Publiczne szpitale TAK
- zabójcze spółki NIE
Polskie problemy na przykładzie województwa lubuskiego
Gorzów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Gubin, Szprotawa, Kostrzyn nad Odrą, Skwierzyna, Wschowa.

Pacjenci giną w prywatnych szpitalach, a minister Kopacz się śmieje
(Nie)zdrowy biznes
Rażące naruszanie prawa, pogorszenie jakości
i dostępności świadczeń
szpitalnych, ciągłe łamanie praw pacjentów i
pracowników to efekty
komercjalizacji i prywatyzacji Publicznych Szpitali. Najbardziej potrzebujący pomocy, ciężko
chorzy pacjenci ginęli w
prywatnych
szpitalach
Spółki „Know How” ze
Szczecina, bo ich leczenie
zgodne z zasadami medycyny i prawem było dla
Prezesów i Dyrektorów
zbyt kosztowne. Wszystko w imię wielomilionowych zysków.
Tych
wstrząsających,
przerażających i potwornych informacji wysłuchała Minister Zdrowia Ewa
Kopacz i Posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia podczas przesłuchania strony
publicznej w sprawie nowej ustawy zdrowotnej.

Ludzie zgromadzeni na
sali zamarli, za to minister
się... śmiała. Chwilę później przed kamerami TVN
stwierdziła, że „od strony
publicznej nie dowiedziała
się niczego nowego”.

- Nie łatwo mnie przerazić, ale nie spodziewałem
się, że jako lekarz zwracając się do lekarza, ministra
zdrowia – zamiast zrozumienia, zobaczę aroganckiego, bezwzględnego i
cynicznego polityka, wier-

Zabijani od środka.
nego aparatczyka swojej
partii władzy. Człowieka,
który jest lojalny bardziej
wobec swoich kolesiów,
niż wobec narodu, który reprezentuje. Nigdy nie zrozumiem jej śmiechu – re-

lacjonuje lekarz Zbigniew
Zdónek.
Na przesłuchaniu strony
publicznej mówiono o tym,
że prywatyzacja szpitali
nie rozwiązuje problemów
lecznic, a wręcz przeciwnie - buduje nowe, nieroz-

poznane zagrożenia dla
zdrowia i życia pacjentów.
Najwyraźniej jednak Pani
Minister i rząd PO o tym
wiedzą i nie mają zamiaru
niczego z tym faktem zrobić.
Jak to wygląda w praktyce?
Spółka
„Know
How” przejmuje Szpitale
Publiczne należące do samorządów, czyli do nas mieszkańców. Dzierżawi
je, a następnie wykupuje
za zysk z pieniędzy zaoszczędzonych na pacjentach
i pracownikach. Rozwija w ten sposób coraz to
liczniejszą
grupę szpitalną pod nazwą „Nowy
Szpital”. Korzysta z nielegalnej „opieki” i pomocy
Burmistrzów, Prezydentów, Starostów, a nawet
Wojewody. Tak działa mafia prezesów, dyrektorów,
polityków i urzędników, a
nasz rząd przymyka na to
oczy.

Polityka kręcenia lodów: zdrowie wg PO-PSL
Ewa Kopacz Minister
Zdrowia z PO i Jolanta
Fedak z PSL na debacie wyborczej w TVN
24 podały, że ich koalicja zwiększyła wydatki
na opiekę zdrowotną z 42
miliardów do 67 miliardów złotych. Ten znaczny wzrost wydatków nie
skrócił kolejek pacjentów do leczenia specjalistycznego i szpitalnego,
bo pieniądze trafiają do
kieszeni Prezesów spółek
prawa handlowego.
W ciągu ostatnich czterech lat coraz większa część
publicznych pieniędzy ze
składki zdrowotnej jest wyprowadzana do sprywaty-

zowanych poradni i szpitali
będących w rękach spółek
prawa handlowego. Wzrost
nakładów wcale nie poprawia dostępności i jakości

rodzinnych do kierowania pacjentów na badania
diagnostyczne i zarazem
zwiększyła nakłady finansowe na ich działalność, co

„Majątek ogólnonarodowy i ogólnospołeczny - siedemset Publicznych Szpitali – wart ponad dwieście miliardów złotych- przejmuje właśnie grupa kilkudziesięciu
wysoko ustosunkowanych osób. Budowany jest całkiem
nowy sprywatyzowany system dla korzyści prezesów
spółek i prywatnych ubezpieczycieli - nastawionych wyłącznie na zysk, a nie na leczenie chorób i chorych. „

