takim wydarzeniem sportowym powiedziała: "Kto
wybrał drużyny do tego meczu?"

Janusz Palikot - czyli konsekwencja

„W Polsce krzyż jest symbolem narodowym i państwowym,
tak samo, jak religijnym. To w końcu Kościół włożył Bolesławowi
Chrobremu koronę na głowę. Nie możemy o tym zapominać.
To właśnie w Polsce Kościół często walczył o wolność. Ja,
patrząc na krzyż w miejscach publicznych widzę w nim
symbol narodowy i państwowy, a nie symbol religijny”.

„Projekt, który my zaproponowaliśmy w trakcie naszej
konwencji wyborczej to jest projekt bardzo innowacyjnego
systemu podatkowego. Bardzo innowacyjnego systemu
podatkowego, który będzie dramatycznie prosty dla użytkownika, „Sami krzyża nie będziemy ściągać, ale zwrócimy się do

marszałka Grzegorza Schetyny o to, by szanował Konstytucję.
W miejscu, gdzie się uchwala ustawy nie powinno być krzyża.
[...] Chcemy, żeby zgodne z Konstytucją w Sejmie nie było
krzyża. Uważam to za element ładu konstytucyjnego”.
Ranking interpelacji poselskich lubelskich liderów

Joanna Mucha – 31 – 298. miejsce
Jan Łopata – 22 – 341. miejsce
Elżbieta Kruk – 38 – 260. miejsce
Janusz Palikot – 23 – 323. Miejsce
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Polska to jeden wielki zbiorowy obowiazek
,

Z Krzysztofem Cugowskim – niezależnym kandydatem do Senatu RP rozmawia Aleksandra Ceglarska

Krzysztof
Cugowski:
ur. 30 maja 1950 w Lublinie – polski wokalista rockowy,
senator VI kadencji.
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w Lublinie.
Studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, jednakże studiów nie ukończył.
Założył w 1969 zespół Budka Suﬂera, w którym był wokalistą. W 1972 połączył siły z Romualdem Lipką z zespołu
Zrzeszenie Cnót Wszelakich. Zespół nadal występował
pod nazwą Budka Suﬂera. W 1975 znalazł się na drugim
miejscu w notowaniu "Wokaliści roku" przeprowadzonego przez czasopismo "Non Stop". W 1976 opuścił Budkę
Suﬂera na osiem lat. W tym czasie pracował z zespołami
Spisek i Cross. Do Budki Suﬂera powrócił w 1984.
W 2014 został odznaczony przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski nadanym za wybitne zasługi dla polskiej kultury i za
osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.

Rok temu zakończył Pan swoją karierę artystyczną
z Budką Suﬂera. Wiemy jednak, że to nie
koniec Pana działalności publicznej. Co skłoniło
Pana do ponownego startu w wyborach do Senatu?
- Faktem jest, że działalność artystyczna
zespołu Budka Suﬂera zakończyła się, jednak
moja aktywność nie sprowadzała się do bycia
muzykiem zespołu rockowego. Przypomnę, że
w latach 2005 - 2007, do momentu samorozwiązania się parlamentu, sprawowałem mandat
senatora. Podjęte i zrealizowane wówczas
przeze mnie działania m.in. takie jak zakończenie
realizacji budowy Centrum Spotkań Kultur,
potocznie znanego nam jako Teatr w Budowie,
odbudowa Teatru Starego, a także budowa
lotniska Lublin, stanowią dla mnie bodziec do
kolejnych działań na rzecz rozwoju Lublina,
regionu i kraju.

Proponuję, aby dać społeczeństwu możliwość
wyboru czasu i sposobu przejścia na emeryturę
tj. obniżenie wieku emerytalnego do poprzedniego
(60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), z możliwością dalszej pracy po jego osiągnięciu i kryterium czterdziestu lat stażu pracy jako momentu przejścia na emeryturę.
Jako osoba, której leży na sercu rozwój lubelskiego sportu uznałem za potrzebne zrealizowanie remontu Stadionu przy Alejach Zygmuntowskich. Chcę doprowadzić do modernizacji
Stadionu Żużlowego, aby mieszkańcy Lublina
mogli w sposób komfortowy oglądać zawody
żużlowe na najwyższym światowym poziomie.
Popieram także działania środowisk skupionych
wokół budowy Toru Lublin. Dołożę wszelkich
starań związanych z pomocą w usytuowaniu
i budowie Toru Lublin.

