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POLSKA FARMA TROLLI
SŁAWNA NA CAŁYM ŚWIECIE

Piszą i mówią o nas wszystkie największe 
światowe media (co rzadko się zdarza). A to 
dzięki aferze w Ministerstwie Sprawiedli-
wości dotyczącej prześladowania (trollowa-
nia) sędziów, którzy nie zgadzają się na łama-
nie prawa przez PiS. Prześladowcami są inni 
sędziowie, którzy dzięki „dobrej zmianie” 
otrzymali niezasłużenie wysokie stanowiska, 
nagrody i pensje. Na czele „farmy trolli” stał 
(zwolniony już) wiceminister Łukasz Piebiak, 
prawa ręka ministra Zbigniewa Ziobry. Do 
niezależnych polskich dziennikarzy zgłosiła 
się jego była tajna współpracownica Emilia 
Szmydt, „mała Emi”, ujawniając siatkę trolli 
oraz ich działania (porównywane do działań 
mafii). Przerażające jest to, że na temat 
niepokornych sędziów rozpowszechniano 
kłamstwa oraz wykorzystywano przeciw nim 
tajne i wrażliwe dane. Atakowano także ich 
rodziny, w tym małe dzieci. Ta sprawa może 
zaszkodzić wszystkim Polakom, bo z powodu 
łamania prawa w Polsce Unia Europejska 
może wstrzymać nam dotacje. (ang) l
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WYOBRAŹ SOBIE...
- Co będzie jeśli PiS będzie nadal rządzić...
1. Wyobraź sobie, że masz domek lub miesz-
kanie w ładnej okolicy, a tu pewnego dnia 100 
metrów od twojego płotu ktoś buduje chlew-
nię, wysypisko śmieci lub maszt przekaźni-
kowy. Według nowej ustawy wymyślonej przez 
PiS nie masz prawa protestować. Nie jesteś  
stroną w sporze. Jesteś ofiarą złego prawa.
2. Wyobraź sobie, że nie z własnej winy miałeś 
stłuczkę, prowadząc auto. Ten drugi wyjechał z 
podporządkowanej. Wszystko jasne, ale za 
jakiś czas dowiadujesz się, że to Ty byłeś winny, 
bo w tamtym samochodzie siedział ktoś z PiS-u 
lub jego krewny. Odwołujesz się. Niestety, 
sędzia może zostać zastraszony, przeniesiony 
lub zastąpiony kimś życzliwym dla sprawcy 
wypadku. Czy wiesz, że do tej pory nie rozstrzy-
gnięto sprawy Sebastiana, którego skromne 
seicento zostało skasowane w kolizji z kolum-
ną rządową p. Szydło w lutym 2017? (ip) 

Małgorzata Kidawa-Błońska

Wiarygodność i uczciwość 
jest bardzo ważna 
w polityce. Polityk może się 
mylić, ale nie może kłamać.

USA a SPRAWA POLSKA
Hucznie zapowiadana wizyta prezydenta USA 
Donalda Trumpa w Polsce, z okazji 80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej została odwołana 
pod pretekstem huraganu Dorian. W czasie gdy 
u nas trwały uroczystości, Trump grał w golfa, a 
jego obecność w USA nie była wcale potrzebna. 
To pokazuje, jak małą wagę przywiązuje 
obecny prezydent USA do stosunków z Polską. 
Wielu zagranicznych polityków i dziennikarzy 
ostrzegało Trumpa przed tą wizytą w w okresie 
kampanii wyborczej. Wspomaganie anty-
demokratycznej władzy PiS-u nie leży w inte-
resie żadnego cywilizowanego państwa.  (pp)

„SPRAWIEDLIWOŚĆ” W JEDNYCH RĘKACH?
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13.10 odbędą się WYBORY, najważniejsze 
od 1989 roku. Dopilnuj, aby były prawidłowe. 