świadczeń specjalistycznych i świadczeń szpitalnych, ale dobrze wypełnia
prywatne kieszenie.
Koalicja PO-PSL po
przejęciu władzy ograniczyła prawo lekarzy

zamknęło im usta – cena
była dobra, protestów nie
było. Lekarze przekierowali masy swoich pacjentów do i tak przeładowanych już kolejkami poradni
specjalistycznych. Tym po-

radniom specjalistycznym
rząd nie zwiększył limitów
na leczenie – co spowodowało, że lekarze specjaliści nie mogli przyjąć
zwiększonej masy nich
pacjentów. Pacjenci trafili
do Publicznych Szpitali, bo
te zgodnie z prawem mają
obowiązek przyjąć wszystkich. I ten obowiązek wykonały. Przyjęły znacznie
więcej pacjentów ponad
limit wyznaczony im polityką Ministerstwa Zdrowia
i NFZ. Nie zapłacono im za
to, co wpędziło je w długi.
Taki polityczny projekt –
zaplanowany wyrok śmierci dla Publicznych Szpitali.

www.partiapracy-wybory.pl

Pasożyt rozwija się w ciele
ślimaka – ofiary i wędruje
w kierunku jej głowy. Opanowuje jej układ nerwowy.
Ofiara wspina się samobójczo po źdźble trawy w
kierunku słońca umiejętnie
sterowana przez pasożyta.
Tam staje się wyraźnie widoczna dla ptaków. Zostaje upolowana, ale pasożyt
osiąga swój cel rozmnaża
się w ciele kolejnej ofiary.
Pora powiedzieć sprawdzam!
Dzięki wsparciu mediów
bez przerwy wychwalających Premiera i jego ministrów nasz społeczny układ
nerwowy został opanowany przez rządzącego nami
pasożyta - Platformę Obywatelską. Jesteśmy ogłupieni, oślepieni i ogłuszeni
sprzecznymi informacjami.
Zanikł całkowicie nasz instynkt samozachowawczy
i krytycyzm chroniący nas
przed popełnianiem błędów. Społeczeństwo podąża jak ofiara w kierunku
katastrofy
prowadzona
przez informacje zmodyfikowane przez media. Pasożyt za wszelką cenę chce
osiągnąć swój cel.
Licencja na zabijanie!
Spółki prawa handlowego
przejmują Publiczne Szpitale. Działają dla zysku,
łamią prawo i zamiast pomagać – stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
publicznego i zdrowotnego. Z powodu ich żądzy zysku potrzebujący pacjenci nie uzyskują należnej
pomocy i niestety, zdarza
się, że z powodu dramatycznego obniżenia kasy
na leczenie - giną. Dlatego wszędzie tam, gdzie
Publiczne Szpitale zostały
przekazane przez państwo

i samorządy w prywatne
ręce – trzeba przeprowadzić referenda. Możemy
uratować publiczną służbę
zdrowia.
Po co szpitalne referenda?
Mamy ostatnią szansę na
ujawnienie
zagrożenia
spowodowanego przez koalicję PO-PSL. Na naszych
oczach realizuje się polityczny testament skorumpowanej posłanki Beaty
Sawickiej. To nie jest żadna reforma szpitali - tylko polityczny, urzędniczy i
biznesowy skok na publiczna kasę. Kosztem naszego
zdrowia i życia. Politycznie skonstruowana okazja
do uwłaszczania się na
wspólnym majątku. Zwykłe przekręty i „kręcenie
lodów” na komercjalizacji
i prywatyzacji Publicznych
Szpitali. To prawdziwe
oblicze fałszywej reformy
służby zdrowia.
Mafia zbrodniarzy.
Kasa rządzi światem. Politycy i urzędnicy, drepczący
wokół nich zachłanni biznesmeni to mafia zbrodniarzy, która dla władzy i pieniędzy nie cofnie się przed
niczym. Dlatego będą referenda. Czas przypomnieć
tej grupie, że władza należy do nas. Zwykłych ludzi.
Zbigniew Zdónek
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Kryzys gospodarczy jest konieczny dla wywołania fali prywatyzacji i zapewnienia kolosalnych zysków dla właścicieli szpitali
Manifest 123 - w obronie Publicznych Szpitali
123 europejskich profesorów, intelektualistów,
ludzi sztuki i aktorów podpisało się pod manifestem
profesora medycyny, diabetologa Andre Grimaldi
w obronie publicznych
szpitali.
Profesor przestrzega europejskie społeczeństwa przed
wprowadzaniem u siebie
amerykańskiego
modelu
opieki zdrowotnej. Jest to
najbardziej kosztowny i najmniej efektywny model leczenia ludzi potrzebujących
pomocy medycznej. Amerykanie stanowią 5% światowej populacji, z czego tylko
połowa ma wartościowe
ubezpieczenia. Ci pozostali
wydają na opiekę zdrowotną 40% światowych pieniędzy – i nie są wcale zdrowsi,
niż reszta świata. Mają za to
najniższą na świecie satysfakcję z tego sytemu opieki.
Amerykanie nie rozwijają
koniecznych działań eduka-

