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LICZBY NIE KŁAMIĄ
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W ciągu weekendu dobowa liczba zaszczepionych wy-
nosiła zaledwie 1235 osób. Dotychczas Polsce udało 
się zaszczepić 0,5 proc. populacji, a  np. Izraelowi 20 
proc. Na wspólnej konferencji przewodniczący PO Bo-
rys Budka oraz Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodz-
ki zaprezentowali plan szybkiej poprawy tych tragicz-
nych wyników. Ze zdecydowanym apelem do rządu, 
by działał.

Ten plan jest prosty i co najważniejsze możliwy do zre-
alizowania. Jeśli obecna władza wreszcie się otrząśnie. 
Milion szczepień tygodniowo da nam odporność popu-
lacyjną do wakacji, jednolity kalendarz szczepień pozwoli 
Polakom zorientować się kiedy będą szczepieni, bo tego 
nie wiedzą, natomiast decentralizacja szczepień spowo-
duje, że zaszczepić można się będzie w  dużo większej 
liczbie punktów niedaleko od naszego miejsca zamiesz-
kania! – Mniej polityki, więcej logistyki! – podsumował na 
konferencji Borys Budka.
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  Nie mam wątpliwości co do równych 
i równiejszych, że jest bardzo specjalna kasta 
ludzi związanych z rządem, która za nic nie 
odpowiada.

Marcin Kierwiński, 
Platforma Obywatelska

  Dramatyczne emocje w USA wywołane 
przez #Trumpa pokazują, do czego prowadzi 

nienawiść w polityce oraz niepohamowana 
żądza władzy. 

Borys Budka, 
Platforma Obywatelska

takie miejsce ma Polska w europejskim rankingu szczepień 
COVOD-19 na 100 mieszkańców. Czyli nie czwarte, jak 
podaje PiS. Czwarte dotyczy całkowitej liczby szczepień, 

ale nie uwzględnia wielkości populacji. 

Dane zebrane przez Uniwersytet Oksfordzki 

LICZBA TYGODNIA
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Borys Budka:  

Po wyborach górnicy 
przestali się liczyć dla PiS

Wszyscy zapłacimy za hucpę Sasina. 
KO zawiadamia NIK

Nasz postulat:  
milion szczepień tygodniowo!

Według szefa Platformy Obywatel-
skiej Borysa Budki władza nie ma 
żadnego planu na restrukturyzację 
branży górnictwa węgla kamienne-
go, choć przedstawiciele rządu PiS 
twierdzą, że w  pierwszych mie-
siącach 2021 r. ma zostać zawarta 
umowa społeczna. – Niestety po 
raz kolejny mamy wrażenie, że za-
miast konkretów, zamiast rzeczywi-
stej restrukturyzacji woj. śląskiego, 
mamy do czynienia z festiwalem ko-
lejnych slajdów, obietnic bez pokry-
cia, ale przede wszystkim brakiem 
kompleksowego programu dla woj. 
śląskiego – mówi szef PO.

Jak podkreśla, przez ostanie pięć 
lat wpompowano w  górnictwo – 
a  branża ta ma być wygaszana do 
2049 roku – miliardy złotych, które 
zostały stracone na zawsze. – Kiedy 
górnicy byli potrzebni w wyborach, 
wówczas obiecywano im złote góry 
– mówi Budka i  dodaje, że teraz 
potrzebne są konkrety, dobre wy-
korzystanie środków europejskich 
z  Funduszu Sprawiedliwej Trans-

formacji, nowa prawdziwa umowa 
społeczna, która będzie napisana 
na Śląsku, ale akceptowana przez 
wszystkich partnerów społecznych.

Lider Platformy domaga się jasnej 
debaty o Śląsku, która zastąpi „szem-
rane interesy przedstawicieli rządu 
z wybranymi związkami zawodowy-
mi”. – Nie można o tym rozmawiać 
w  zaciszu gabinetów, a  nawet po-
słowie PiS nie są wpuszczani na te 
rozmowy o  przyszłości górnictwa. 

Dowiadujemy się jedynie z mediów, 
że coś ma się wydarzyć, że ktoś ma 
coś podpisać, że ktoś coś komuś ma 
obiecać, a  tak naprawdę to jest kit 
i nic więcej – ocenia z kolei Wojciech 
Saługa, szef śląskich struktur PO.

