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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez 
27 lat zebrała ok. 1,3 mld zł. To o wiele mniej 
niż TVP dostała z naszych podatków. Łącznie 

z zeszłym rokiem TVP otrzymała od PiS-u 
3,3 mld zł!!! Sprzęt zakupiony przez WOŚP 

służy nam wszystkim. Miliardy dla TVP 
posłużą głównie jej pracownikom 

i propagandzie na rzecz polityków PiS-u.
 

Nie bądźcie obojętni, 
kiedy jakakolwiek 
mniejszość jest 
dyskryminowana.
Nie bądźcie obojętni 
kiedy jakakolwiek 
władza narusza 
przyjęte umowy 
społeczne, już istniejące.
Jedenaste przykazanie:
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY.

Marian Turski (94 lata) 
więzień Auschwitz, dziennikarz. 
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INFLACJA W POLSCE WYNOSI 4,4%
INFLACJA średnia w Europie to 1,4%
- w porównaniu z rokiem ubiegłym

W ciągu roku PODROŻAŁO:

24% wieprzowina

12% wędliny

21% cukier

7% mąka i pieczywo

12% warzywa

Prezydent Duda twierdzi, że drożyzna jest „przejściowa”
Ekonomiści twierdzą, że to dopiero początek...
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- na raka piersi umiera 17 kobiet
- na raka prostaty umiera 11 mężczyzn 

W POLSCE CODZIENNIE:

W polskich szpitalach za rządów PiS-u ubyło 5300 łóżek. 
Na badania u specjalisty czeka się średnio 4 miesiące.
Polska służba zdrowia jest na ostatnim miejscu w Europie 

Porównajmy:

Posłanka PiS-u Joanna Lichocka 
triumfowała po głosowaniu 

w Sejmie, kiedy to PiS przekazał 
2 MILIARDY zł na TVP

zamiast na leczenie 
ludzi chorych na raka. 

LAWINA RUSZYŁA
1/ Lichocka pokazała w Sejmie wulgarny gest.
2/ PiS usiłuje to „przykryć”. 
3/ Prokuratura wysłała Centralne Biuro Anty-
korupcyjne (CBA) do przeszukania domów i 
mieszkań Mariana Banasia, szefa Najwyższej 
Izby Kontroli (NIK). Przypominamy: Banaś 
m.in. zaniżał swoje podatki, w jego kamienicy 
(otrzymanej w prezencie) prowadzono biznes 
pt. „pokoje na godziny”, w domu trzymał 200 
tys. zł gotówki (nieudokumentowane).
4/ Przeszukano też mieszkania dzieci Banasia.
5/ Aresztowano syna Banasia, Jakuba B. (do 
niedawna jednego z szefów banku PKO BP 
i dyrektora firmy zbrojeniowej).
6/ CBA weszło także do biur NIK-u.

Tomka, który 
kiedyś współpracował z PiS-em, Ziobrą i CBA, 
ale niedawno ujawnił nielegalne działania CBA, 
np.preparowanie dowodów.
9/ Chyba obserwujemy „walki świń w błocie” 
lub „buldogów pod dywanem”. Smutne.
10 maja, trzeba tej władzy już podziękować!

7/ W tym samym czasie NIK wszedł na kolejną 
kontrolę do CBA (z której zniknęło 5 mln. zł).
8/ CBA aresztowało też agenta 
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PCK i AFERZYŚCI
Z PCK „wyparowało” 3,5 miliona zł! W tej 
sprawie oskarżeni są ludzie z PiS-u: były poseł, 
były radny oraz lokalny działacz, szef wrocła-
wskiego PCK. Okradano PCK na trzy sposoby: 
1/ przez odsprzedaż ubrań wyjętych z poje-
mników; 2/ przez wyprowadzanie pieniędzy 
przez Fundację Supra, na czym PCK stracił 
ponad 1 mln zł; 3/ przez spółki „słupy” zakła-
dane na polecenie radnego z PIS-u, które wy-
prowadziły 1,3 mln zł. Świadkowie zeznają, że 
tymi pieniędzmi opłacane były kampanie wy-
borcze ludzi z PiS-u. Niestety na razie śledczy 
pominęli ten wątek. Nie przesłuchano też 
europosłanki (kiedyś minister edukacji) Anny 
Zalewskiej, której kampanie miały być wspie-
rane pieniędzmi z PCK. Pani poseł twierdzi, że 
nie zna osób zamieszanych w tę aferę, chociaż 
kilka lat temu oficjalnie wspierała kampanię 
kandydata PiS-u na radnego, który jest w tej 
sprawie oskarżony. O tej i innych aferach PIS-u 
wiemy dzięki niezależnym mediom.  (pka)

2 miliony EURO = 20
karetek pogotowia 

c o d z i e n n i e
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SPRAWA TO NIESŁYCHANA:
PANI POGRYZŁA PANA!

Pani adwokat Jolanta Turczynowicz-Kieryłło 
została zatrzymana, gdy w 2018 r. złamała ciszę 
wyborczą, rozprowadzając o godz. 2.00 w nocy 

ulotki szkalujące przeciwnika. 
Pan, który ją zatrzymał 

wezwał policję. Wtedy Pani ugryzła go do krwi. Pan 
zrobił obdukcję lekarską i zgłosił sprawę do proku-

ratury. Pani postąpiła podobnie. Pan zabezpieczył 
rozprowadzane przez panią ulotki i domagał się badań 

wykrywaczem kłamstw. Obie sprawy umorzono. 

Pani towarzyszył syn, 
oraz dwa miłe labradory. 

Dziś pani jest rzeczniczką kampanii Prezydenta Dudy.

2 MILIONY EURO KARY  DZIENNIE 
GROZI POLSCE, ZA ŁAMANIE PRAWA 

PRZEZ RZĄD I PREZYDENTA DUDĘ
Aby pozostać członkiem Unii Europejskiej, 
Polska musi być praworządna. Zobowiązuje 
nas do tego m.in. Traktat Lizboński, podpisany 
przez Lecha Kaczyńskiego. Tymczasem Vera 
Jourova, wiceszefowa Komisji Europejskiej, 
po wizycie w Polsce wydała negatywną ocenę 
tzw. reformy sądów. Jourova stwierdziła, że 
„polska reforma sądownictwa jest dokony-
wana za pomocą łomu (...) to nalot dywa-
nowy. To nie jest reforma, lecz niszczenie”. 

Zmiany wprowadzone w sądownictwie przez 
ministra Ziobrę służą jedynie do zakneblo-
wania opozycji i przejęcia władzy totalitarnej, 
a nie do ułatwienia życia rodakom. Te działa-
nia nie mają nic wspólnego z prawem ani z 
walką ze „złogami PRL-u” (sędziowie nomino-
wani w PRL-u to tylko ok. 5%). Prawników kry-
tykujących nowe „prawo” spotykają szykany, 
degradacje, przeniesienia, wielokrotne bez-
zasadne kontrole skarbowe itp. W Minister-
stwie Sprawiedliwości pracowała „farma 
trolli” prześladująca niepokornych. Także TVP 
(zwana TVPiS) kłamiąc, dokłada się do 
nagonki. Robi to za pieniądze z naszych poda-
tków! UE wyciągnie z tego konsekwencje. 
Niestety zaboli to nas, zwykłych ludzi.(pka, ang)

Skromności
też???
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BUDŻET KANCELARII

PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

2015 - 164 mln zł
2016 - 164 mln zł
2017 - 167 mln zł 
2018 - 210 mln zł
2019 - 200 mln zł
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