cyjnych i odpowiedniej profilaktyki. W ciągu ostatnich
dwudziestu lat, liczba chorób

cywilizacyjnych
wynikających z otyłości, zaburzeń
lipidowych, powikłań sercowo - naczyniowych wzrosła,
u nich czterokrotnie. System

jest mocno rynkowy i nastawiony na zysk – marketowy
i merkantylny. Nie chodzi

w nim o to żeby pacjenta
wyleczyć, ale żeby go jak
najdłużej leczyć, zalecać jak
najwięcej leków i badań,
żeby wydawał jak najwięcej

i jak najwięcej ... zarabiał.
Eldorado firm farmaceutycznych i producentów sprzętu.
Największym beneficjentem
są prywatne firmy ubezpieczeniowe, czyli pośrednik pomiędzy pacjentem,
a zespołem medycznym,
z olbrzymim ciągle rosnącym rynkiem ubezpieczeń
zdrowotnych i kolosalnym
zyskiem ich właścicieli. Na
świecie nie ma gorzej wydanych pieniędzy na zdrowie.
Profesor domaga się zatrzymania procesów prywatyzacji szpitali publicznych,
natychmiastowego
wykluczenia z rynku prywatnych ubezpieczycieli, czyli
wszystkich
pośredników
finansowych pomiędzy pacjentami a zespołami profesjonalistów w szpitalach. Europy nie stać na amerykański
model kręcenia lodów na
słabych, chorych i będących
w potrzebie.

Donaldyzacja - Szpitale Szybkiej Obsługi
Premier Donald Tusk
i Minister Zdrowia Ewa
Kopacz wydali polityczną licencję na zabijanie
i urzędniczą koncesję na
pewny zysk. W promocji:
nietykalność i bezkarność.
Szpitale Szybkiej Obsługi, czyli amerykańska
zasada makdonaldyzacji przeniesiona z barów szybkiej obsługi – wielki obrót
i zyski przy jak najniższej
dopuszczalnej jakości, ale
jeszcze ciągle w zgodzie
z prawem. Taka zasad została zastosowana w Szpi-

talach Spółki „Know How”przez duet Szulwiński
i Roślewski (były dyrektor Zachodniopomorskiej
Kasy Chorych i były Lekarz Wojewódzki), ale w
wykrzywionym wariancie
polskim ze świadomym
dopuszczeniem przekroczenia prawa i złamania
warunków umów.
Od nazwiska mecenasa
Donalda Tuska reforma
zwana donaldyzacją Naczelną zasadą jest zmniejszenie kosztów leczenia i
kosztów pracy pracowników. Na leczenie pacjen-

tów przeznacza się bardzo
skromne środki finansowe
z pułapem 50 złotych na
pacjenta.
Pracowników zwalnia
się z umów o pracę, zatrudniając na tak zwane
umowy śmieciowe: o dzieło, zlecenia lub kontrakty- samozatrudnienie. Pracownicy szpitala mają za
zadanie pracować szybko,
sprawnie, za jak najmniejsze pieniądze, czynnościprocedury medyczne wykonywać, jak przy taśmie
montażowej. Pacjent, jako
jednostka ginie w wielkiej

mielonej w masie. Ilość
zastępuje jakość. Zysk staje najważniejszy.
Taka biznesowa i polityczna organizacja to
mafia. Bez politycznego
mecenatu Rządu: Premiera
Donalda Tuska i Ministra
Zdrowia Ewy Kopacz oraz
urzędniczego
mecenatu
Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza i powołanych
przez niego Dyrektorów,
skuteczna komercjalizacja
i prywatyzacja publicznego majątku Szpitali Publicznych nie byłaby możliwa.

ten nowy. Ale po wyborach.
Wojskowy 105 szpital,
tonie w długach, ale zostanie przekształcony w wojewódzki. Dyrektor szpitala
jest radnym w Żarach, a zgodę na całość wyda Marszałek
Polak. Warunkiem realizacji
tej idei jest przekształcenie szpitala w spółkę. Ten
szpital już dostał kontrakt
na ratownictwo medyczne
warty 800 tys. złotych więcej niż oczekiwał jego ry-

wal w konkursie. To koszt
kampanii wyborczej pani
Bukiewicz, która do władzy
pójdzie po trupach. Atakuje dyrektorów Publicznych
Szpitali za to, że inwestują
w sprzęt. Dla niej to „przejadanie” pieniędzy. Za to
nie przeszkadza jej fakt, że
w spółkach oszczędza się
na lekach, sprzęcie, skraca
czas leczenia chorych, zatrudnia skrajnie okrojony
personel lekarski i pielę-