– Domagamy się jasnej deba-
ty o  Śląsku. Restrukturyzacja jest 
potrzebna, ale przede wszystkim 
Ślązacy oczekują prawdy, rzetelnej 
informacji, a nie kolejnego picu, ko-
lejnych propagandowych zagrywek 

Wybory kopertowe, które się nie 
odbyły, były jedną z największych 
afer PiS. Pogwałcono wszelkie 
zasady, złamano prawo, w  błoto 
wyrzucono miliony publicznych 
pieniędzy. Bezpośredni odpowie-
dzialni – Mateusz Morawiecki i Ja-
cek Sasin – nie ponieśli żadnych 
konsekwencji, a teraz Poczta Pol-
ska ma otrzymać 53 mln złotych 
rekompensaty, zaś około 3 mln ma 
dostać Państwowa Wytwórnia Pa-
pierów Wartościowych.

Koalicja Obywatelska złożyła do Naj-
wyższej Izby Kontroli wniosek o zba-
danie zasadności tych rekompensat. 
– Państwo polskie ma płacić za huc-
pę polityczną, do jakiej doprowadził 
pan wicepremier Jacek Sasin i  pan 
premier Mateusz Morawiecki. Usłu-
ga pocztowa Jacka Sasina ma kosz-
tować polskich podatników prawie 

56 mln zł – mówi Marcin Kierwiński, 
Sekretarz Generalny Platformy Oby-
watelskiej. Dodaje, że „jeżeli ktoś ma 
zwracać Poczcie Polskiej te pienią-
dze, to powinni to być pan Sasin i pan 
Morawiecki", i  że powinni to zrobić 
„ze swoich prywatnych pieniędzy”. – 
Wiem, że trwałoby to bardzo długo, 
choć pan Morawiecki do ubogich nie 
należy – dodaje. – Na podatnika pol-

skiego przerzucane są koszty nieod-
powiedzialności, bałaganu i dziwnych 
transakcji – podkreśla.

Przypomnijmy, że Sasin jako wicepre-
mier i minister aktywów państwowych 
nadzoruje Pocztę Polską, która decy-
zją premiera była wraz z PWPW zo-
bowiązana do przygotowania w maju 
2020 r. wyborów prezydenckich w try-
bie korespondencyjnym. Drukowane 
były wówczas karty wyborcze, Poczta 
miała dostarczać pakiety wyborcze. 
Do wyborów nie doszło, a zwracanie 
pieniędzy przez państwo Marcin Kier-
wiński słusznie nazywa „skandalem, 
hucpą i realizacją bezprawia”.

– Dziwi mnie decyzja szefowej Krajo-
wego Biura Wyborczego Magdaleny 
Pietrzak o zwrocie tych pieniędzy, bo 
bierze ona niejako na siebie koszty nie-
kompetencji panów Morawieckiego 
i Sasina – kwituje Sekretarz Generalny 
PO i  zaznacza, że jeżeli kontrola NIK 
wykaże nieprawidłowości, KO zgłosi 
sprawę do organów ścigania.

  Opozycja broniła regulaminu Sejmu 
i broniła demokracji, a nie próbowała 
obalać przemocą wynik demokratycznych 
wyborów.

PiS traci,  
nam rośnie!
Przeprowadzone w dniach 1-5 stycznia badanie pracowni 
Social Changes nie są dobrą wiadomością dla Jarosława 
Kaczyńskiego. Koalicję Obywatelską dzielą od PiS już tyl-
ko 4 punkty procentowe, jednocześnie PSL i Kukiz ’15 
znalazły się pod progiem wyborczym.

Wspólna kandydatura na Rzecznika Praw 
Obywatelskich

Kontrola poselska w Ministerstwie Zdrowia

Wybór polskiego sędziego do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka

Przejęcie Idea Banku i roszczenia poszkodowanych 
w aferze Get Back

  Morawiecki na tle nowych slajdów rozdaje 
stare pieniądze, mówiąc że wszystkim żyje 
się świetnie, bo PiS rozdaje nowe Tarcze, za 
które płacimy z kolejnych podatków i z coraz 
większego zadłużenia.