Zarejestruj się jako członek komisji, 
lub obserwator na: okw.info.pl

Wydatki Ministerstwa Sprawiedliwości w ciągu 
4 lat rządu PiS wzrosły z 191 mln do 665 mln zł.
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STAN PAŃSTWA w roku 2019 
Wali się służba zdrowia. Brakuje 30-50 tys. 
lekarzy. Na wizytę u specjalisty czeka się ok. 4 
miesiący. Brakuje leków. Rośnie umieralność.
Edukacja jest w rozsypce. Brakuje 10-20 tys. 
nauczycieli. W klasach licealnych upchnięto po 
40 uczniów. Do toalet ustawiają się kolejki. 
Sądownictwo jest zdezorganizowane. 
Na rozprawę czeka się najdłużej od 4 lat.
Wojsko Polskie jest zacofane. Dysponuje 
przeważnie 40-letnimi posowieckimi czołgami 
i podobnym sprzętem. Min. Macierewicz unie-
ważnił przetargi na nowe uzbrojenie i pozbył 
się fachowych generałów i oficerów.
Inwigilacja obywateli trwa. Nasze telefony  są 
śledzone za pomocą systemu Pegasus.
Polska schodzi na margines Europy z powodu 
łamania prawa i Konstytucji. Będzie to skut-
kować obcięciem dotacji z UE i brakiem pol-
skiego wpływu na politykę europejską.
Sprowadza się węgiel z Rosji i Mozambiku. 
Zatruwa to nasze środowisko i likwiduje 
miejsca pracy w polskim górnictwie. 
Sprowadza się śmieci z całego świata - Nawet 
z Australii, Nigerii i Etiopii. Płoną wysypiska!
Spółki Skarbu Państwa obsadzono ludźmi bez 
kompetencji. To powoduje straty.
Wycina się puszcze i likwiduje inne tereny 
zadrzewione. Grozi to katastrofą klimatyczną.
TVP i Polskie Radio kłamią. Wszyscy za to pła-
cimy, bo PiS przyznał TVP 1,26 mld zł  dotacji.
Drożeje żywność. Będą podwyżki gazu, 
prądu, wody i wywozu śmieci. Po wyborach!
Skłócono Polaków między sobą. PiS dał przyz-
wolenie na mowę nienawiści i chamstwo. (ang

l 2142 LIMUZYNY
MA RZĄD PIS

W POLSCE MAMY 1360 
KARETEK POGOTOWIA

- od 2014 r. liczba karetek zmniejszyła się o -140 szt.
- od 2014 r. liczba limuzyn zwiększyła się o  +442 szt.

PRZYPOMINAMY:

Szef Narodowego 
Banku Polskiego
Adam Glapiński 
oprócz wysokiej 
pensji w 2018 r. 
przyznał sam sobie 
ponad PÓŁ MILIONA 
zł nagród i premii.
A tymczasem inflacja 
jest najwyższa od 7 lat!
Czyli: wszystko drożeje i drożeć będzie.

TEGO JESZCZE NIE BYŁO!
PiS nagle zdecydował o przełożeniu obrad 
obecnego sejmu na 15.10, czyli po wyborach! 
Dojdzie do niespotykanej na świecie sytuacji, 
w której mimo wybrania nowego sejmu stary 
sejm wciąż będzie mógł zmienić prawo! Budzi 
to poważne podejrzenia, że w razie przegra-
nych wyborów PiS chce zablokować zmianę 
władzy lub przynajmniej zabezpieczyć swoje 
interesy. „Tonący brzydko się chwyta”? (pp)

UPADAJĄCE SZPITALE
Zadłużenie w polskich szpitalach osiągnęło 
zawrotną sumę prawie 14 mld złotych! To 
najwyższe zadłużenie od 2007 r. Zamykane są 
całe oddziały szpitalne, m.in. w Chorzowie, 
Skierniewicach, Cieszynie, Rzeszowie i innych 
miastach. Brakuje lekarzy, a także pielęgniarek 
i salowych. Zamykane są nawet oddziały 
onkologiczne i ginekologiczno-położnicze. 
Czyżby dla PiS-u ludzie chorzy i kobiety w ciąży 
nie mieli znaczenia? (pp)
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