Europa nie chce Buzka i Tuska
- szczególnie nie chce Kopacz!
Społeczności Europy
mają dość zakłamania i
zimnego wyrachowania
polityków i urzędników.
Europa to nie Sarkozy,
Merkel, ale bardzo rozsądni i wrażliwi ludzie
tworzący krytyczne społeczeństwa. Kolejne fale
kryzysu pokazują, że rządzący Europą politycy
bardziej dbają o interesy
banków, niż o potrzeby
zwykłych ludzi – zupełnie
ich nie rozumieją, są od
nich oderwani. To się ludziom nie podoba, czują
się zdradzeni. Tam nikt
bezkrytycznie nie kupuje, że Polska jest „Zieloną Wyspą”, a wręcz
przeciwnie krajem ludzi
bezrobotnych i biednych
– „Wyspą emigrantów”.
Społeczeństwa starej Eu-

ropy nie dają się uwodzić
polityce pozornej - udawanej, gdzie jedno się mówi,
a drugie się robi. Polska to
dla nich kraj, który się zwija, a nie rozwija. W Polsce
rodzi się najmniej dzieci w
Europie. Prawie trzy miliony młodych Polaków
wyjechało z ojczyzny na
zachód Europy w poszukiwaniu normalnego życia,
pracy, godziwego zarobku, mieszkania, możliwości dla rozwoju swojego i
utrzymania rodziny.
Na nich polski minister
finansów Rostowski nie
robi żadnego wrażenia, ale
robi takie wrażenie wielomilionowa emigracja polskiej młodzieży i regularne
wspomaganie przez nią
rodzin ciężko zarobionymi
pieniędzmi. Ich emigracyj-

na praca i wsparcie finansowe z zagranicy ożywia
nasza gospodarkę i rynek
wewnętrzny i utrzymuje
wzrost PKB. Wysoka to
cena! Czy zatem jest to
miarą rozwoju kraju, czy
miarą jego zapaści? Gdyby
wrócili do kraju bezrobocie
wzrosłoby do 30%.
Dlatego ten rząd nie
stworzył i nie utworzy dla
nich miejsc pracy, nie zbuduje mieszkań, nie będzie
tanich żłobków i przedszkoli – nie stworzy szansy dla młodych, bo utrzymanie młodych zagranicą
to cała tajemnica sukcesów
rządów Tuska - to jest nieludzka antyspołeczna i haniebna polityka.
Społeczeństwa
starej
Europy są świadome tego,
że kryzys jest okazją by

zaszczepić im wymyślony
na amerykańskich uniwersytetach „polski model rozwoju, bez rozwoju”. Model
społeczny, gdzie nie rodzą
się dzieci, nie ma tradycyjnego zastępowania pokoleń, nie ma pracy a jak praca jest to się ludzi wypiera
na umowy śmieciowe, skutecznie zastraszać jej utratą
i płacić jak najmniej pracownikom. To uzasadnia
kolejne pozorne reformy:
emerytalną i zdrowia po
to, by je sprywatyzować i
tym samym stworzyć sieć
bogacących się na tym
prywatnych pośredników
firmy ubezpieczeniowe i
banki.
Tego modelu Europa nie
chce kupić. Społeczeństwa
nie chcą płacić za nie swój
kryzys i protestują.

Prawdziwy cel reformy służby zdrowia

- amerykanizacja szpitali i ubezpieczeń zdrowotnych

Wyborcza gra naszym zdrowiem
„W szpitalach prowadzonych przez spółki prawa handlowego pacjenci są
lepiej leczeni” - to największe kłamstwo rządu PO.
Kłamstwo potrzebne dla
zrealizowania finansowych
interesów kilkunastu ludzi.
Szefowa lubuskiej PO Bożenna Bukiewicz zaoferuje mieszkańcom Żarów szpital wojewódzki. Pogrąży za
to dwa inne Publiczne Szpitale, później niszcząc także

Europa „Oburzonych” – Ruch Oporu Europy
z hasłem „Najpierw ludzie, potem banki”.

gniarski, łamie się prawa
pacjentów i pracowników.
Zyski z procederu dla prezesów i dyrektorów idą w
setki milionów złotych.
Co zrobiła w Szczecinie
Spółka „Know How”?
Przekształciła szpitale w
obozy koncentracyjne dla
pacjentów i obozy pracy
dla pracowników - pod mecenatem politycznym PO
z gwarancją bezkarności i
nietykalności.

