
 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

mijający rok naszego życia i naszego wspólnotowego losu skłania do refleksji 

nad tym, co za nami i rodzi pytania o przyszłość. Nie był to łatwy rok – utrzymująca 

się epidemia koronawirusa, zagrożenie bezpieczeństwa, problemy zdrowotne 

i  ekonomiczne, które dotykają nas lub naszych najbliższych, konflikty polityczne, 

pogłębiający się kryzys postaw i wartości – to tylko niektóre znaki ostatniego czasu. 

Mamy jednak wiele powodów do satysfakcji i optymizmu. Dzięki polityce 

zrównoważonego rozwoju oraz wspólnemu wysiłkowi rządu Prawa 

i   Sprawiedliwości, samorządów, przedsiębiorców i wszystkich aktywnych 

obywateli możemy coraz powszechniej, także tutaj, na naszym terenie, w  północno 

– wschodniej Polsce, korzystać z dóbr cywilizacji i poczucia bezpieczeństwa dzięki 

inwestycjom drogowym, kolejowym, rozbudowie infrastruktury wojska i służb 

mundurowych, nowym placówkom kultury, obiektom sportowym czy 

nowoczesnemu wyposażeniu szpitali. Przyczyniły się do tego w znacznym stopniu 

środki z rządowych programów i funduszy, np. Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych czy Funduszu Rozwoju Dróg. Wkrótce będziemy mogli korzystać 

z  efektów programu #PolskiŁad, w ramach którego tylko w jego pierwszej edycji 

województwo podlaskie otrzymało ogromną kwotę 1,2 mld zł. 

Wielu przedsiębiorców z naszego regionu skorzystało z kolejnych rządowych 

tarcz antykryzysowych w ramach walki z Covid19. Na pewno nie wszystkie straty 

udało się w ten sposób zrekompensować, ale z danych statystycznych wynika,  

że mimo trudności znaczna część branż gospodarki w województwie podlaskim 

utrzymała dobrą kondycję i miejsca pracy. 

W ostatnich miesiącach, tak jak w całej Polsce, w Europie i na świecie, 

doświadczamy inflacji i wzrostu cen. Aby złagodzić skutki tych zjawisk, poparliśmy 

w Sejmie rządowy projekt tarczy antyinflacyjnej. Już odczuwamy pierwsze jej 

efekty, np. płacąc mniej za litr paliwa na stacjach benzynowych. 



Mam nadzieję, że nowy 2022 rok ustabilizuje pod każdym względem sytuację 

w Polsce i w naszym regionie, a nasze życie wróci do normalności sprzed stanów 

kryzysowych. 

W październiku 2021 roku minęło 18 lat sprawowania przeze mnie mandatu 

posła Rzeczypospolitej Polskiej. Pragnę podziękować wszystkim, z kim dane mi 

było w tym czasie współpracować na rzecz dobra wspólnego w naszej Ojczyźnie,  

na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, a jednocześnie prosić o dalszą 

wspólną aktywność, bo bój o  Polskę i jej przyszłość nadal trwa. Przed nami jest 

jeszcze dużo do zrobienia.  

Z głębi serca życzę, abyśmy po przeżytych świętach Bożego Narodzenia, 

umocnieni w wierze, z nową otuchą i nadzieją mogli pokonywać wszelkie życiowe 

trudności. Niech nadchodzące dni przyniosą wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo, 

dobrobyt, równowagę ducha, wzajemną życzliwość, szacunek oraz miłość  

i szczęście.  

 

Niech Bóg ma Polskę, nasze rodziny i nas wszystkich w swojej opiece. 

 

 

Grudzień 2021 roku                               Z noworocznymi pozdrowieniami. 

 

Jarosław Zieliński 

 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 


