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Wie o tym bardzo dobrze Warmińsko-Mazurskie. 
– Wicepremier Jarosław Gowin obiecał dla tego regionu 
200 mln zł wsparcia. Miał przedstawić rządowi projekt 
uchwały. Sprawdziłem. Nie przedstawił – mówi poseł 
Jacek Protas, szef Sekretariatu Samorządowego Platformy 
Obywatelskiej. – To jest kolejna pusta obietnica. O jakim 
nowym ładzie mówi ta władza, skoro nie wspiera kon-
kretnych mieszkańców, gdy tego najbardziej potrzebują?!

Patrząc na to co rząd zrobił, a raczej czego nie zrobił z Warmiń-
sko-Mazurskim, jak w soczewce widać wrogość obecnej władzy 
w stosunku do społeczności lokalnych. Ten region najpierw 
został potraktowany po macoszemu przez Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych, a potem jako pierwszy został objęty 
lokalnym lockdownem – mimo że epidemia nasiliła się wtedy 
tylko wybranych powiatach. Trzecim ciosem jest niespełniona 
obietnica Gowina, dotycząca 200 mln zł wsparcia.. – On tego 
nie powiedział złapany gdzieś na korytarzu, ale na specjalnej 
konferencji. Zobowiązał się również, że w przeciągu kilku dni 
przedstawi rządowi projekt ustawy. I co? I nic – kwituje Jacek 
Protas. – Pamiętajmy, że gminy górskie, również turystyczne 
tak jak Warmia i Mazury, dostały wsparcie. Po roku pandemii, 
po wyniszczającym lokalnym lockdownie, mieszkańcy tego 
regionu muszą szykować się na sezon turystyczny. Te 200 mln 
zł mogłoby uratować istnienie tak wielu przedsięwzięć. Skoro 
to były tylko puste słowa, to jak wszyscy Polacy mają traktować 
ostatnie obietnice PiS z soboty? Bo jak je traktują mieszkańcy 
Warmii i Mazur, nie ma już chyba wątpliwości.

Zaprezentowany przez Zjednoczoną 
Prawicę program Nowy Ład jest 
mieszaniną populizmu, rozdawnictwa 
i obietnic bez pokrycia. Kilka nośnych 
haseł wyborczych – o kwocie wolnej 
od podatku, mieszkaniach, wyższych 
daninach dla najbogatszych – ma 
ukryć fakt, że w istocie władza ude-
rza w klasę średnią, przedsiębiorców 
i samorządy. – Powiedzieli, komu 
i ile dadzą, zapomnieli tylko wyraź-
nie powiedzieć, ile i komu zabiorą. 
Trudno właściwie komentować to, 
bo też trudno robić jakiekolwiek 
wyliczenia – mówi Izabela Lesz-
czyna, wiceprzewodnicząca komisji 
finansów z PO.

Zdaniem szefa Platformy Borysa Budki 
ten zapowiadany „ład” jest na pew-
no dobrze nazwany, bo – jak mówi 
– „takiego nieładu jak po pięciu latach 
rządów PiS nikt się nie spodziewa”. 
– Czy ktoś pokazał jakiekolwiek wy-
liczenia? Czy ktoś pokazał, ile będzie 
kosztować każdego z was szalejąca 
inflacja? Czy ktoś powiedział, w jaki 
sposób zamierza się sięgnąć do waszych 
kieszeni? Czy ktoś powiedział polskim 
samorządom, w jaki sposób uzupełnić 
luki w budżetach? – pyta Budka, wska-
zując na propagandowo-wyborczy 
charakter zapowiedzi władzy.

Politycy Platformy ruszyli więc z ofensy-
wą informacyjną pod hasłem „Obiecali, 

oszukali”. Przypominają niezrealizo-
wane zapowiedzi PiS, wśród których 
wymieniają produkcję miliona aut 
elektrycznych, budowę 100 tys. tanich 
mieszkań, prom ze Szczecina, luxtor-
pedę, wzrost inwestycji do 25 proc. 
PKB, 22 mosty, wodne oczka, kanały 
żeglugi itp. Jednocześnie wskazują 
na pewną – i spektakularną – poraż-
kę rządu, jaką jest walka z pandemią 
koronawirusa.

– Powołaliśmy zespół, który będzie 
monitorował każdą z zapowiadanych 
przez PiS zmian – podkreśla szef klubu 
KO Cezary Tomczyk. – Od początku 
roku prezentujemy kolejne odsłony 
programowe dotyczące przyszłości. 
Przedstawiliśmy już propozycje pomo-
cy dla przedsiębiorców, usprawnienia 
systemu ochrony zdrowia, a przed nami 
m.in. polityka ekologiczna – dodaje. 
Izabela Leszczyna zaznacza, że swoje 
propozycje programowe PO przed-
stawi jesienią. – Nie będziemy jednak 
ścigać się z PiS-em na to, kto wyda 
więcej pieniędzy – bo mamy 100-mi-
liardowy deficyt i największą w Europie 
inflację – ani na propagandowe show 
– zaznacza.

