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Czy chcesz dalszych ograniczeń 
związanych z pandemią?
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Jaka jest recepta rządu na skutecz-
ną pomoc bankrutującym firmom? 
Rozkładanie rąk i straszenie trze-
cią falą pandemii. Dlatego wystę-
pujemy z  własnymi, zdecydowa-
nymi postulatami. Bo codziennie 
mamy do czynienia z  tragediami 
rodzinnych firm i  nie dziwmy się, 
że Polacy są gotowi łamać ob-
ostrzenia, by ratować się przed 
biedą!

To nie pandemia odcięła Polaków 
od pieniędzy, ale rządowy bubel 
prawny, który skonstruowano tak, 
by władza mogła migać się od zobo-
wiązań wobec obywateli. Gdy rząd 
zakazywał działalności poszczegól-
nym firmom to jakoś dziwnie nie mu-
siał kierować się wiodącymi kodami 
PKD, ale jak udaje, że im pomaga, 
to wtedy te kody są najważniejsze, 
choć często niezgodne z  faktyczną 
działalnością. Na tym polega perfi-
dia tej władzy. A przecież nie trze-
ba było wprowadzać lockdownu, 
żeby przewidzieć konsekwencje za-
mknięcia na głucho poszczególnych 
branż – mimo to rząd zawczasu 

palcem nie kiwnął. Tak, aby np. wła-
ściciel restauracji już w  momencie 
jej zamknięcia wiedział, jaka będzie 
pomoc i że go nie ominie.

Bardzo łatwo jest w ramach rządo-
wej propagandy pokazywać przed-
siębiorców, których uratowały dziu-
rawe tarcze finansowe. Ale w  ten 
sposób zamyka się usta większości 
tego środowiska, które dostało gro-
sze lub ani złotówki. Przedsiębiorcy 
to wiedzą, my to wiemy, a rząd nadal 

udaje głupiego: zakaz prowadzenia 
działalności gospodarczej wymaga, 
zgodnie z Konstytucją, wprowadze-
nia stanu klęski żywiołowej, który 
gwarantuje odszkodowania dla za-
mykanych firm!

Mało, że nadal nie mamy stanu klę-
ski żywiołowej, bo rząd nie chce się 
zobowiązywać do pomocy szerokim 
grupom przedsiębiorców, to premier 
wyrzucił do kosza slajd, którym w ze-
szłym roku tak się chwalił – przed-
stawiał zależność skali obostrzeń od 
liczby zakażeń. Niech Mateusz Mora-
wiecki pogrzebie w koszu i  znajdzie 
tę wizualizację, bo powinniśmy mieć 
teraz nie totalny lockdown, ale czę-
ściowe odmrożenie.

To nie Polacy posyłali we wrześniu 
dzieci do kompletnie nieprzygotowa-
nych epidemiologicznie szkół. Zrobił 
to rząd wywołując drugą falę pande-
mii. Teraz też chce otworzyć szkoły 
„na rympał”, zgodnie ze strategią 
„się zobaczy”. Za tę głupotę władzy 
rachunek płacą Polacy, w  tym setki 
tysięcy firm, które czekają w zamro-
żeniu wyłącznie na bankructwo. 
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  Ale żeby na grobie matki uprawiać 
politykę...? To są obyczaje obce normalnym 
ludziom.

Marcin Kierwiński, 
Platforma Obywatelska

  Ostatnie działania rosyjskich władz 
wobec Aleksieja Nawalnego, w szczególności 
bezpodstawne zatrzymanie, są pogwałceniem 
podstawowych praw obywatelskich. . 

Borys Budka, 
Platforma Obywatelska

o tyle w czasie rządów PiS (2015-2019) 

wydłużył się średni czas postępowania 

sądowego: o 1,6 miesiąca  

– z 4,2 do 5,8 miesiąca.

LICZBA TYGODNIA

38 proc. 

Wstyd! Chorzy Polacy  
mniej ważni od propagandy!

Jak PiS kładzie program szczepień

Pomagajcie, nie straszcie! 

