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l PANCERNY czy KRYSZTAŁOWY?
Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuciło 

szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi 
Banasiowi szereg przestępstw i nadużyć 
gospodarczych. Stało się to głównie na 
skutek programu śledczego TVN, który 

ujawnił,że w kamienicy należącej do Banasia 
pospolici przestępcy prowadzą biznes 

„pokoje na godziny”. Wyszły też na jaw inne 
aspekty łamania prawa przez szefa NIK-u.   

PiS zażądało od niego podania się do dymisji, 
lecz bezskutecznie. W odwecie Banaś 

planuje upublicznić łamanie prawa przez 
ministra sprawiedliwości Ziobrę, wiceministra 
Jakiego, oraz przez premiera Morawieckiego, 

a także przez CBA! Czyżby Banaś znał 
tajemnice, które go chronią? Cdn... (ang)

IDZIE RAK...
W Polsce rośnie liczba zgonów z powodu raka. 
Mamy jeden z najgorszych wskaźników w 
Europie. Gorzej jest tylko w Słowenii, na Sło-
wacji i Węgrzech. W pozostałych państwach 
liczba zgonów spada. U nas zamka się oddziały 
onkologiczne, chorzy na nowotwory nie- 
często mogą liczyć na refundację skutecznych 
leków, a na chemioterapię lub radioterapię 
czekają wiele miesięcy. Często aż do śmierci. (pka)

-na raka prostaty umiera 11 mężczyzn 
-na raka piersi umiera 17 kobiet

-na skutek smogu umiera 126 osób
-w kolejce do specjalisty umiera 85 osób

-

W POLSCE CODZIENNIE:
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NAJDROŻSZA!
W 2015 roku znaczek na list zwykły kosztował 
1,75 zł, w 2018 już 3,30 zł (podwyżka 89%). W 
tym czasie inflacja wyniosła tylko kilka pro-
cent. Wcześniej Poczta Polska była zyskowna,  
ale w 2018 r. poniosła stratę 70 mln. zł! 
Powodem jest niekompetentne zarządzanie. 
Urzędy pocztowe zmieniły się w sklepiki z 
dewocjonaliami, kiepskimi książkami religijno-
historycznymi i prorządową prasą. Niektóre 
pozycje są wręcz oznaczone „można kupić 
wyłącznie w sieci Poczta Polska”. To znaczy, że 
tylko Poczta je zakupiła. Nikt zaś nie chce ich 
odkupić. Musimy więc wszyscy zapłacić za to  
w cenie znaczka na list i innych usług.(pka)
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PRODUKTY na WIGILIĘ
podrożały w ciągu 2 lat ok.

POMÓŻMY BIEDNIEJSZYM!

W latach 
2014-2019
„zniknęło” 
69 szpitali.

Średnia wieku lekarza to 54 lata.
20% lekarzy jest już 
w wieku emerytalnym.

15% 

MAŁE SKLEPY ZNIKAJĄ
A miało być tak pięknie! Podatek od sklepów 
wielkopowierzchniowych miał chronić małe 
sklepy. Podatku do dzisiaj nie wprowadzono. 
Zakaz handlu w większość niedziel miał jakoby 
wspierać małe sklepy. Jakoś „dziwnym trafem” 
wręcz im zaszkodził. Zresztą ekonomiści uprze-
dzali o negatywnych skutkach tego zakazu. 
W 2018 r. zniknęło ponad 15 tys. sklepików. 
Najlepiej na zmianach wyszły sieci typu 
„Żabka”, które udają, że są placówkami 
pocztowymi. Nic dziwnego, że jeden z bardziej 
obrotnych polskich biznesmenów: Tadeusz 
Rydzyk, wykupił sobie udziały w „Żabce” (pka)
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Szymon Hołownia, dziennikarz, pisarz, 
kandydat niezależny na Prezydenta Polski

Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Sejmu, 
kandydatka PO na Prezydenta Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, 
poseł, kandydat PSL na Prezydenta Polski

Jacek Jaśkowiak, poseł, prezydent Poznania, 
kandydat PO na Prezydenta Polski

-Obiecuję, że zawsze będę stał po 

stronie poniżanych i słabszych. 

-Prawdziwy prezydent to prezdent 

wśród ludzi, który potrafi rozmawiać 

z Kościołem w wyprostowanej 

pozycji, ale nie jest 

antyklerykałem. -Jestem 

zwolennikiem rozdziału 

państwa od Kościoła. 

-Silna Polska to Polska 

wykształcona.

-Jestem w lepszej pozycji niż prezy-

dent Duda, bo nie mam nad sobą 

prezesa. -Ja szanuję (wyborców PiS-

u), ale wiem, że część z nich się roz-

czarowała brakiem samo-

dzielności prezydenta Dudy 

i niespełnieniem wielu obie-

tnic. -Trzeba szukać tego co

 łączy, a nie dzieli. Nie sta-

wać po jednej stronie i nie 

być czyimś podwykonawcą.
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-Jedynym szefem prezydenta 

powinien być nie przewodniczący 

czy prezes, ale naród. -Chcę Polski, 

w której każdy akt prawny będzie 

oglądany pod kątem skutku dla 

klimatu. -Dla dobra Polski 

i dobra Kościoła trzeba 

przeprowadzić rozdział 

Kościoła od państwa. 

-Chciałbym całkowitego 

zakazu aborcji.

-Chcę, aby prezydent łączył Pola-

ków, a nie dzielił. -Ludziom trzeba 

mówić prawdę. -Każda osoba, która 

łamie prawo, Konstytucję, powinna 

być za to osądzona. -W Konstytucji 

zapisano, że państwo jest 

neutralne wobec Kościoła. 

To jest gwarant naszej 

wolności. -Chcę zmienić 

Polskę, aby znowu miała 

przyjazny uśmiech.
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