Teraz PO rusza w teren. Borys Budka 
spotkał się w Dąbrowie Tarnowskiej 
z miejscowymi przedsiębiorcami. 
– W pięknym, ale trudnym dla PO 
powiecie dąbrowskim rozpoczynamy 

drogę spotkań. Odwiedzimy każdy 
powiat w Polsce, poświęcimy ten czas 
na rozmowy, by pokazać, że Polska 
przyszłości nie musi opierać się wy-
łącznie na patrzeniu w przeszłość. Że 
sprosta wymogom stawianym przez 
pocovidowy świat – mówił lider PO.

Podkreśli ł, że „Platforma będzie 
stała po stronie ciężko pracujących 
bez względu na to, czy są to pra-
cownicy etatowi, przedsiębiorcy, czy 
ludzie wykonujący wolne zawody”. 
Według niego w pierwszej kolejności 
trzeba odbudować zdrowie Polaków. 
W związku z tym nakłady na służbę 
zdrowia powinny zostać zwiększone 
do poziomu 7 proc. PKB wcześniej niż 
dopiero za 5 lat. – Polska przyszłości 
to silna edukacja, ukierunkowana na 
naukę języków obcych i przygoto-
wywanie do zawodów przyszłości, 
a także silny samorząd lokalny – mówi 
przewodniczący PO.

– Cieszę się, że tutaj rozmawiając 
z przedsiębiorcami, którzy są do-
tknięci tym kryzysem, znalazłem tak 
wiele inspiracji i propozycji dobrych 
rozwiązań. Przedsiębiorcy nie mogą 
być karani podnoszeniem podatków, 
nazywanych składką zdrowotną, nie 
można sprawiać, by praca jednych 
opłacała się bardziej niż innych – de-
klarował Borus Budka w Dąbrowie 
Tarnowskiej.

Samorząd województwa lubuskiego zamienił dobry 
samochód na bolid Formuły 1 – tak o zakupie robota 
chirurgicznego dumnie mówi marszałek Elżbieta Polak. 
Medycy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkie-
go w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili właśnie 
za jego pomocą pierwszą operację.

Tym samym lecznica dołączyła do grona 14 placówek me-
dycznych w Polsce, które wykorzystują to zaawansowane 
technologicznie rozwiązanie w swojej pracy. Gorzowski 
da Vinci, jako jeden z dwóch w Polsce, jest wyposażony 
w endoskop + czyli wyższej generacji optykę. Maszyna może 
realizować wysokospecjalistyczne świadczenia m. in. w obsza-
rze nowotworów prostaty, jelita grubego oraz onkologicznej 
chirurgii ginekologicznej na światowym poziomie. 

Warto podkreślić, że gorzowska lecznica jest jedną z nie-
licznych placówek medycznych w kraju, które zabiegi ope-
racyjne z użyciem da Vinci wykonuje w ramach kontraktu 
z NFZ, czyli całkowicie nieodpłatnie dla pacjenta. Co więcej, 
do tego typu zabiegów kwalifikowani są wszyscy, którzy 
spełniają kryteria medyczne. 

Lekarze z Gorzowa zamierzają jeszcze w tym roku dokonać 
100 takich operacji. To wielki sukces zarówno lecznicy, 
jak i marszałek Elżbiety Polak, dla której ochrona zdrowia 
jest priorytetem od samego początku pełnienia tej funkcji.

To pomysł mieszkańców, którzy 
zgłosili tę inicjatywę w Budżecie 
Obywatelskim. W przestrzeni miej-
skiej pomnik pojawi się najpraw-
dopodobniej w przyszłym roku. 
Będzie upamiętniał prof. Władysława 
Bartoszewskiego. Motto „Warto być 
przyzwoitym” zostanie wypisane na 
specjalnej tablicy.

– Najważniejsze, że to jest inicjaty-
wa mieszkańców. Złożyli wniosek 
do Budżetu Obywatelskiego, a później 
ten projekt zdobył największą liczbę 
głosów i zyskał poparcie Białostoczan. 
To pomnik mieszkańców, a nie władz, 
prezydenta czy radnych – podkre-
śla Zbigniew Nikitorowicz, zastępca 
prezydenta Białegostoku. – Mottem 
życiowym Władysława Bartoszew-
skiego były właśnie słowa „Warto być 
przyzwoitym”. To motto zwłaszcza 
w ostatnich latach jest bardzo aktualne, 
kiedy mamy dookoła tyle przejawów 
nieprzyzwoitości, pazerności, łamania 
prawa, bezczelności. Cieszy nas to, 
że dla mieszkańców Białegostoku te 
wartości, którymi kierował się Wła-
dysław Bartoszewski, są nadal ważne. 

Pomnik stanie w ważnym miejscu 
w Białymstoku – na moście nad Rzeką 
Białą, przy wjeździe do Pałacu Bra-
nickich, w centrum miasta. 