Były minister zdrowia Marek Balicki przedstawił na konferencji prasowej
treść depeszy pochodzącej z ambasady
Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
którą ujawnił portal WikiLeaks.
Depesza jest datowana na 21 stycznia
2010 roku i opisuje przebieg spotkania
amerykańskiego ambasadora w Polsce Lee
Feinsteina Szefem Rady Gospodarczej przy
Prezesie Rady Ministrów Janem Krzysztofem Bieleckim, najważniejszym doradcą
gospodarczym Donalda Tuska.
Polski sektor służby zdrowia potrzebuje
radykalnej restrukturyzacji, ale według Bie-

leckiego Polacy są sceptycznie nastawieni
do »czystego« sektora publicznego w europejskim stylu. Przewiduje prywatyzację
części majątku służby zdrowia - czytamy
w depeszy. W dokumencie znalazła się też
uwaga, iż Bielecki jest zdania, że dla amerykańskich inwestorów z doświadczeniem
w branży służby zdrowia jest wiele obiecujących możliwości, a przywództwo USA
mogłoby być pomocne w trwającym już
teraz częściowym procesie prywatyzacji.
Do tej pory politycy Platformy Obywatelskiej zaprzeczali, że celem reformy służby zdrowia jest jej prywatyzacja.
www.partiapracy-wybory.pl

Europejczycy
buntują się przeciw prywatnym
bankom, które spowodowały kryzys finansowy i
gospodarczy europejskie
społeczeństwa domagają
się ich nacjonalizacji, a nie
prowadzenia przez rządy
polityki zaciskania pasa i
ratowania banków, które
za te błędy odpowiadają.
Coraz bardziej znany staje się społeczny apel: „Nie
będziemy płacić za wasz
kryzys”.
W Hiszpanii powstał ruch
zwykłych obywateli ruch
„Oburzonych”, nie należących do partii politycznych
lub związków zawodowych,
którzy razem wyszli na ulice
protestować. Ruch ten zaczął
łączyć, jak spoiwo liczne
drobne organizacje europejskie mówiące do tej pory różnymi głosami w obronie obywateli i tego co razem tworzą
– społeczeństwa. Razem bronią się przed polityką rządów,
które na potęgę prywatyzują
wspólny ogólnospołeczny
majątek. Prywatne firmy na
jego wykup biorą w bankach
gigantyczne kredyty i żeby je
potem spłacić i jeszcze zarobić podnoszą ludziom ceny

usług. Taka prywatyzacja
podnosi koszty życia obywateli i pogarsza znacznie jego
jakość. Zamiast inwestować
w rozwój społeczeństwa,
politycy sami je przejadają.
Europejskie rządy za zdobyte

śniej zadłużyły się prywatne
firmy kupujące publiczny
majątek. Od lat ta patologia
narasta. Dług publiczny w
bankach jest tak wielki, że
bankrutują całe kraje.
Rządy i banki wywołały

na prywatyzacjach fundusze
rozwijają przede wszystkim
swój aparat biurokratyczny
– zatrudniają nowych urzędników. Prywatne firmy po
dokonaniu zakupów są zwalniane z płacenia podatków i
kasa państwa robi się pusta.
Rządy, żeby mieć pieniądze
na wykonywanie swoich bieżących zadań, zadłużają się
w bankach, w których wcze-

kryzys ekonomiczny i gospodarczy i całe jego koszty
przenoszą na społeczeństwo:
obniżają zarobki obywateli,
podnoszą podatki, wszędzie
gwałtownie rosną ceny. Postępuje bezrobocie. Szczególnie wśród młodych ludzi.
Europa obywatelska odkryła, że prywatyzacja majątku
publicznego, czyli sprzedaż
własności ogólnospołecznej

prywatnym firmom powoduje spiralę zadłużenia w
bankach: narasta dług ludzi,
dług prywatnych firm i dług
państwa. Im więcej takich
prywatyzacji tym większe
jest zadłużenie całego społeczeństwa i państwa. Ludzie
organizują się i razem tworzą szeroki opór przeciwko
takiej polityce rządów, które
do tego dopuściły, najpewniej świadomie – bo po przegranych wyborach, w tym
uwłaszczającym się na społecznym majątku biznesie,
mają zapewnione posady.
W całej Europie przeprowadzane są gigantyczne projekty prywatyzacji tego co należy do społeczeństwa: szpitali,
szkół, przedszkoli, komunikacji komunalnej, uniwersytetów. Projekt opracowany w
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na amerykańskich uniwersytetach umożliwia wyprowadzanie, jak
największej ilości pieniędzy
z sektora świadczeń i usług
publicznych do sektora prywatnego – przede wszystkim
do instytucji finansowych
– prywatnych banków, firm
ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych.