Jakie cele chciałby Pan realizować jako
Senator RP?
- Obecnie zamierzam skupić się na pomocy
osobom starszym i niepełnosprawnym, a także
borykającym się z problemami i chorobami
neurologicznymi. Kolejnym istotnym zadaniem
jest zagwarantowanie rodzicom możliwości
wyboru wieku rozpoczęcia edukacji ich dzieci.
Za niezbędne dla Lublina, województwa, a także
kraju uznaję realizację strategicznych inwestycji
polegających na modernizacji linii kolejowej
Lublin – Warszawa oraz inwestycji drogowej
zwanej Via Carpatia. Jak wiadomo, powyższe
przedsięwzięcia są wielką szansą nie tylko dla
biznesu i inwestycji, ale także wpłyną na nowe
możliwości dla osób chcących rozpocząć
naukę w Lublinie. Skorzystają na tym również
lubelskie uczelnie. Rozwój infrastruktury drogowej
i kolejowej to nowe szanse dla wszystkich. Nie
wolno nam zapominać o stale powracającym
problemie przechodzenia Polaków na emeryturę.

„A po nocy przychodzi dzień, a po burzy
spokój” – śpiewał Pan w jednym z utworów
Budki Suﬂera. Wierzy Pan, że Polska wreszcie
obudzi się?
- Tak samo jak Państwa środowisko, także ja
jestem patriotą – nie tylko lokalnym. Uważam
tak samo jak Państwo, że Polska to jeden
wielki zbiorowy obowiązek. Jednomandatowe
Okręgi Wyborcze czy też zmiana Konstytucji
w niezbędnym zakresie wpisują się w takie
działania.
Osobiście, jako niezależny kandydat do Senatu
RP, nie związany z żadną partią polityczną,
dostrzegam konieczność współpracy wszystkich
środowisk społeczno-politycznych, którym
leży na sercu dobro naszej Ojczyzny.

RZĄDY PARTII POLITYCZNYCH

,

wybory?

STRATEGIA ZMIANY KUKIZ’15

Diagnoza

Rozwiazanie

1. Wyzysk ﬁskalny obywateli.
Opodatkowanie podatkiem PIT, składkami na ZUS i NFZ wynosi
ok. 40%.

1. Chcemy wprowadzić jeden prosty podatek od funduszu
wynagrodzeń 30%.

2. Zadłużenie Polaków
Każdy mieszkaniec Polski jest obciążony długiem 82 tys. PLN.

Co przyniosa

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w wyborach parlamentarnych!
- Dziękuję również.

3. Nierówność podatkowa.
CIT płacą głównie polskie ﬁrmy, gdy zagraniczne transferują zyski
za granicę.
4. Dotacje dla partii politycznych.
Na partie polityczne w ubiegłym roku przeznaczyliśmy z naszych
podatków 54,5 mln PLN.
5. Niewydolność wymiaru sprawiedliwości.
Procesy w sprawach gospodarczych trwają średnio prawie dwa lata.

,

Do Senatu z Lublina

2. Zakaz uchwalania budżetu z deﬁcytem.
3. Wprowadzenia niedużego podatku od przychodów do 1%,
uniemożliwi to zagranicznym koncernom unikanie opodatkowania.
4. Zniesienie dotacji budżetowych dla partii politycznych.
5. Wprowadzenie amerykańskiej zasady trial (proces toczy się
dzień po dniu).

Chcesz poznać więcej naszych propozycji
zobacz Program Nowego Pokolenia

PROGRESYWNI.ORG
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Młodzi Wykleci Ich krwią pisana jest nasza wolność
Aleksandra Ceglarska

