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Mówi się, że jeśli PiS dobrze rozegra 
najbliższe miesiące, może rządzić w kra-
ju przez wiele, wiele lat… Pod warun-
kiem, że nie trafi na jakieś rafy.

Oczywiście. Wyborcy rozczaro-
wani poprzednią władzą postawili 
na zmiany. Wynik wyborów mówi 
sam za siebie. A na rafy rząd już 
trafił. Bałagan w prawodawstwie 
jest tak potężny, że w jednej spra-
wie trzech, uznanych za autoryte-
ty w swojej dziedzinie, prawników 
mówi zupełnie co innego. Kolejną 
rafą jest informacja – walka z prze-
inaczaniem faktów w mediach, pro-
stowanie po czasie rzeczy, wiado-
mości zmanipulowanych, prze-
kazywanych przez opozycję, jest 
niezmiernie trudne. Zastaliśmy ko-
losalny bałagan w prawie każdej 
dziedzinie życia - od gospodarki 
do oświaty. Sprzątanie tej stajni 
Augiasza na pewno nam zabierze 
sporo czasu.

Ruszył już sztandarowy projekt rządu 
PiS – Rodzina 500+. Wyborcy są chy-
ba zadowoleni?

A gdyby pan dostał 500 zł pod-
wyżki, to nie byłby pan zadowo-
lony? Powiem tak: najbardziej nie-
zadowolona jest opozycja, czyli ci, 
którzy mają najwięcej, najbardziej 
krzyczą i straszliwie martwią się 
o te 500 złotych. W krajach Zacho-
du pomoc rodzinom wielodziet-
nym jest znacznie wyższa. Naszym 
celem jest przyrost naturalny, te 
500 złotych ma zachęcić do posia-
dania więcej niż jednego dziecka. 
Przyszła mama ma spać spokojnie 
ze świadomością, że drugie dziec-
ko da się utrzymać za te pieniądze. 

Najważniejsze dla Śląska jest górnictwo. 
Każda ze zmian to potencjalny konflikt 
ze związkami zawodowymi. 

Zapewniam, że determinacji 
nam wystarczy. Branża górnicza 
nie składa się z samych działaczy 
związkowych. To raz. Dwa – mi-
nistrowie wiedzą, co robić i póki 
co górnicy im ufają. Wiemy, kto dre-
nuje górnictwo i wiemy, jak temu 
zapobiegać. Problemy się rozwią-
zuje, a wywołuje hałas, żeby je za-
tupać. W górnictwie, jak w innych 
branżach, zastaliśmy góry nagro-
madzonych problemów. Gdyby pan 
zapytał górnika dołowego, co w ko-
palni naprawić, to zapewniam pa-
na, że nie miałby z tym najmniej-
szego kłopotu. Żadne komisje nie 
dowiedzą się niczego więcej, niż 

wie szeregowy pracownik firmy. 
Nasi poprzednicy nie chcieli ni-
kogo słuchać. Nawet nie udawa-
li, że słuchają i stąd kolejna bran-
ża czeka na gruntowne i zrobione 
z głową porządki. 

W szerszym kontekście – czy powin-
niśmy zabiegać w UE o przywrócenie 
węgla do łask? Na przykład Niemcy zu-
żywają najwięcej węgla w UE, to my je-
steśmy wskazywani jako ci „truciciele” 
środowiska. 

My mamy prosić o przywróce-
nie węgla do łask? Nie, my musimy 
wywalczyć właściwe traktowanie 
naszego kraju w UE. I nie tylko wę-
gla to dotyczy. Poprzednia ekipa 
pozbawiła nas ekonomicznej i go-
spodarczej suwerenności. Jak bar-
dzo za nami tęsknią, za tym prawie 
niewolniczym systemem, który po-
zwalał rozwijać się wszystkim, po-
za Polską, że aż to słychać w UE, 
w głosach oburzenia i hasłach o Pol-

sce, która rzekomo nie jest demo-
kratyczna. Jeśli słyszę szczytne ha-
sła opozycji, to słyszę od razu sze-
lest banknotów, który się za nimi 
roznosi. 

Wspiera pani starania, związane z odłą-
czeniem gliwickiego Instytutu Onkologii. 
Na jakim etapie jest ta sprawa? 