Polska - „Laboratorium Liberalizmu”

biznesowy poligon dla sprywatyzowania całej Europy
To co się dzieje teraz w
całej Europie jest konsekwencją eksperymentu prowadzonego przez liberałów
na polskim społeczeństwie
przez ponad dwadzieścia
ostatnich lat. Po obaleniu komunizmu w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
prowadzono gwałtowne komercjalizacje i prywatyzacje
postkomunistycznych zakładów pracy. Uzasadniano, że
tak trzeba postępować, żeby
dostosować polską gospodarkę do gospodarek zachodniej
Europy. Wprowadzono w życie radykalny plan profesora
Balcerowicza. Koszty tych
przekształceń były olbrzymie: galopujące bezrobocie,
bieda, wykluczenie społeczne całych rodzin, wzrost
patologii społecznych: prze-

stępczości, prostytucji, różnych form uzależnienia. W
ten sposób przeprowadzono
skuteczne doświadczenie ile polskie społeczeństwo
może wytrzymać – ile można
mu zabrać i jak mu tą jego
własność zabrać, by nie było
zorganizowanych protestów.
Taktyka postępowania z
opornymi była prosta. Tych,
którzy stawiali opór zwalniano z pracy budując grozę u
pozostałych. Innych kupowano stanowiskami, pracą dla
członków rodziny. Kryzys
ekonomiczny, gospodarczy i
wynikające z niego narastające bezrobocie i bieda, strach
o posadę, płacę, czyli środki
na utrzymanie rodziny okazał
się niezwykle skutecznym
mechanizmem zastraszania
jednostek i całego społeczeń-

stwa. Od początku transformacji jesteśmy więc celowo
rozbijani jako wspólnota
więzi i prowadzeni przez rządzących nami w kierunku
skrajnego indywidualizmu
jednostek, zdolnych do rywalizacji ale niezdolnych do
szerszej współpracy. Wielu
bardzo wciągnął ten „wyścig
szczurów”, ślepy pęd ku karierze. Tam gdzie przetrwały
jeszcze jakieś więzi i oparte
na nich wspólnoty burzy się
je po kolei. Teraz dzielą nas
Polaków, Ślązaków. Politycy
poróżnią nas i przeprowadzą
każdy podział, żeby osiągnąć
swój cel.
Ruch solidarności ludzi z
sierpnia 1980 roku zjednoczył wysiłki milionów Polaków i skutecznie go rozbito.
Środki finansowe z prze-

prowadzonych prywatyzacji zostały przejedzone, nie
były inwestowane w rozwój
społeczeństwa. Gdyby nie
emigracja naszych bliskich
bezrobocie wynosiłoby 30%.
Kolejna fala kryzysu uzasadnia prywatyzacje szpitali
i przejmowanie ich przez
biznes. W chwilę po tym
podniosą ceny usług, koszty
leczenia będą stale rosły, za
to będzie budowany najbardziej
zamerykanizowany,
absurdalny, bo najdroższy i
najmniej efektywny system
opieki zdrowotnej.
Kryzys gospodarczy jest
konieczny dla wywołania
fali prywatyzacji. Najpierw
kryzys potem społeczne wyrzeczenia i zastraszanie pracowników.

Śląskie Pogotowie zamienione w przedsiębiorstwo taksówkarskie:
70% wyjazdów karetek miało charakter nielegalny - jeździły za pieniądze!

Rzeczpospolita (nie)sprawiedliwa
Historia kołem się toczy.
Znowu wróciły czasy równych i równiejszych. Polityczny podział na tych, dla
których jest surowe prawo
i na tych co stoją ponad
prawem.
Maszynista podejrzany o
spowodowanie katastrofy
kolejowej został natychmiast
zatrzymany przez prokuraturę na dwa miesiące, by nie
mógł wpływać na śledztwo.
Nikt nie pociągnął Prezesów Spółek PKP i Ministra
Infrastruktury do odpowiedzialności za spowodowany
bałagan.
Kobieta karmiąca piersią, samotnie wychowująca
dziecko, pozbawiona wsparcia z powodu swojej nędzy
wyniosła z pracy dwa kilogramy mięsa. Natychmiast
została zatrzymana przez
Policję i skierowana do czasowego zatrzymania na 48
godzin, by nie mogła wpływać na śledztwo.
Pracownice sieci handlowych po zakończeniu pracy
odbijają cyfrowe karty i potem wracają do niewolniczej
pracy. Po oficjalnych godzinach zatrudnienia współczesne niewolnice pracują już
za darmo - rozpakowują i
układają towary na półkach
marketów - za to nikt im nie
płaci.
I oczywiście nikt nie pociągnął właścicieli marketów i Jolanty Fedak Ministra
Pracy do odpowiedzialności
za dopuszczenie do niewolnictwa i wyzysku.
Polskie symbole.
Symbolem Solidarności
z 1980 był walczący robotnik Lech Wałęsa z Matką Boską wpiętą w klapę
garnituru. Razem stali się
ikoną walki dla prawie
dziesięciu milionów ludzi – naszym symbolem
wreszcie współpracującego społeczeństwa.
Dwadzieścia
zmarnowanych lat – symbole na
sprzedaż.
Dzisiaj symbolem powrotu podziałów w Polsce może
być sieci marketów „Biedronka”, która w ciągu roku
podwoiła swoje dochody z
miliarda do dwóch miliar-