,

wojska amerykańskie. Wrócił do Polski w grudniu 1945 roku.
Miesiąc później został przyjęty do oddziału „Zapory”. W lipcu
Dekutowski mianował go swoim adiutantem.
Jesienią 1947 roku „Zawada” zdecydował się na próbę ucieczki na
Zachód wraz z grupą żołnierzy „Zapory”. Jednak w wyniku zdrady
i prowokacji zorganizowanej przez Urząd Bezpieczeństwa z Katowic,
wszyscy zostali podstępnie aresztowani w punkcie kontaktowym
w Nysie i straceni w więzieniu mokotowskim w Warszawie.
Miatkowski zginął wraz z Dekutowskim i pięcioma innymi towarzyszami
walki m.in. Edmundem Tudrujem, Arkadiuszem Wasilewskim
i Romanem Grońskim. W chwili śmierci miał 26 lat.
Edmund Tudruj ps. „Mundek” pochodził z okolic Lublina. Po zdaniu
matury w 1941 roku, wstąpił do organizacji konspiracyjnej i walczył
przeciwko Niemcom w Armii Krajowej. Po wkroczeniu wojsk
sowieckich na Lubelszczyznę, jego oddział został rozwiązany.
W październiku 1944 roku został aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagru w ZSRR, gdzie przebywał do marca 1945 roku.
Po odzyskaniu wolności zdecydował się walczyć daleji wszedł
w skład oddziału, należącego do zgrupowania „Zapory”.
Jesienią 1946 roku objął dowództwo piętnastoosobowego oddziału
w powiecie lubartowskim. Poszukiwany przez Urząd Bezpieczeństwa,
w styczniu 1947 roku wyjechał z Dekutowskim na Zamojszczyznę,
gdzie uczestniczył w akcjach zbrojnych przeciw komunistycznemu
aparatowi bezpieczeństwa. Ginąc miał 26 lat.
W trakcie kampanii wyborczej wiele mówi się o powstrzymaniu pogłębiającego się deﬁcytu budżetowego oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego przyszłym pokoleniom. Jest to kwestia priorytetowa, gdyż obecnie w dniu
narodzin maluch otrzymuje od systemu prezent w postaci długu. Jest jednak jeszcze jeden deﬁcyt, o którym nie
powinniśmy zapominać. To dług wdzięczności wobec tych, których krwią pisana jest nasza wolność.
Dzieje Wyklętych to nie tylko opowieść o heroizmie, ale także
wielki dramat. Nie udało im się ujrzeć wolnej Polski. Znienawidzony
wróg wymierzył w nich narrację perﬁdnych kłamstw, która
nigdy się nie zakończyła. Nawet niektórzy z obecnych reprezentantów klasy politycznej próbują uczynić z nich hitlerowskich
kolaborantów i zdrajców. Historia jednak wyraźnie pokazała,
kto był bohaterem, a kto katem.
Wśród młodych oﬁar terroru komunistycznego, spoczywających
na Powązkach, możemy odnaleźć wiele dzielnych jednostek
związanych z Lubelszczyzną. Warto zapoznać się z ich sylwetkami.
Hieronim Dekutowski ps. „Zapora” przeszedł do historii
naszego regionu jako ten, który z niewielkich jednostek Armii
Krajowej, operujących w powiatach lubelskim i puławskim,
utworzył najliczniejszą na Lubelszczyźnie formację partyzancką
typu lotnego. Zdaniem badaczy, jego oddział przeprowadził
ponad osiemdziesiąt akcji zbrojnych przeciwko Niemcom –
najwięcej spośród wszystkich jednostek okręgu lubelskiego.
W lipcu 1944 roku Dekutowski rozwiązał swoją kompanię i ukrywał
się w m.in. Puławach oraz Lublinie. W sierpniu zmobilizował
swój oddział, by wesprzeć walczącą Warszawę, jednak po
nieudanej próbie przekroczenia Wisły, rozformował go.
W styczniu 1945 roku „Zapora” postanowił powrócić do konspiracji,

tym razem skierowanej przeciwko komunistom. Nawiązał kontakt
z Komendą Okręgu Armii Krajowej „Lublin”, objął dowództwo nad
grupą dywersyjną i zaczął przeprowadzać akcje zbrojne przeciwko
funkcjonariuszom NKWD, Urzędu Bezpieczeństwa oraz Milicji
Obywatelskiej. Wiosną jego oddział, liczący ponad trzystu żołnierzy,
dokonał słynnego rajdu, wykonując kilka brawurowych akcji.
W kwietniu zdobył Janów Lubelski, gdzie przejął posterunek MO,
wykonał wyrok śmierci na referencie Urzędu Bezpieczeństwa,
zarekwirował pieniądze ze wszystkich urzędów w mieście oraz
przejął cztery samochody ciężarowe. W maju rozbił posterunek
w Kazimierzu Dolnym, likwidując pięciu milicjantów oraz dwóch
oﬁcerów sowieckich. Opanował także posterunek w Bełżycach
– uprowadził zastępcę komendanta oraz zdobył broń, amunicję
i mundury. Przeprowadził również podobną akcję w Urzędowie.
Dekutowski otrzymał awans na stopień majora i objął dowództwo
nad wszystkimi oddziałami partyzanckimi w Inspektoracie
„Lublin”. W chwili śmierci miał 30 lat. Jego ostatnie słowa
brzmiały: „Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!”
Jerzy Miatkowski ps. „Zawada” brał udział w Powstaniu Warszawskim.
Następnie traﬁł do niemieckiego obozu jenieckiego w Lamsdorf,
skąd później został przetransportowany nad Ren i wyzwolony przez