Brakuje słów, żeby opisać to co po-
litycy PiS próbują robić z pieniędz-
mi, które powinny natychmiast tra-
fić na psychiatrię dziecięcą czy on-
kologię. Państwo odwraca się ty-
łem do najbardziej potrzebujących 
obywateli. Dzieci mogą cierpieć 
katusze, tysiące ludzi może umie-
rać na raka – ale formacja rządząca 
gotowa położyć się Rejtanem, by 
ani złotówka nie trafiła do ochrony 
zdrowia. Na taką bezduszność nie 
można pozwolić.

To, że PiS głosował przeciwko se-
nackiej poprawce przyznającej do-
datkowe 80 mln na dogorywającą 
psychiatrię dziecięcą, nie dziwi. Ale 
przecież wśród przeciwnych rato-
waniu psychiki najmłodszych było 
m.in. siedmiu senatorów PiS, którzy 
są lekarzami! Lekarską zasadę „po 
pierwsze nie szkodzić” zastąpili za-
sadą wpojoną im przez politycznego 
szefa – „po pierwsze zaszkodzić”. Ich 
tłumaczenia brzmią tyleż śmiesznie, 
co obrzydliwie. – Ponad 100 mln 
mniej na psychiatrię w  planie finan-
sowym NFZ na 2021 rok! Lekarze 
apelują, wszystkie dane pokazują, że 
to największe wyzwanie współcze-
snych czasów, zwłaszcza po Covid! 
To skandal! – kwituje posłanka KO 
Marta Golbik. I  apeluje do posłów, 
by nie szli tą samą, nieludzką drogą.

Dokładnie na tej samej zasadzie PiS 
zamierza oszczędzać na onkologii. 
I to w czasie pandemii, gdy leczenie 
tej grupy chorób jest jeszcze trud-
niejsze z  powodu obłożenia służby 
zdrowia. Jeszcze w  grudniu leka-
rze alarmowali, że szpitale leczące 

chorych onkologicznych otrzymały 
nowe rozporządzenia, które mogą 
skutkować koniecznością selekcji 
chorych wymagających leczenia on-
kologicznego w 2021 r.! „Ponad mi-
liard złotych łącznie mniej pieniędzy 
przeznaczonych na programy lekowe 
dla pacjentów (365,3 mln zł mniej), 
chemioterapię (o  102,3 mln PLN 
mniej) i  refundację apteczną (577,4 
mln zł mniej)” – donosił na jesieni 
portal Polityka Zdrowotna. Wydaje 
się więc, że szykuje się bezwzględna 
bitwa z władzą o  zdrowie Polaków, 
bo wydatki na propagandę w  TVP 
mają dla niej najwyższy priorytet.

Realizacja programu szczepień idzie 
w Polsce jak krew z nosa – na po-
czątku tygodnia informowano, że 
dotychczas zaszczepiono niespełna 
500 tys. osób, a  to zdecydowanie 
za mało, by jak najszybciej osiągnąć 
odporność zbiorową. I potem Wła-
dza wprowadza totalny chaos. Gdy 
Pfizer obwieścił, że na jakiś czas 
ogranicza dostawy szczepionek do 
Europy, okazało się, że rząd PiS 
nie zamówił pełnej puli angielskich 
szczepionek Moderny – zamiast 
13 mln zakontraktowano 6,6 mln. 
A szef KPRM Michał Dworczyk po-
wtarza jak mantrę, że rząd „anali-
zuje możliwości”. Jedynie analizuje?!

To nie wszystko. Okazało się, że har-
monogram szczepień przewiduje, 
że w  pierwszym etapie prawo do 
szczepienia się – przed np. pacjen-
tami onkologicznymi – zyskali m.in. 
prokuratorzy, co oprotestował szef 
klubu parlamentarnego Koalicji Oby-
watelskiej Cezary Tomczyk. Według 
niego to „ukłon w kierunku ministra 
sprawiedliwości i  prokuratora gene-
ralnego Zbigniewa Ziobro, kosztem 
Polek i Polaków”.

