Poseł Jarosław Zieliński (Prawo i Sprawiedliwość)
o 5 latach rządów koalicji PO-PSL Donalda Tuska.
Pod rządami Platformy Obywatelskiej miało żyć się lepiej – wszystkim.
Żyje się lepiej tylko władzy i aferzystom.
Polska miała być drugą Irlandią, a młodzi mieli masowo powracać do kraju.
Tymczasem 2 mln młodych Polaków szuka pracy w Irlandii i innych krajach.
Tusk straszył, że gdy wygra Prawo i Sprawiedliwość, benzyna będzie po 5 złotych.
W czasie jego rządów za litr benzyny płacimy prawie po 6 złotych.
1. Gdy w 2007 roku Prawo i Sprawiedliwość przekazywało władzę PO, bezrobocie w Polsce
miało po raz pierwszy od dawna wskaźnik jednocyfrowy i wynosiło mniej niż 10%.
W czasie rządów Donalda Tuska bezrobocie waha się w granicach 13%. Problem
bezrobocia szczególnie boleśnie doświadcza ludzi młodych. Co drugi absolwent szkoły
wyższej nie ma pracy. Około 2 mln młodych Polaków zmuszonych było emigrować
w poszukiwaniu pracy do krajów zachodnich. Mówią oni, że tam każdy najpóźniej
w ciągu dwóch tygodni znajduje zatrudnienie, podczas gdy w Polsce można go szukać
w nieskończoność. Absolwenci wyższych uczelni wysyłają bezskutecznie swoje CV
do setek firm i różnych instytucji. A jeżeli ktoś już znajdzie jakąś pracę, to zatrudniany
jest na tzw. umowie śmieciowej. Stałą i dobrą pracę dostają tylko krewni i znajomi ludzi
władzy. W ciągu 5 lat rządów PO – PSL liczba nowych urzędników w administracji
wzrosła o ponad 100 tys. etatów, czyli więcej niż aktualnie wynosi liczba wszystkich
policjantów czy żołnierzy. Kosztuje to budżet państwa kilka miliardów złotych rocznie,
co obciąża nasze podatki.
2. Chociaż pracy nie ma dla młodych, koalicja PO- PSL wprowadziła obowiązek pracy
dla wszystkich do 67 roku życia albo do śmierci, bo wielu tego wieku nie dożyje.
Powstaje pytanie, gdzie Polacy mają spełnić ten narzucony przez władzę obowiązek przy
takim bezrobociu i likwidacji kolejnych zakładów pracy. Łatając coraz większą dziurę
w budżecie rząd bez pytania Polaków o zgodę zabrał nam część pieniędzy, które
gromadziliśmy na starość w OFE zmniejszając składkę przekazywaną na ten cel
od naszych płac brutto z 7,3% do 2,3%.Wobec tragicznej sytuacji ZUS-u i pustych kont
w OFE nie można uciec od dramatycznego pytania, z czego będą wypłacane i w jakiej
wysokości nasze emerytury?

3. Mało kto już pamięta (propaganda robi swoje), że Donald Tusk obiecał obniżenie
podatków (miało być 3x15) i wprowadzenie podatku liniowego. Zamiast tego podwyższył
podatek VAT do 23%, co spowodowało wzrost cen wszystkich towarów i usług
i zlikwidował wszelkie możliwe ulgi. Uderzyło to zwłaszcza w najbiedniejszych – stałą
regułą tego rządu jest sięganie do płytkich kieszeni Polaków, a oszczędzanie
najbogatszych.
4. Dramatycznie pogorszył się dostęp do świadczeń zdrowotnych. Coraz bardziej wydłużają
się kolejki do lekarzy, a w szczególności do zabiegów i operacji. Czas oczekiwania
do niektórych poradni specjalistycznych (np. kardiologicznej) wynosi już kilka miesięcy,
a na niektóre operacje (np. endoprotezy biodra) – nawet kilka lat. Długi służby zdrowia
wciąż rosną (z 4 mld w 2007 roku do 10,5 mld w październiku 2012 roku), likwidowane
są oddziały szpitalne, a nawet całe szpitale. Koalicja PO – PSL przegłosowała ustawę,
której celem jest komercjalizacja i prywatyzacja szpitali. Narodowy Fundusz Zdrowia
prowadzi niekontrolowaną przez nikogo politykę kontraktowania usług zdrowotnych.
Odmawiając kontraktów na niektóre świadczenia renomowanym szpitalom publicznym,
a przyznając je nowo powstającym i nieznanym jeszcze podmiotom prywatnym,
za pomocą pieniędzy pochodzących z płaconej przez nas składki zdrowotnej prowadzi
ukrytą prywatyzację służby zdrowia.
5. Za rządów koalicji PO-PSL Donalda Tuska dług publiczny wzrasta szybciej niż za Gierka.
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w tym czasie o niemal
400 mld zł i wynosi już 891,5 mld zł, co oznacza, że każdy Polak, łącznie
z najmniejszymi dziećmi, jest obciążony kwota przekraczającą 20 tys. zł. Kto i kiedy
spłaci te długi?
6. Polska miała wielką szansę na skok cywilizacyjny w związku z dużymi funduszami
europejskimi. Została ona w znacznym stopniu zmarnowana. Za 2 mld wybudowano
Stadion Narodowy, na którym nie można było rozegrać ważnego meczu. Mamy
do czynienia z kompromitacją przy budowie dróg. Powstała nawet ich nowa kategoria
oprócz autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich czy gminnych mamy
tzw. drogi przejezdne, czyli drogi niedokończone, a i one już wymagają remontów.
W województwie podlaskim zmieniono przebieg głównej drogi ekspresowej z Warszawy
do krajów bałtyckich, co spowodowało, że wszystko jest wciąż tylko w planach
i na papierze. Zmiana ta pozwoliła rządowi zabrać z województwa podlaskiego 2 mld zł
przeznaczonych na budowę drogi ekspresowej Białystok – Augustów. Całkowitą plajtą
zakończyła się w naszym regionie budowa lotniska oraz modernizacja kolei.