Rok temu Małgorzata Kidawa-Błońska 
podjęła decyzję najtrudniejszą dla 
polityka. Ale jedyną, którą można było 
podjąć. Powiedziała, że nie weźmie 
udziału w bezprawiu, jakim są pseudo 
wybory kopertowe organizowane 
w środku pandemii i bez żadnych 
legalnych procedur. Teraz jej argu-
menty w 100 procentach potwierdza 
raport NIK!

Według NIK nie było podstaw praw-
nych do tego, żeby prezes Rady Mini-
strów wydawał jakiekolwiek polecenia 
Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni 

Papierów Wartościowych związane 
z wykonaniem i realizacją wyborów 
prezydenckich 10 maja 2020 r.. Izba 
skierowała do prokuratury zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w związku z organizacją 
wyborów przez zarządy Poczty Polskiej 
i PWPW. Cały proceder, w którym 
próbowano oszukać Polaków, był 
nielegalny. – Wyrzucono w błoto 
ponad 70 milionów złotych. Dzisiaj 
okazuje się, że kontrolerzy NIK wska-
zują na to w sposób absolutnie pewny. 
Popełniono przestępstwo. Działania 
ówczesnej władzy były nielegalne, wy-

rzucono w błoto pieniądze, które nigdy 
nie powinny być wydane – tak raport 
komentował Borys Budka. – To nie 
spółki skarbu państwa były odpo-
wiedzialne za to, co się wydarzyło. 
To ludzie, którzy wydali polityczne 
rozkazy, wbrew prawu, żeby przepro-
wadzić wybory kopertowe – zaznacza 
Cezary Tomczyk, szef klubu Koalicji 
Obywatelskiej. KO oczywiście ponowi 
zawiadomienia do prokuratury o moż-
liwości popełnienia przestępstwa przez 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
szefa KPRM Michała Dworczyka oraz 
wicepremiera Jacka Sasina.

Nasz newsletter jest interaktywny: oglądaj , udostępniaj 

25 proc. taki udział inwestycji w PKB do 2025-
2030 r. obiecywał Mateusz Morawiecki jeszcze 
w 2016 r. Tymczasem jest coraz gorzej. Udział 
inwestycji spadł z 20,1 proc. PKB w 2015 r. do 

17,1 proc. PKB w 2020 r.

LICZBA TYGODNIA

25%%

Polacy stawiają na 
nas, a opozycja 
wygrywa  
z PiS-em
Spotkania w terenie, aktywność parlamentarzystów i spraw-
dzanie działań władzy to sposób, aby zdobyć zaufanie Polaków.  
To udowadnia najnowszy sondaż Kantar, w którym Koalicja 
Obywatelska notuje 21 proc. poparcia! Wspólnie z ruchem 
Polska 2050 i PSL to aż 41 proc. I to realna szansa na zmianę!

Funta kłaków nie są warte 
obietnice rządu!

W Białymstoku stanie 
pomnik przyzwoitości

Lubuskie w medycznej 
ekstraklasie

Platforma pokazała, 
że presja ma sens!

Platforma patrzy  
w przyszłość

#NieładPiS niszczy nasz kraj

Demaskujemy kłamstwo PiS
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Zostawcie nasze lasy!

Rząd nie rozmawia z medykami!

Dodatek covidowy dla pielęgniarek na stałe!

Elżbieta Polak,  
Marszałek Województwa Lubuskiego, 
Platforma Obywatelska

 Klimat, głupcze! – tak pewnie brzmiałoby 
dziś hasło wyborcze Billa Clintona. Tymczasem 
w „Polskim Ładzie” na próżno szukać 
dobrych, zielonych rozwiązań...

 Patrząc na to, co wyprawia Prawo 
i Sprawiedliwość, wiem jedno: już 
niedługo jaśnie nam panujący będą patrzeć 
z utęsknieniem na obecne 33%. Polacy nie 
dadzą się kupić obietnicami bez pokrycia.

 PiS po cichu planuje prywatyzację 
lasów. Dowolny inwestor będzie mógł 
zamienić, choćby zdegradowany teren 
pofabryczny na taką samą obszarowo 
ilość na przykład stuletniego lasu tuż przy 
mazurskim jeziorze, bez żadnej dopłaty!

 Przez awarię w Bełchatowie, Obywatele 
odczują ubytkiem w portfelach nieudolność 
rządzących. Właśnie w chwilach kryzysu 
najłatwiej ocenić, jak działa władza… 

platforma.org/sekretariat-samorzadowy

Borys Budka
Platforma Obywatelska

Mirosława Nykiel
Platforma Obywatelska

Michał Szczerba
Platforma Obywatelska

Paweł Olszewski  
Platforma Obywatelska

Poseł Jacek Protas, szef Sekretariatu 
Samorządowego PO demaskuje prawdę 
o pomocy rządowej
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