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OBIECANE – DOTRZYMANE!!
TO MOJA DEWIZA

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy województw lubuskiego
i zachodniopomorskiego!

26 maja odbędą się wybory
do Parlamentu Europejskiego.
Po raz kolejny zdecydujecie, kto
będzie Państwa reprezentantem.
Proszę o poparcie. Ubiegam sie
o mandat europosła z 1 miejsca
na liście KOALICJI EUROPEJSKIEJ.

Od lat jestem ze swoimi Wyborcami
Od wielu lat ciężko pracuję na rzecz Kraju i Naszego Regionu. Jestem wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, wcześniej byłem Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej,
a także posłem na Sejm RP. Godnie reprezentuję Państwa, moich Wyborców. O swojej pracy
piszę na bieżąco w mediach społecznościowych
i na stronie www.liberadzki.pl.
Opowiadam o kulisach funkcjonowania Unii
Europejskiej i pracy dla wspólnego dobra ludzi
z różnych państw, kultur i obyczajów. Pokazuję jak
działa jedność w różnorodności. Taka jest Europa!

„OBIECANE – DOTRZYMANE”
to moja dewiza
W 2014 roku obiecałem zwiększenie funduszy
unijnych na inwestycje w regionie. Dotrzymałem
słowa! Lubuskie otrzymało 4 mld PLN, a zachodniopomorskie 6,5 mld PLN! Z unijnych pieniędzy budujemy drogi S3 wraz z tunelem w Świnoujściu i S6 oraz modernizujemy linie kolejowe
Szczecin-Poznań oraz Nadodrzankę. Budujemy
obwodnice Wałcza, Szczecinka, Kołobrzegu, Koszalina i Sianowa.

W trakcie mojej kadencji
województwo lubuskie
otrzymało 4 mld PLN,
a zachodniopomorskie
6,5 mld PLN!
Nowa kadencja to nowe wyzwania...
W przyszłej kadencji będę zabiegał o:
 wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej;
 budowę dróg A18, S10, S11;
 przywracanie połączeń kolejowych
między gminami oraz dalszy remont
dworców PKP;
 ochronę Polaków przed produktami
złej jakości i nieuczciwą konkurencją;
 europejski poziom usług medycznych.

Proszę o Państwa głos!

LIDER LISTY, MIEJSCE 1: PROF. BOGUSŁAW LIBERADZKI!

KOA L I C JA E U R O P E J S K A

Celem Koalicji Europejskiej jest trwałe zakorzenienie
narodowego i indywidualnego losu Polek i Polaków na Zachodzie.
Zapewnienie takich samych standardów: praw i wolności, poziomu
życia, możliwości rozwoju, bezpieczeństwa – jakie były dotąd
przywilejem mieszkańców Europy Zachodniej.

limy na jej ograniczanie, też na
rynku usług. Chcemy, by Unia
zapewniła naszym firmom dostęp do rynków trzecich, a Europie – skuteczną konkurencję
z resztą świata. Zapewnimy dobre warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych w krajach
Unii. UE musi przeciwstawiać
się pracy bez umowy, godziwego wynagrodzenia i fikcyjnemu
samozatrudnieniu.

1. Polska wśród liderów Unii Europejskiej
Poprowadzimy polskie sprawy w Unii tak, żeby wartości i interesy Polaków były traktowane poważnie
i załatwiane skutecznie. Skończymy z izolacją Polski w ostatnich latach, odbudujemy dobre relacje
z pozostałymi krajami Unii. Polskie sprawy będą
omawiane przy głównym stole, będziemy umieli
znajdować dla nich poparcie większości.
2. Unia na rzecz wyrównania poziomów
życia Europejczyków
Tylko mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej
da Polkom i Polakom gwarancje takiego poziomu
życia, jakim cieszą się obywatele bogatych krajów
Unii. Drogą do dynamicznego wzrostu dochodów
jest wzmacnianie Jednolitego Rynku, wspólnego obszaru handlu, inwestycji i usług, gdzie Polacy i ich
firmy mogą wykorzystywać swe atuty. Zadbamy
o politykę równej konkurencji w UE. Nie pozwo-

3. Fundusze europejskie
dla obywateli
i samorządów
Według projektu budżet Unii na lata 2021-2027
ma wzrosnąć o ponad 10 procent a udział w nim
Polski – spaść o tyle samo. To niedopuszczalne.
Obronimy fundusze europejskie dla naszych regionów, miast i wsi oraz zadbamy o zwiększanie udziału samorządów w ich dystrybucji. Zgodnie z zasadą pomocniczości będziemy pilnować, aby decyzje
w Unii zapadały na możliwie najniższym szczeblu –
jak najbliżej ludzi, których dotyczą.
4. Unia czystego powietrza i taniej energii
Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Pozyskamy środki unijne na zieloną energię, chroniącą klimat, nasze zdrowie, eliminującą smog, a zarazem tańszą dla przemysłu i tworzącą dziesiątki
tysięcy miejsc pracy. Odchodzenie od paliw kopalnych, solidarność energetyczna i klimatyczna UE
to dla Polaków szansa, a nie – jak wmawiają dziś
rządzący – zagrożenie.