Aleksandra Ceglarska jest redaktorką, publicystką, od wielu lat zaangażowaną społecznie. Od 2013 roku działa w Stowarzyszedoniu KoLiber, które jest jednym z twórców ogólnopolskiego projektu historycznego „Upominamy się o Was”. W 2014 roku kandydowała do Sejmiku Lubelskiego z listy Kongresu Nowej Prawicy. Obecnie prowadzi Biuro Prasowe „Kukiz’15” (OKW Lublin) oraz
raz
startuje do Sejmu RP z pozycji nr 8 na liście „Kukiz’15”.

KRZYŻÓWKA

HASŁA

Arkadiusz Wasilewski ps. „Biały” był porucznikiem Armii Krajowej.
Po wejściu Armii Czerwonej na teren Polski, przyłączył się do
zgrupowania „Zapory”. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa
w grudniu 1945 roku, był brutalnie przesłuchiwany w więzieniu
na Zamku Lubelskim. Nie przyznał się do działalności
konspiracyjnej i wyszedł na wolność w październiku 1946 roku.
Odszedł w wieku 24 lat.
Roman Groński ps. „Żbik” pochodził z Kraśnika. Do oddziału „Zapory”
dołączył w 1944 roku. Walczył w czasie akcji "Burza". Uczestniczył
w wielu akcjach bojowych przeciw komunistycznemu aparatowi
bezpieczeństwa. W styczniu 1947 roku „Zapora” mianował go
dowódcą jednego z pododdziałów. W chwili śmierci miał 23 lata.
Młodzi Wyklęci ginęli, bo zachowali człowieczeństwo w najbardziej
bestialskim okresie w historii Polski. To właśnie ich wyprostowana
postawa deﬁniowała pojęcie godności. Tracili życie, gdyż je
szanowali. Potraﬁli pięknie umierać, bo umieli pięknie żyć.
Ich krwią, łzami i ostatnimi westchnieniami pisana jest nasza
wolność. Nie dane im było ujrzeć błękitu nieba nad wolną
Ojczyzną ani zobaczyć naszej wdzięczności, gdy na wieczność
zamykali powieki. Myśl o przyszłych pokoleniach przynosiła
im ukojenie, kiedy śmierć całowała ich usta. Wargi, które
nigdy nie wypowiedziały słów zdrady, nie znały rezygnacji.
Kochali Polskę każdym oddechem, choć nieraz brakowało im
tchu. Dzisiaj dech w piersiach zapierają nam opowieści o ich
bohaterstwie, lojalności wobec Ojczyzny i przyjaciół.

Konkurs
patriotyczny
z nagrodami
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1. PIT, CIT, VAT
2. Polski zespół rockowy z Lublina
3. Tradycyjna potrawa wigilijna z obtłuczonej pszenicy i bakalii
4. Polska partyzantka w okresie II wojny światowej
5. Polska jazda zbrojna, znana z wielu zwycięstw, której
charakterystycznym elementem wyposażenia były pióra
6. Napój alkoholowy produkowany w warunkach domowych
7. Kruszec, na którym w przeszłości opierał się pieniądz
8. Podatek na papierosy, alkohol i benzynę
9. Występuje na Lubelszczyźnie, np. łupkowy
10. Bardzo żyzne gleby, występujące na Lubelszczyźnie

Wyślij rozwiązanie krzyżówki na adres:
konkurs@kulesza.pl do 22.10. br.
Będziesz mógł wygrać atrakcyjną
odzież patriotyczną marki Red Is Bad!

Wygraj Pancerz Taktyczny RedIsBad
Obserwuj fb.com/jakubkuleszaiobywatele

