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NOWY POLSKI ŁAD - część 1
Podniesienie kwoty wolnej od podatków PiS 
obiecywał już kilka lat temu. No i właśnie 
obiecał po raz kolejny. Na tym mogą 
skorzystać najmniej zarabiający. Ale nie aż 
tyle, ile się spodziewali, bowiem składka ZUS 
stanie się jakby nowym podatkiem.  Osoby 
prowadzące skromną działalność gospo-
darczą mogą wręcz znaleźć się w gorszej 
sytuacji niż dotychczas. Wielu  drobnych prze-
dsiębiorców zastanawia się więc nad prze-
niesieniem firmy np. do Czech.  
W dodatku taka zmiana poważnie zuboży 
samorządy lokalne a wzbogaci budżet 
centralny, którym dysponuje rząd PiS-u.  To 
znaczy, że zamiast remontu drogi albo szkoły w 
Twojej gminie, będzie budowany np. Cen-
tralny Port Lotniczy, albo przekopywana Mie-
rzeja Wiślana. Te inwestycje (i kilka innych) są 
zdaniem ekonomistów chybione gospodarczo 
a w dodatku niszczą środowisko. Korzyści 
odnosi tam jedynie kadra kierownicza wy-
brana wg partyjnych zasług. (agro)
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PODAJ 

DALEJ!

Papież Franciszek 03.2021

Ekologia i solidarność muszą być 
filarami nowego świata 
po pandemii. (...) To jest 
czas na to, by zlikwidować 
niesprawiedliwość 
społeczną i marginalizację.
(...) Kobiety nie mogą być 
dyskryminowane (...)

W Polsce 
każdego roku 
ok. 500 kobiet

i 100 dzieci 
traci życie na 

skutek 
przemocy,

głównie 
w rodzinie.
 Przemocy 

doznaje 
30% Polek 

i  24 % polskich 
dzieci.

Część ginie z rąk
oprawców.

Część popełnia 
samobójstwo.

„PRZEMOC  MOŻE BYĆ 
USPRAWIEDLIWIONA TRADYCJĄ I RELIGIĄ”

NIE

DANIEL OBAJTEK, 
ulubieniec prezesa PiS-u,  
jest bohaterem kolejnych 
doniesień medialnych. 
Okazuje się, że dysponuje 
on wielkim majątkiem, na 
który nie bardzo ma po-
krycie mimo wysokich za-
robków. Posiada 38 nieru-
chomości, w tym trzy mie-
szkania, trzy domy, pen-
sjonat i działki. Ich szacun-
kowa wartość to ok. 12 
milionów zł. Ale  to i tak  
niewiele w porównaniu z 
majątkiem premiera Mora-
wieckiego i jego żony, sza-
cowanego na  40 mln. zł. 

- To jeden z punktów międzynarodowej, anty-
przemocowej Konwencji Stambulskiej, 

Polska podpisała ją 
w 2014 roku.  W tym roku z Konwencji wys-
tąpiła muzułmańska Turcja. Spotkało się to z 
ogromną międzynarodową krytyką m.in. ze 
strony USA. Niestety rząd Polski i Węgier, chce 
podążyć śladem muzułmanów, twierdząc, że 
ta konwencja nie jest potrzebna, bo przemoc 
nie jest problemem. Budzi to ogromny sprze-
ciw, zwłaszcza w środowiskach lekarskich, 
naukowych i pomocy społecznej.

do 
której należą 34 państwa.  

SPOTYKASZ SIĘ Z PRZEMOCĄ - ZADZWOŃ

116 111, 800 080 222- tel. zaufania dla dzieci i młodzieży 

800 100 100 - tel. zaufania dla rodziców

22 484 88 01, 22 594 91 00 - tel. antydepresyjny 

800 70 22 22 - tel. Centrum Wsparcia
800 120 002 - tel. dla ofiar przemocy, Niebieska Linia 

NIK złożył zawiadomienie do prokuratury 
przeciw Morawieckiemu, Dworczykowi, 

Sasinowi i Kamińskiemu w sprawie zmar-
nowania 130 milionów zł na wybory koper-

towe, które nie miały prawa się odbyć.



Obsadzanie dobrze płatnych sta-
nowisk swoimi ludźmi, to częsta 

praktyka PiS-u, pozwalająca 
zyskać potem wysokie daro-

wizny na kampanie wyborcze. 