Jelenia Góra bez barier
Choć pandemia znacznie utrudniła naukę, 
a większość ucznów wciąż nie może wrócić do szkół, 
w Jeleniej Górze praca wre. Samorząd usuwa bariery ar-
chitektoniczne – tak, by młodzi z niepełnosprawnościami 
mogli swobodnie uczyć się w gronie kolegów i koleżanek.

Do jeleniogórskich szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Żeromskiego oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida zakupiono 
tzw. schodołazy gąsienicowe, czyli urządzenia ułatwiające 
poruszanie się po schodach osobom na wózkach inwalidz-
kich. – Podnosimy komfort nauki uczniów z niepełnospraw-
nością ruchową, umożliwiając im funkcjonowanie w społe-
czeństwie szkolnym i nawiązywanie kontaktów z rówieśni-
kami – ogłosił prezydent miasta Jerzy Łużniak z Platformy 
Obywatelskiej.

Nowe sprzęty zyskał także Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy przy ul. Kruszwickiej. Do tej placówki, któ-
ra realizuje program edukacyjny w oddziałach specjalnych, 
zakupiony został specjalistyczny sprzęt do zajęć gimnastyki 
korekcyjnej i rehabilitacji. Dodatkowym wyposażeniem ob-
jęto także gabinety logopedyczne oraz tzw. salę wyciszeń 
dla uczniów autystycznych i z zaburzeniami emocji.

Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie unijny program 
„Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w je-
leniogórskich szkołach”.

Jerzy Łużniak,  
Prezydent  
Jeleniej Góry,  
Platforma Obywatelska

Nie ma zgody na to, by policja 
przejęła funkcję sądu
Pisowski projekt ustawy odbierającej obywatelom prawo 
do nieprzyjęcia mandatu to kolejny krok w strategii opre-
syjnego państwa. Chodzi wyłącznie o to, aby przestraszyć 
ludzi protestujących na ulicach, zniechęcić ich do docho-
dzenia swych praw w sądzie. Bo sądy, nawet pomi-
mo zawłaszczania ich przez PiS, często nadal stają po 
stronie niepokornych obywateli. 

Kolejny raz alarmujemy: chaos 
zamiast planu powrotu do szkół!

1   Podstawowym błędem władzy, 
jest budowa od nowa i odgórnie 
systemu szczepień, zamiast sko-
rzystanie z  tego systemu, który 
już istnieje, bo mamy w  Polsce 
szczepienia obowiązkowe.

2    Zasady w  stylu „nie możesz za-
szczepić minimum 150 osób ty-
godniowo, to nie możesz przy-
stąpić do programu” spowodo-
wał, że szczepi się z dala od ludzi, 
w małej liczbie punktów.

3  Rząd skupia się na odgórnym za-
rządzaniu, systemie pacjent.gov.
pl (którym wielu wykluczonych 
cyfrowo Polaków nie umie się 
posługiwać), a  nie na maksyma-
lizacji liczby szczepień.

4  Rząd z  całym zapleczem infor-
matycznym i komunikacyjnym nie 
potrafi zrobić tego, co zrobiono 
57 lat temu podczas epidemii 
ospy we Wrocławiu – zaszcze-
piono łącznie 8,2 mln, w  tym 98 
proc. mieszkańców Wrocławia. 
A epidemia wygasła po 25 dniach.

5  Wystarczy zaufać samorządom 
oraz lekarzom POZ – tak, aby 
zdecentralizować szczepienia.  

6  Rząd nie jest nawet w  stanie 
w  sposób logiczny i  uzasadnio-
ny ułożyć kolejnych grup do za-
szczepienia. Dzieli je wyłącznie 
nominalnie, bez uwzględniania 
realiów. A przecież mamy w spo-
łeczeństwie cukrzyków, chorych 
na przewlekłe ciężkie choroby 

ukłau oddechowego, chorych on-
kologicznie. To wszystko są grupy 
ryzyka, których ten rząd nie widzi.

7  Najlepszym przykładem bezmyśl-
ności jest mówienie o otwieraniu 
szkół dla klas 1-3, a jednocześnie 
powiększanie grupy 1 o pracow-
ników żłobków (prawie 40 tys.). 
W ten sposób szansa na zaszcze-
pienie nauczyciela klas 1-3 znacz-
nie odsuwa się w  czasie. Wróci 
do pracy niezaszczepiony. 