iego?
Jak zagłosować na prof. Bogusława Liberadzk
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja. Lokale wyborcze
będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Aby zagłosować musisz mieć ukończone 18 lat
oraz posiadać aktualny dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

1. Odszukaj na karcie do głosowania listę KOALICJI EUROPEJSKIEJ
2. Postaw znak
przy nazwisku Bogusław Liberadzki (miejsce 1)

×

5. Unia zdrowszego i dłuższego życia
W Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce, choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów. Polska nadal pozostaje trzecim krajem pod względem
umieralności na choroby nowotworowe w całej Europie. Stworzymy Europejski Program Onkologiczny, który odwróci niekorzystny trend i zdecydowanie skróci oczekiwanie na niezbędne badania.
6. Unia lepszej żywności i równych szans dla
rolnictwa
Polskie rolnictwo dostarcza Europie znakomitą żywność, jednak potrzebuje dalszej modernizacji. Będziemy walczyć o prawdziwą równość szans w UE,
także w obszarze dopłat bezpośrednich i wspólnych
standardów jakości.
7. Unia Europejska wartości
UE powstała i rozwija się jako wspólnota wartości, na czele z prawami człowieka, demokracją, praworządnością i solidarnością. Jest wstydem, że od
2015 roku władze RP te wartości łamią. Zadbamy,
by te normy, zwłaszcza równe prawa kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami oraz mniejszości, były stanowczo egzekwowane.
8. Unia wspólnego bezpieczeństwa
Europa potrzebuje dużych i mądrze zaplanowanych inwestycji w swoje bezpieczeństwo. Wymaga
tego współczesny świat i nasze otoczenie, czasami
wrogie. Będziemy się starać o ściślejszą współpracę
obronną UE, ale i wzmocnienie sojuszu z USA w ramach NATO. Zapewnimy w Unii warunki do modernizacji polskiego przemysłu obronnego i środki
na rozwój nowych technologii.
9. Unia Europejska dla młodych
Przyszłość Unii musimy projektować tak, by jak
najlepiej służyła przyszłym pokoleniom. Otwartość, przedsiębiorczość i innowacyjność młodego
pokolenia są gwarancją zrównoważonego rozwoju
UE. Ułatwimy młodym podróżowanie po Europie,
wprowadzając europejską legitymację studencką
i szkolną gwarantującą jednolite zniżki i uprawniającą do opieki zdrowotnej w całej Europie. Na poziomie europejskich przepisów zadbamy o to, żeby
staże zawodowe pozwalały młodym ludziom uniezależnić się finansowo oraz zdobyć doświadczenie
zawodowe potrzebne na rynku pracy.
10. Unia spójna transportowo
i komunikacyjnie
Dokończymy rewolucję w polskiej komunikacji, zapewniając wszystkim Europejczykom, w tym Polakom, odpowiednie połączenia: kolejowe, drogowe
i telekomunikacyjne.
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KORZYSTAJMY
Z UNII EUROPEJSKIEJ!
Rozmowa z prof. Bogusławem Liberadzkim,
wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego
Europejskiej, dzięki czemu poznają nowe kultury i języki. Swobodnie eksportujemy swoje towary i usługi. Do Polski wpłynęło netto 105 miliardów euro!

Panie profesorze, Unia Europejska boryka
się z wieloma problemami, jak np. Brexit.
W jakim kierunku zmierza UE?
Prof. Bogusław Liberadzki: Brexit, to kłopot nie
tyle Unii, co Wielkiej Brytanii. Unia Europejska nie
tyle „boryka się” z problemami, co stara się skutecznie ewoluować w kierunku wzmocnienia wewnętrznej spójności, konsekwentnego rozwoju inwestycji,
ograniczenia bezrobocia, przyjęcia nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027.
Równie istotnym wyzwaniem jest wzmocnienie
przestrzegania zasad praworządności we wszystkich
państwach członkowskich.
A czy Polska jest spychana na margines
Unii?
Jest! Swoją opozycyjność w Unii rząd polski demonstruje często i to na wielu obszarach, począwszy od kwestii praworządności po sprawy związane
ze zmianami klimatu. Ale Unia to przede wszystkim rozwiązywanie realnych problemów obywateli!
Polska jest przykładem, jak rozwiązywać problem
budowy autostrad i dróg ekspresowych. Tysiące
młodych ludzi wyjeżdża na studia do krajów Unii