PODAJ 

DALEJ!
PODAJ 

DALEJ!
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KONRAD FIJOŁEK  
ur. 1976 w Rzeszowie, socjolog, Executiv   

Master of Business Administration, 
radny Rzeszowa, bezpartyjny. Popierany 

przez: Polskę 2050 Szymona Hołowni, 
Koalicję Obywatelską, Lewicę, Zielonych, 

PSL i wiele stowarzyszeń.
Poglądy i plany:

Sprawy samorządowe, lokalne nie powinny 
zależeć od ideologii i kaprysów jakiejkolwiek 
partii. Prezydent Rzeszowa musi skupić się na 
sprawach mieszkańców a nie na karierze poli-
tycznej. Warto kontynuować 
tradycje tolerancji i otwarcia 
na wartości europejskie. 
Nie wolno zadłużać miasta 
biorąc kredyty sugerowane 
przez PiS. Należy uzyskać 
fundusze z UE i przeznaczać je 
na budowę dróg, przedszkoli,
żłobków itp. Należy zadbać o 
zieleń, rekreację i ekologię. 
Nie wolno obsadzać stanowisk 
w Urzędzie Miasta ludźmi
niekompetentnymi lecz  zasłu-
żonymi dla jakiejś  partii. (ang)

EWA LENIART
ur. 1976 w Dylągówce –  prawniczka, była 
posłanka i dyrektor IPN w Rzeszowie, 
Wojewoda Podkarpacka. Popierana przez PiS.
Poglądy i plany:
Zapewnia, że tylko dzięki poparciu 
PiS-u będzie można  zrealizować 
nowe inwestycje: Dolinę Wodorową, 
obwodnicę (już dawno temu zaprojektowaną 
i obecnie procedowaną), drogi, nowe Żwiro-
wisko, całoroczne lodowisko. Uważa, że nie 
jest przeszkodą fakt, iż część działek jest wła-
snością prywatną i że trzeba na te inwestycje 
zaciągnąć kredyty. Z pomocą partii wszystko 
da się załatwić. Zapewne zwolennicy PiS-u 
chętnie pomogą, gdy zostaną obsadzeni na  
wysokich stanowiskach w Urzędzie Miasta lub 
spółkach,  których  założycielem  jest  miasto.

GRZEGORZ BRAUN 
ur. 1967 w Toruniu, polonista, reżyser, poseł, 
prezes  Konfederacji Korony Polskiej 
Poglądy i plany:
- Polska musi wystąpić z Unii 
Europejskiej, oraz NATO.
- USA to „wróg Polski numer   
jeden” - Musimy związać się 
z Białorusią, Iranem, Turcją 
i Chinami. - Jezus Chrystus 
powinien być intronizowany 
na króla   Polski. - Polska to dziś 
„kondominium niemiecko-rosyjskie 
pod żydowsko-amerykańskim 
zarządem powierniczym”.
- Wzór wychowania dzieci to 
„kościół, szkoła, strzelnica”.
- Ochrona zwierząt jest fanaberią.

ONI WALCZYLI O RZESZÓW:

- Ludzie LGBT powinni być karani. 
- Globalne ocieplenie nie istnieje.  
- Koronawirus jest fikcją i nie 
trzeba nosić maseczek ani dbać o 
higienę, zwłaszcza w Rzeszowie.

Dokładne informacje 
o kandydatach: 

www.mamprawowiedzieć

MARCIN WARCHOŁ 
ur. 1980 w Nisku, prawnik, sekretarz stanu w 

Ministerstwie Sprawiedliwości, były członek Solidarnej 
Polski Zbigniewa Ziobry, poseł. Popierany (niczym 

wnuczek) przez byłego prezydenta Tadeusza Ferenca.
Poglądy i plany:

Uważa, że inwestycje są możliwe 
bez opinii ekspertów. Planuje 
zafundować seniorom opaski 

monitorujące ich stan zdrowia 
i miejsce pobytu. Miasto 

powinno wziąć na to kredyty. 

Obiecuje, prawie wszystko, 
to co pozostali kandydaci, 
a nawet więcej. Chce ada- 

ptacji Pałacu  Lubomirskich 
bez opinii konserwatora. 

Niestety, troska o zdrowie ludzi nie 
idzie w parze z walką z przemocą. 

Warchoł opowiadał się za wypowie-
dzeniem  międzynarodowej konwencji 

antyprzemocowej.  Jest też obawa, że prze-
niesie do Rzeszowa wojenkę między swoim 

szefem Ziobrą a Kaczyńskim.Prezydentem Rzeszowa
został najlepszy :)

K O N R A D   F I J O Ł E K
jedyny bezpartyjny,

prawdziwy samorządowiec.
Zdobył 56,5% głosów, 

czyli więcej niż wszyscy 
jego konkurenci razem.

56,5%
23,6%

10,7%

9,1%

*edytowano
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