dów euro, ale jej pracownice zarabiają nadal głodowe
pensje. Symbolem tego „nowego wyzysku” – nowoczesnego niewolnictwa jest Biedronka z Wałęsą w klapie.
Dwadzieścia lat przekształceń w Polsce było po
to, by postała kasta uprzywilejowanych - stojąca
ponad prawem i wyzyskująca resztę - Tuskoland
Platformersów.
Policja, Prokuratura i Sądy
- aparat opresyjny i represyjny dzisiejszego „Państwa
prawa” działa skutecznie i
szybko w przypadku zwykłych, przeciętnych ludzi pozbawionych powiązań politycznych i urzędniczych. Jest
dla nich surowy i absolutnie
bezwzględny. Odwrotnie jest
w przypadku tych należących do „elit” politycznych
i urzędniczych rządzących
koterii i klik system” sprawiedliwości jest powolny i
opieszały oraz wyrozumiały
i łagodny.
Państwo Platformersówludzie nie do ruszenia.
Artur Borowicz Dyrektor
Wojewódzkiego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach
prowadził w tym zakładzie
nielegalną działalność - stale ryzykował życie i zdrowie ponad dwóch milionów
mieszkańców Śląska zamieniając ratujące życie pogotowie ratunkowe w przedsiębiorstwo taksówkarskie i
transportowe.
Po ciężkim wypadku
pod Tarnowskimi Górami
w wyniku zderzenia trzech
samochodów poszkodowanych było siedem osób - w
tym dwójka małych dzieci.
Okazało się, że w chwili
nieszczęścia
dyspozytor
tarnogórskiej stacji pogotowia nie dysponuje żadną
karetką - dwie z nich w
efekcie zarządzeń Dyrektora Borowicza wykonują
nielegalne świadczenia, a
trzecia jest rzeczywiście
zajęta pomocą dla pacjenta będącego w potrzebie.
Pracownicy o problemach
informowali
wcześniej
Marszałka Województwa
Śląskiego, który kontroluje
Dyrektora Wojewódzkiego

Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach. Marszałek
nie podjął żadnych działań.
Poinformowano o podejrzeniu przestępstwa Prokuraturę. Zaraz po ujawnieniu
faktów Dyrektor przeprowadził spotkania dyscyplinujące dyspozytorów pogotowia,
zakazując im udzielania jakichkolwiek informacji na
temat nieprawidłowości w
funkcjonowaniu zakładu pod

Zdrowia wymuszona determinacją pracowników. W
jej wyniku wyszło na jaw, że
70% wyjazdów karetek miało charakter nielegalny, niezgodny z przeznaczeniem.
Co robił dyrektor? Oprócz
działalności legalnej z zakresu Ratownictwa Medycznego prowadził tymi samymi
samochodami niedopuszczalną prawem działalność
transportową: dla lekarzy

dzonej kontroli przez NFZ
potwierdzającej nieprawidłowości i nałożeniu wysokiej kary (a kara jednoznacznie oznacza winę) został
zgodnie z wysokim standardem politycznym swojej
partii (na osobiste polecenie
Premiera Donalda Tuska)
mianowany do Rady Ochrony Pracy przez Marszałka
Sejmu Stefana Niesiołowskiego.

groźbą natychmiastowego
zwolnienia. Przeprowadził
też spotkanie z organizacjami związkowymi, których
członkowie brali udział w
demaskowaniu procederu –
poniżając ich za mówienie
prawdy i zastraszając.
W przypadku ustosunkowanego politycznie Dyrektora Artura Borowicza Policja i
Prokuratura nie dopatrzyły
się potrzeby jego zatrzymania, by nie mógł wpływać na
śledztwo chociaż takie działania podejmował.