7. Rząd Donalda Tuska likwiduje Polskę powiatową i pozbawia mieszkańców mniejszych
miast i gmin dostępu do wielu podstawowych usług. Likwidowane są masowo szkoły,
sądy rejonowe (zlikwidowano ostatnio 79 sądów), posterunki policji (zlikwidowano 110
posterunków spośród 800 istniejących, kolejnych 220 posterunków przeznaczonych jest
do likwidacji), placówki Straży Granicznej, urzędy pocztowe, instytucje kultury. Państwo
wycofuje się z odpowiedzialności za edukację, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia,
przerzuca coraz więcej obowiązków na samorządy bez zagwarantowania środków
finansowych. Nowe programy szkolne redukują nauczanie historii i otwierają drogę
do rugowania religii ze szkół.
8. Okres ostatnich 5 lat władzy Donalda Tuska i koalicji PO-PSL to czas niezliczonych
mniejszych i większych afer (posłanki PO Beaty Sawickiej, hazardowa, senatora PO
Tomasza Misiaka, mieszkaniowa w MSWiA, Amber Gold, OLT Express, przy budowie
autostrad, Elewarr, stoczniowa, J&S, przetargowa w MSWiA i wiele innych), których
uczestnicy nie ponoszą żadnych konsekwencji, a wszystkie patologie zamiatane są pod
dywan. Dawne określenie „rządy aferałów” w ostatnich pięciu latach nabrało aktualnego
i bardzo groźnego znaczenia.
9. Coraz bardziej ograniczana jest wolność słowa. Telewizja publiczna została
podporządkowana wpływom partyjnym PO i jej koalicjantów, w mediach publicznych
dokonano czystek kadrowych, Telewizji Trwam odmówiono miejsca na multipleksie
cyfrowym,
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o katastrofie smoleńskiej. Asymetria w mediach (90% mediów pozostaje w rękach ludzi
opcji lewicowo-liberalnej sprzyjających rządowi) coraz bardziej wypacza podstawy
demokracji, które wymagają pluralizmu i niezależności środków przekazu.
10. Rządy PO doprowadziły do ostrych konfliktów politycznych i społecznych w Polsce.
Coraz częściej różne grupy społeczne są zmuszone walczyć o swoje słuszne prawa
w protestach i manifestacjach ulicznych. Pogłębiające się podziały i konflikt w polskim
życiu publicznym wynikają z jednej strony z nieudolności i arogancji rządu, z drugiej zaś
z narastającego sprzeciwu wobec kłamstwa i nieustannej fałszywej propagandy. Władza
odmawia nie tylko uwzględnienia racji i argumentów protestujących oraz lekceważy
kolejne środowiska społeczne, ale nawet posunęła się do ograniczenia praw obywatelskich
poprzez prezydencką inicjatywę zmiany ustawy o zgromadzeniach publicznych. Rząd,
który nie słucha obywateli prędzej czy później musi upaść.

Są to tylko niektóre, wybrane fragmenty obrazu rzeczywistości społecznej i gospodarczej
wytworzonej przez koalicję PO-PSL i rząd Donalda Tuska. Pełna prawda o tych rządach jest
znacznie gorsza. To wszystko wymaga sprzeciwu i planu naprawczego. O działaniach Prawa
i Sprawiedliwości i mojej aktywności poselskiej w tym zakresie przyjdzie powiedzieć osobno.
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