Co z przeciwnikami Unii Europejskiej?
Są hałaśliwi i mogą być czasem groźni - jeżeli im
się nie przeciwstawimy. To trzeba robić ze wszystkich sił, bo niosą ze sobą wyłącznie nieszczęście.
Podziały na tle narodowościowym, religijnym, rasowym, zapiekła wrogość - to wszystko Europa już
przeżywała, wystarczy! Czas na Europę socjalną,
przyjazną każdemu Europejczykowi, która każdemu stwarza szansę - od wysp greckich po wyspy
duńskie. Równe rozwiązania socjalne, europejska
płaca, prawa pracownicze i przede wszystkim jednakowe prawa człowieka. Zjednoczona Europa to
duże przyspieszenie gospodarcze, a to jest podstawą zwiększenia programów socjalnych. Obywatele
i obywatelki UE muszą usłyszeć, że Unia jest ich i
dla nich, że jest po to, by ich chronić, by nie lękali
się o przyszłość swoich dzieci i wnuków.
W jaki sposób to osiągnąć?
Moim zdaniem środki, które czerpiemy z Unii Europejskiej należy w większym stopniu przeznaczyć
na politykę spójności i na politykę rolą. Trzy razy
więcej należy przeznaczyć na program Erasmus, aby

młodzi ludzie mogli się kształcić za granicą. Więcej środków powinno też przypaść na badania, innowacyjność, rozwój uczelni wyższych, co w przyszłości zaowocuje większą liczbą dobrze płatnych
miejsc pracy.
Czy Unia temu sprosta?
Unia Europejska to udany projekt. Miliony ludzi,
którzy chcą wejść do UE podziwiają ją. Natomiast
zazdroszczą nam i chcą naszego niepowodzenia nasi
najwięksi globalni rywale: USA, Rosja. Wiadomo,
nikt nie lubi silnej konkurencji, a my taką jesteśmy
– technologiczną, finansową, gospodarczą. Unia to
rynek zbytu liczący pół miliarda ludzi, Euro wyrosło do rangi jednej z najsilniejszych walut, UE, to
najwyższy w świecie PKB. Dlatego trzeba dalej rozwijać gospodarkę, czynić ją coraz silniejszą, ale jednocześnie otwartą na korzystną kooperację w zglobalizowanym świecie.
Proszę pamiętać, że dziś szczęście społeczeństwa
to nie tylko odpowiednio wysoki PKB. To także dostęp do czystej wody, czystego powietrza, nieskażonej przyrody, do edukacji, kultury... To cały wachlarz
spraw, które sprawiają, że człowiek odczuwa zadowolenie z życia. Szczęście obywateli stało się ważnym miernikiem rozwoju gospodarczego.
Zjednoczona Europa, silna swą różnorodnością,
ma szansę na taki rozwój. Znów podzielona – nie.
Europa marzeń wiceprzewodniczącego PE?
To Europa ludzi uśmiechniętych, cieszących się życiem. Postępowa i wrażliwa socjalnie. Innowacyjna,
tolerancyjna, różnorodna. Europa pokoju i dobrobytu dla Polek i Polaków, w tym mieszkańców Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej!
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Z ŻYCIA KAMPANII...

PROF. BOGUSŁAW LIBERADZKI

K R Z Y Ż Ó W K A

3 W 1970 roku ukończył Szkołę Główną Handlową
w Warszawie uzyskując tytuł magistra ekonomii.

1

3 W 1975 roku obronił pracę doktorską, a w 1981 roku pracę
habilitacyjną.

2

3 W latach 1986-1987 – stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Illinois
w USA.

3

3 W latach 1986-1989 – dyrektor Ośrodka Badawczego Ekonomiki
Transportu.

4

3 W 2000 roku – otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

5

3 W latach 1989-1993 – podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu
i Gospodarki Morskiej odpowiedzialny m.in. za budżet i współpracę
międzynarodową.

6
7

3 W latach 1993-1997 – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej.
3 Od 1997 do 2004 roku – poseł na Sejm RP z okręgu szczecińskiego.
3 Od 1 maja 2004 roku – poseł do Parlamentu Europejskiego
z okręgu obejmującego woj. zachodniopomorskie i lubuskie.
Członek Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Kontroli
Budżetowej.
3 18 stycznia 2017 roku – wybrany wiceprzewodniczącym
Parlamentu Europejskiego z drugim najlepszym wynikiem
spośród wszystkich kandydatów.
3 wybrany Posłem Roku za aktywność w dziedzinie transportu.
3 wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Akademii Morskiej w Szczecinie i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

E U R O P E J S K A

8
9
10

1. Stolica Belgii; 2. Oda do... (Hymn Unii Europejskiej); 3. Miasto nad Bałtykiem
z latarnią morską; 4. ... Góra, miasto w woj. lubuskim; 5. Miasto, oficjalna
siedziba Parlamentu Europejskiego; 6. Otrzymuje ją rolnik ze środków z UE;
7. Rzeka w Szczecinie; 8. Złote ... na fladze UE; 9. Słodki symbol Brukseli;
10. Dzień, w którym odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