rodzinnych, obstawiał nim
imprezy masowe, przewoził
jak taksówkami pacjentów
nie wymagających pomocy
karetek - pacjentów sanatoryjnych i szpitalnych.
Karetkami
pogotowia
ratunkowego wykonywał
również odpłatne transporty
aresztantów na przesłuchania w prokuraturach i więźniów na rozprawy w sądach.
Przewoził zaprzyjaźnionych
działaczy związkowych na
spotkania związkowe, pikiety i protesty, albo na spotkania z Minister Zdrowia Ewą
Kopacz.
Działaczy związkowych
z opozycji niespolegliwych
wobec jego działań, którzy
przeciwko jego skrajnemu
nastawieniu na zysk bezwzględnie nękał i niszczył.
Nie wahał się zastraszać i
zwalniać ich z pracy. Robił
co chciał i jak chciał, a nawet
chełpił się tym, że ma takie
plecy, że jest nie do ruszenia.
Jakie to są plecy pokazały
kolejne miesiące.

Rada Ochrony Pracy jest
organem nadzoru nad warunkami pracy i ochroną
pracy. Jest organem ogólnopolskim, zajmującym się
problemami człowieka w
środowisku pracy. Ten organ
nadzoruje Państwową Inspekcję Pracy, bezpośrednio
odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy pracowników i przestrzeganie Kodeksu Pracy.
Artur Borowicz wniósł w
ogólnopolskie środowisko
pracy wyraźny sygnał od
Premiera Tuska i Marszałka
Niesiołowskiego, że nad takimi jak on jest silny mecenat polityczny, że mogą dalej
działać ponad prawem a ich
Partia/władza zapewni im
nietykalność i bezkarność.
Ten człowiek, wkrótce po
popełnionych zwolnił ponad
stu pracowników bezpośrednio ratujących życie, pracujących w karetkach pogotowia
Państwowego Ratownictwa
Medycznego
Na ich miejsce zatrudnił
porównywalną ilość pracowników - urzędników administracji – krewnych i znajomych „królika”. Borowicz

Gdzie się podziało Państwo polskie i jego wolne
Instytucje?
W postępowanie o używanie karetek niezgodnie z
przeznaczeniem i spowodowanie tym zagrożenia życia i
zdrowia Policja i Prokuratura
w Katowicach i Tarnowskich
Górach nie dopatrzyły się
cech przestępstwa. Nie dopatrzyły się też zjawiska zastraszania pracowników dla
zamknięcia im ust. Sprawy
oczywiście umorzono.
Postępowanie Policji i
Prokuratury ośmiesza kontrola Narodowego Funduszu

Czy Donald Tusk
jeszcze ma twarz?
W miesiąc po przeprowa-

www.partiapracy-wybory.pl

mógł to osiągnąć, bo potrafił skorumpować sędziów.
Mając szerokie polityczne
wpływy i znajomości dotarł
do Sądu Pracy. Zwolnieni
Pracownicy pogotowia w
sądach pracy przegrywali z
nim sprawy, pomimo tego,
że jego działania to nie była
prawdziwa restrukturyzacja
zakładu, a tylko pozorowane
działania, zwykłe wewnętrzne przetasowanie pozwalające uzasadnić zwolnienia
Po jednym z jego „sukcesów” na ustawionej rozprawie został przez świadków
przyłapany na przekazywaniu portfela Sędzi i nielegalnym zapewnieniu zatrudnienia osobie poleconej przez
Sędzię Sądu Pracy. Zostało
o tym poinformowane CBA.
Zarzuty potwierdziły się i
wszczęto śledztwo. Sprawa
ugrzęzła i od dwóch lat jest
rozmywana, bo CBA to już
bezzębna atrapa i dysfunkcyjna struktura.
Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski
w jego postępowaniu nie doszukali się nieprawidłowości,
pomimo ewidentnych wyników potwierdzających winę
Borowicza. Aż 70% wyjazdów pogotowia ratunkowego
to były nielegalne wyjazdy
dla zysku - tak zwane wyjazdy komercyjne.
Zamiast kary – dyrektor
w następnym roku został
wyróżniony przez Ludgardę
Buzek, żonę byłego Premiera
Jerzego Buzka złotym laurem Zasłużonego dla Województwa Śląskiego.
Czas na zmianę!
Dość, już dość zabijania
pacjentów ludzi chorych,
słabych, starych, potrzebujących pomocy w imię kolosalnych zysków Spółek
prawa handlowego ich właścicieli, Prezesów, Zarządów, Dyrektorów.
Dość już dość mecenatu politycznego, Premiera,
Ministra Zdrowia oraz Wojewodów zapewnienie nietykalności i bezkarności bandytom ryzykującym życie i
zdrowie pacjentów.
Dość arogancji