Temat wymaga wyjaśnienia. Sły-
chać głosy, że rzecz została zaprze-
paszczona. Błąd. Pieniądze zosta-
ją w Gliwicach i to jest pewne, ale 
onkologia musi pozostać związa-
na z Warszawą. Inaczej musieliby-
śmy przekształcić placówkę w szpi-
tal powiatowy lub marszałkowski. 
Odłączenie skutkowałoby odcię-

ciem utytułowanych lekarzy od 
możliwości dalszego kształcenia, 
a przez to mielibyśmy mniejszy 
komfort leczenia. Instytut Onko-
logii w Gliwicach jest marka samą 
w sobie i uznaną na całym świe-

cie. Każda zmiana nazwy dobrej 
marki to zła decyzja marketingowa, 
o czym wszyscy wiedzą. Decyzja 
o oddzielnym finansowaniu do ła-
twych nie należała. Ale trzeba za-
znaczyć, że o temacie mówiono od 
lat i nikt nie potrafił podjąć właści-
wych działań, poza tylko pijarow-
skimi, które poprzednicy z PO i PSL 
opanowali do perfekcji, nie mając 
na względzie dobro pacjenta. A chy-
ba to jest najistotniejsze. 

Wyborców PiS interesuje to, na co zwra-
ca uwagę opozycja: KOD, Trybunał Kon-
stytucyjny, Sąd Najwyższy? 

Z pewnością jest grupa ludzi, któ-
rą to interesuje. Ale głównie zain-
teresowanie tą problematyką wyka-
zują media wielkomiejskie, ośrodki 
takie jak Warszawa czy Wrocław. 
Mój okręg wyborczy to mniejsze 
miejscowości i ludzie tu mają in-
ne problemy, jak chociażby brak 
pracy oraz grupowe zwolnienia 
w grupie Kopex, która ma również 
swoje zakłady w Tarnowskich Gó-
rach i Zabrzu. To jest naprawdę po-
ważny problem, bo dotyczy to wie-
lu tysięcy osób, w tym kooperan-
tów wspomnianych firm. Wracając 
do podniesionych w pytaniu kwe-
stii, to odnoszę wrażenie, że lu-
dzie są tym po prostu zmęczeni. 
Każdy przekaz medialny powołu-
je się na naukowe autorytety, które 
w jednej sprawie mają różne zda-
nia. Z tego wyłania się jasny ob-
raz, że potrzebna tu jest gruntow-
na zmiana, na którą postawili nasi 
wyborcy. Dobra zmiana dla Pol-
ski. Poza tym wystarczy być bacz-
nym obserwatorem, by zobaczyć, 
kto za tym wszystkim stoi – mam 
tu na myśli partyjnych liderów opo-
zycji i zagraniczne fundacje, któ-
re nie szczędzą grosza na te akcje. 
Z pewnością nie jest to działalność 
filantropijna.

PiS w Zabrzu od lat ma słabe struktury, 
które niewiele potrafiły osiągnąć choć-
by w Radzie Miejskiej. 

To prawda. Na dziś, siła przebi-
cia PIS-u w gminach w ogóle jest 
trudna, co nie znaczy, że należy 
się poddawać. Ja ze swojej stro-
ny dołożę wszelkich starań, aby 
wzmocnić już istniejące struktury 
oraz przyciągnąć nowych sympaty-
ków. Zawsze stałam na stanowisku, 
co zresztą znajduje odzwierciedle-
nie w mojej działalności społecz-
no-politycznej, że trzeba być blisko 
ludzi, mierzyć się z ich problema-
mi i wspierać ich na miarę posia-
danych możliwości. 

Kiedy zostanie otwarte pani biuro posel-
skie w Zabrzu? Jest już znana lokalizacja?

Biuro będzie w najbliższym cza-
sie otwarte, przy ul. Dworcowej. 
Jest jeszcze kilka kwestii formal-
nych. Myślę, że jeszcze w tym mie-
siącu ruszą prace adaptacyjne po-
mieszczeń biurowych. 

rozmawiał DARIUSZ CHROST

Rząd trafił już na rafy
O efektach „dobrej zmiany”, programie Rodzina 500+, pomocy dla górnictwa i otwarciu biura poselskiego w Zabrzu 
rozmawiamy z Barbarą Dziuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości z naszego okręgu wyborczego.

– Wiemy, kto drenuje górnictwo i wiemy, jak temu zapobiegać – przekonuje poseł Barbara Dziuk. | Fot. archiwum prywatne.

My mamy prosić o przywrócenie węgla do łask?  
Nie, my musimy wywalczyć właściwe traktowanie naszego 
kraju w UE. I nie tylko węgla to dotyczy.
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