8  Rząd o takich rzeczach nie myśli, 
ale mają je w głowie lekarze POZ 
rozsiani po całej Polsce, z których 
gigantyczna grupa szczepić na 
COVID-19 nie może. Choć szcze-
pią rok rocznie na inne choroby! 
Tym się kończy brak zaufania wła-
dzy do ludzi, zwłaszcza do lekarzy.

9  Rząd nie nawiązał prawdziwej 
współpracy z  samorządami, na-
dal z nimi walczy, zamiast wyko-
rzystać ich możliwości, decentra-
lizując system szczepień.

10  Nie zadbano nawet o  to, by 
każde miasto wojewódzkie 
wyposażyć w  komplet zamra-
żarek niskotemperaturowych, 
gdyby te na wyposażeniu cen-
trów krwiodawstwa były za-
jęte. Wtedy szczepionki do 
danej gminy jechałyby z woje-
wództwa, a  nie z  centralnych 
magazynów – docierałyby na 
czas i  tam gdzie trzeba. Taka 
zamrażarka to koszt najwyżej 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Dużo mniej niż pensja niejed-
nego pisowskiego nominata 
w spółkach skarbu państwa.

11   Gdybyśmy szczepili milion 
osób tygodniowo, to wszel-
kie drobne nieprawidłowości, 
„boczne furtki” nie miałyby aż 
takiego znaczenia. Teraz mają, 
bo podaż szczepień i  dostęp 
do nich są fatalne.

Dlatego Polska nie ma programu szczepień:

Minister Czarnek nie wie co robić i w związku z tym panuje infor-
macyjny zamęt. Podobny apel wystosowaliśmy, gdy we wrześniu 
dzieci miały wrócić do szkół. Teraz ostrzegamy drugi raz, bo rząd 
powiela te same błędy. Szkoły są kompletnie nieprzygotowane pod 
kątem walki z pandemią na przyjęcie uczniów klas 1-3, a mogłyby. 
Nauczyciele powinni być szczepieni już teraz, a będą prawdopodob-
nie w wakacje, jeśli zachowamy dotychcasowe tempo szczepień!

Joe Biden ma w Polsce przyjaciół.  
Po demokratycznej stronie
Przerażające były komentarze obozu Zjednoczonej Prawicy do tego, co działo się na 
Kapitolu i jak zachowywał się przegrany Donald Trump. Polski prezydent nie potrafił 
zdobyć się choćby na odrobinę odpowiedzialności. Dlatego przewodniczący PO Borys 
Budka wystosował lisy do prezydenta elekta. Mało kto teraz, tak jak Polska, rozumie, 
jakim zagrożeniem jest władza, która depcze dorobek własnego kraju. – Współczesny 
świat gwałtownie się zmienia. Wielu naszych obywateli czuje, że system polityczny nie 
działa tak, jak powinien. Populiści rozumieją te obawy, lecz lekarstwo, które proponu-
ją, jest gorsze od choroby – pisze w liście lider polskiej opozycji. To wielkie ostrzeże-
nie, bo demokracja działa dopóty, dopóki szanujemy jej fundamentalne zasady. Samo 
prawo ich nie zagwarantuje. 

Prezydenckie weto jako 
element rozgrywki w PiS
Prezydent zawetował ustawę o działach administracji rzą-
dowej, blokując Zjednoczonej Prawicy zmiany struktural-
ne władzy. Ze strony PiS słychać głosy zdziwienia. O co 
chodzi Andrzejowi Dudzie? Być może bliski mu Zbigniew 
Ziobro zbyt dużo traci w  nowym rozdaniu mini-
sterstw, a może po prostu była to tylko rozpaczliwa 
próba pokazania czegoś na kształt własnego zdania.

Izabela Leszczyna, 
 Platforma Obywatelska

Radosław Sikorski, 
Platforma Obywatelska

Klub Obywatelski z prof. Simonem!
18 stycznia o godz. 19 gościem Klubu Obywatelskiego w Warszawie, będzie prof. Krzysztof Simon, 
wybitny specjalista w dziedzinie wirusologii, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Będziemy z nim rozmawiać o szczepionkach, szczepieniach 
i powrocie do normalności. Zapraszamy! Transmisja na stronie Platformy Obywatelskiej na Facebooku.
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