„Wzywam (...) do natychmiastowej 
zmiany tych przepisów, polegającej 
na usunięciu tej grupy zawodowej 
z  premiowanego miejsca w  kolej-
ności szczepień (...) i  zastąpienia jej 

grupami osób, które zdaniem nie-
zależnych ekspertów, wirusologów, 
lekarzy, a także zgodnie z elementar-
nymi zasadami moralnymi wymagają 
zaszczepienia poza kolejnością” – na-
pisał Cezary Tomczyk w  piśmie do 
premiera Mateusza Morawieckiego.

Posłowie KO zaapelowali tak-
że o  włączenie osób z  niepełno-
sprawnościami i  ich opiekunów do 
szczepień grupy pierwszej przeciw 
COVID–19. – Osoby z  niepełno-
sprawnością od miesięcy przeby-
wają w domach. Mają zero wsparcia 
ze strony państwa. Apelujemy do 
rządu, aby jak najszybciej zajął się tą 
grupą – mówi posłanka KO Iwona 

Hartwich. – Może pan prezydent 
przypomni sobie o  osobach nie-
pełnosprawnych, bo wielokrotnie 
zapewniał, że te osoby są w  cen-
trum jego zainteresowania – dodaje 
posłanka tego samego klubu, Iwona 
Kozłowska.

  PiS szykuje się na niesamowity 2021 
rok. 10 nowych podatków! I 10 podwyżek 

podatków. 

Większość Polaków 
nie chce już  
dalszych obostrzeń
Z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla „Gazety 
Wyborczej” wynika, że Polacy mają już serdecznie dość 
lockdownu. I większość z nich chce, by rząd go nie wy-
dłużał. Badacze wskazują, co wydaje się naturalne, że naj-
większymi przeciwnikami utrzymywania lockdownu są 
osoby najbardziej poszkodowane przez ten stan rzeczy.

Ministerstwo hejtu chce cenzurować Internet

Kulisy odwołania przewodniczącego KRS Leszka 
Mazura 

Live Chat z przewodniczącym PO Borysem Budką

Konferencja prasowa: co dalej ze śledztwem ws. 
śmierci śp. Pawła Adamowicza

Konferencja prasowa w sprawie patologii w PLL 
LOT

Opresyjne państwo PiS - mandaty bez odmowy

Wniosek do Marszałek Sejmu o odwołanie 
A.Mularczyka z KRS

Strażnik moralności w każdej gminie – kuriozalny 
projekt ustawy PiS

  Gdańsk stracił prezydenta, dzieci ojca, 
żona - męża, a my wszyscy przyjaciela. Po 
dwóch latach prokuratura nie postawiła nawet 
zarzutu mordercy.

W drugą rocznicę tragicznego w skutkach zamachu na prezydenta Pawła Adamo-
wicza wspólnie z Jego rodziną, samorządowcami i parlamentarzystami złożyliśmy 
symboliczne kwiaty przy Jego grobie w gdańskiej Bazylice Mariackiej.

Zduńska Wola z receptą  
na „śmieciowy problem”
Od 2 stycznia Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej odbiera odpady od mieszkańców Zduń-
skiej Woli. Miastu groziły olbrzymie podwyżki, bo 
prywatna firma żądała coraz wyższych opłat, dlatego 
prezydent Konrad Pokora z Platformy Obywatelskiej 
wziął sprawy w swoje ręce. 

W ciągu tylko 130 dni MPGK zakupiło śmieciarki, zatrudni-
ło pracowników i przygotowało harmonogramy odbioru. 
Specjalne nadajniki GPS, które zamontowano w  pojaz-
dach, sprawią, że będzie można precyzyjnie śledzić trasę 
przejazdów. Wyposażono je także w czytniki czipów, któ-
re znajdą się na pojemnikach u wszystkich mieszkańców 
domów i wspólnot mieszkaniowych, które zade-
klarowały dokonywanie opłat za śmieci. 

