
MIESZKAŃCY ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
Rząd premier Ewy Kopacz złamał porozumienie społeczne z 17 stycznia 2015 roku. 
Oszukał górników, oszukał pracowników innych zakładów w naszym regionie, oszukał 
mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego!
Obok wdrożenia rozwiązań naprawczych w górnictwie pozwalających przetrwać tej branży 
dekoniunkturę i zachować miejsca pracy w sektorze, rząd zobowiązał się do działań na rzecz wsparcia 
innych branż na Śląsku i w Zagłębiu. Miał powstać specjalny Program dla Śląska pozwalający na 
odbudowę przemysłu, rozwój naszego regionu i poprawę poziomu życia jego mieszkańców. 

Żadnego z tych zobowiązań rząd nie dotrzymał! Nie tylko ich słowa, ale również ich podpisy 
pod dokumentami są nic nie warte!

Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje.
Ch..., d... i kamieni kupa.

(opinie byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewcza na temat funkcjonowania państwa i podległych mu instytucji pod 
rządami koalicji PO-PSL, ujawnione w związku z tzw. aferą taśmową, czerwiec 2014)

Jak miało być:
Rząd zobowiązał się do opracowania wspólnie ze stroną społeczną programu wsparcia dla przemysłu 
energochłonnego w naszym regionie oraz do podjęcia pilnych rozmów na temat bardzo trudnej  
sytuacji gliwickich zakładów Bumar-Łabędy. 

Jak jest:
Rząd nie zrobił kompletnie nic w obu tych sprawach. Nasze przedsiębiorstwa przemysłowe 
przegrywają walkę z konkurentami z krajów, w których rządzący dbają o własny przemysł
i o miejsca pracy swoich obywateli. Zamiast dać zlecenie polskiemu Bumarowi-Łabędy, rząd Ewy 
Kopacz kupuje stare czołgi w Niemczech, a podwozia do haubicoarmat w Korei Południowej. 

Jak miało być:
Rząd wspólnie ze stroną społeczną i samorządowcami miał opracować Program dla Śląska. 
Zasadniczym celem programu miała być odbudowa przemysłu w naszym regionie. To w przemyśle 
powstają stabilne i dobrze płatne miejsca pracy. Bez odbudowy przemysłu nasz region czeka powolne 
wymieranie. W każdej miejscowości na Śląsku, w której polikwidowano duże zakłady przemysłowe, 
powstały kolejne dzielnice biedy i bezrobocia. Tylko przemysł, nowoczesny i innowacyjny, jest 
w stanie zagwarantować naszemu regionowi rozwój, a jego mieszkańcom normalne, godne życie. 

Jak jest:
Kilka miesięcy temu premier Kopacz w blasku fl eszy chwaliła się rządowym programem Śląsk 2.0. 
To zbiór kolejnych pustych obietnic, na spełnienie których nawet nie przewidziano środków 
w przyszłorocznym budżecie. Program nie był konsultowany ani ze stroną społeczną, ani z 
samorządowcami. Z rządowych deklaracji zostało to, co zwykle, czyli ch..., d... i kamieni kupa.

Z KŁAMCAMI Z PO I PSL NIE MA SENSU JUŻ ROZMAWIAĆ! 



W OSTATNICH LATACH WSZYSCY SŁYSZELIŚMY
Z UST POLITYKÓW PO I PSL TYLKO PUSTE OBIETNICE. 

Co obiecali:
Najpierw Donald Tusk, a później Ewa Kopacz obiecywali Polakom, że pod ich rządami Polska stanie 
się normalnym europejskim krajem, w którym będą obowiązywać europejskie standardy.

Jak jest naprawdę: 
PO i PSL zrobiły sobie z naszej Ojczyzny prywatny folwark dla swoich partyjnych sitw. Wszystkie 
państwowe spółki i instytucje zostały od najwyższego do najniższego stanowiska obsadzone przez 
partyjnych kolesi. Armia urzędnicza administracji centralnej rozrosła się do nieprawdopodobnych 
rozmiarów. Dzisiaj w Polsce służbowych limuzyn dla prezesów i dyrektorów z politycznego 
nadania jest więcej niż karetek pogotowia.

Co obiecali:
Donald Tusk powiedział kiedyś, że jeśli w jego rządzie ktoś zaproponuje podwyżkę podatków, 
to zostanie z jego rządu wyrzucony. Przed każdymi wyborami obiecują, że obniżą podatki i inne 
opłaty. Teraz obiecali, że zlikwidują składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. 

Jak jest naprawdę: 
Rząd PO-PSL podniósł podatek VAT, podatki dla przedsiębiorców, ukradł pieniądze Polaków 
z OFE, od lat nie waloryzuje progów podatkowych, przez co wszyscy co roku płacimy coraz 
wyższy PIT. Przez 8 lat ten rząd nie obniżył ani jednego podatku, łupi zwykłych obywateli, 
przedsiębiorców, polski przemysł. Niskie podatki w naszym kraju dzisiaj mają tylko zagraniczne 
sieci handlowe oraz korporacje, które zatrudniają Polaków na umowach śmieciowych za najniższe 
wynagrodzenia i co roku wywożą z Polski miliardowe zyski.

Co obiecali:
Już w 2007 roku PO obiecała, że pod ich rządami Polacy zaczną wracać z emigracji. Powtarzają te 
obiecanki przed każdymi kolejnymi wyborami. 

Jak jest naprawdę: 
Za granicę uciekają kolejne setki tysięcy młodych ludzi, szukając pracy, szansy na własne mieszkanie, 
warunków do wychowywania dzieci, po prostu normalnego życia. Kolejne miliony zastanawiają 
się nad emigracją. Nasze miasta powoli pustoszeją i zamieniają się w kolonie emerytów. Każdy
z nas ma w rodzinie kogoś, kto wyjechał i już nigdy nie wróci. Z naszego regionu wyemigrowały 
za chlebem setki tysięcy osób, najwięcej spośród wszystkich województw w Polsce. 
Tym, którzy zostali, rząd podniósł wiek emerytalny i skazał na pracę aż do śmierci.

Nikt nie będzie Wam wskazywał, na kogo głosować, 
ale apelujemy tylko o jedno: 

Nie głosujcie na Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.

NIE GŁOSUJCIE NA LUDZI, KTÓRZY PRZEZ 8 LAT WAS OKŁAMYWALI, 
KTÓRZY PRZEZ 8 LAT NIE SPEŁNILI ANI JEDNEJ SWOJEJ OBIETNICY. 

MOŻEMY I MUSIMY USUNĄĆ TĘ SITWĘ ZE STOŁKÓW!

MOŻEMY I MUSIMY TO ZROBIĆ 

W WYBORACH 25 PAŹDZIERNIKA!