Na samochodach zainstalowano kamery, które 
rejestrują obraz w  perspektywie 360 stopni, co 

pozwoli komfortowo weryfikować, czy posesje posiadały 
prawidłowo wystawione worki na odpady i właściwa frak-
cja trafia do komory. Dzięki temu cały proces będzie pod 
pełną kontrolą.

– Mieszkańcy bardzo serdecznie witali dziś ekipy MPGK. 
Bardzo się cieszę – potrzebujemy wzajemnego zaufania 
i współpracy. Musimy też nauczyć się lepiej segregować 
śmieci – podkreśla prezydent Pokora, którego zarad-
ność uratowała portfele i  poczucie bezpieczeństwa 
zduńskowolan.

Konrad Pokora,  
Prezydent Zduńskiej Woli,  
Platforma Obywatelska

Pawle, nie zapomnimy!

OBEJRZYJ! Klub Obywatelski z prof. Simonem!

R
O

S
JA – Platforma Obywatelska żąda od polskiego rządu, by podjął stanowcze działania 

wobec decyzji Kremla. Polska powinna domagać się natychmiastowego zwolnienia 
Aleksieja Nawalnego, jak również pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców próby 
pozbawienia go życia – takie jest stanowisko Zarządu Krajowego naszej partii wyra-
żone w piśmie sygnowanym przez przewodniczącego PO Borysa Budkę. Nie możemy 
pozostawać obojętni. Władza w naszym kraju od tylu lat boi się walczyć o wrak pol-
skiego samolotu, więc niech chociaż w tej sprawie zachowa resztki honoru i odpo-
wiedzialności!

Żądamy, by polskie władze  
nie nabierały wody w usta!

Jan Grabiec, 
 Platforma Obywatelska

Skupmy się na strategii aktywności, a nie na strategii bier-
ności prowadzącej do bankructwa. Małe i  średnie firmy 
nie przetrwają w tym stanie kolejnych tygodni. Rząd się 
wyżywi, one nie. 

Dlatego żądamy: 

• przywrócenia możliwości prowadzenia działalno-
ści w tych obszarach, w których można skutecznie 
wprowadzić ograniczenia pandemiczne;

• zagwarantowania pełnego pokrycia kosztów dla 
tych firm, które rząd zamyka;

• uwzględnienia w tarczy finansowej jednoosobowej 
działalności gospodarczej, bo takich przedsiębior-

ców pozbawionych jakiejkolwiek pomocy jest bar-
dzo wielu. I obecnie nie liczą się dla rządu, jeśli nie 
zatrudniają pracowników, tylko np. zlecają usługi; 

• pomocy uzależnionej nie od teoretycznych kodów 
PKD, ale od faktycznego spadku dochodów w grud-
niu. KO złożyła projekt ustawy w tej sprawie!

• rozszerzenia pomocy na pozostałe miejscowości tu-
rystyczne, a nie tylko gminy górskie;

• rezygnacji przez rząd pobierania różnych dodatko-
wych opłat, np. tzw. korkowego. Składamy projekt 
ustawy, która zwalnia z tej opłaty przedsiębiorców 
i przewiduje rekompensatę dla Jednostek Samorzą-
du Terytorialnego z funduszu covidowego.

Rządu lockdown nie dotyczy…

Osoby 
z niepełnosprawnościami 
i ich opiekunowie muszą 
zostać jak najszybciej 
zaszczepieni!

Rząd nie może dalej 
lekceważyć posiedzeń 
unijnego komitetu 
decydującego o zakupach 
szczepionek!

Skandaliczne 
wydatki związane 
z funkcjonowaniem szpitala 
na Stadionie Narodowym!

Zamiast pomocy nowe podatki…

Niech rząd przestanie być głuchy na nasze żądania!

Problemy psychiatrii dziecięcej 

i młodzieżowej nie zniknęły wraz 

z pandemią koronawirusa – wprost 

przeciwnie, skala zaniedbań pogłębia się!

Prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP

Cezary Tomczyk,  
Platforma Obywatelska

OBEJRZYJ NASZE KONSULTACJE Z PRZEDSIĘBIORCAMI


