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To dekoder

do wielu

różnych TV

 

ZADBAJ O DZIADKÓW!
POMÓŻ IM DOTRZEĆ DO 

RZETELNYCH  INFORMACJI

a Bogu, co boskie!
(...) Królestwo moje nie 

jest z tego świata.

Oddajcie cesarzowi, co cesarskie
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Tadeusz Kościuszko

PODAJ 

DALEJ!

 
Państwo i Kościół muszą stać 
osobno, na swoich miejscach.
Każdy  ma prawo do szacunku 
i wolną wolę w wyborze religii.
Religia powinna mieć wymiar 

duchowy, a nie materialny. 

DROŻYZNA

W 2022 r. ceny 
wzrosły średnio o 19%. Podobno 
wzmogły się kradzieże (zwłaszcza 
masła) w sklepach. Ludzie zbied-
nieli i są zdesperowani. „Dwu-
naste” i „trzynaste emerytury” 
nie wyrównują podwyżek cen. 
Emeryci coraz większą część 
emerytur wydają na prąd, gaz i 

Niestety nic nie idzie ku 
lepszemu. W Unii gorzej od nas 
mają  tylko Węgrzy . (mz)

.........................
Inflacja ruszyła ostro już jesienią 
2021 r. na długo przed napaścią 
Rosji na Ukrainę. 

jedzenie. 

drożej 20% 

drożej 22% 

drożej 26% 

L

PiS przekupuje Kościół
Kościół usiłuje wpłynąc na (łatwo)wiernych 

Państwo polskie nieustająco finansuje Kościół 
katolicki z tzw. ojcem Rydzykiem na czele. 
Pamiętajmy, że ten założyciel Radia Maryja i 
Telewizji Trwam pierwsze stacje przekaźni-
kowe ulokował na terenie Rosji. Dziś zajmuje 
się głównie biznesem...

  Wspaniale!Zainstaluj nam to!

 

Nikt nie powinien być skazany tylko na TVPis! 
Jeżeli jakiś telewizor jest zbyt stary, by 
odbierać m.in. TVN bezpośrednio, wystarczy 
kupić np. dekoder DVBT2, dostępny w sprze-
daży już od 80 zł! Bez rejestracji, bez kontakto-
wania się z telewizją czy Pocztą Polską! Trzeba 
tylko podłączyć  3 kable,  których nie da się 
pomylić aby oglądać (jak przed zmianą), wszy-
stkie kanały, które są dostępne w okolicy. (pg)

          CIĘŻKIE CZASY DLA MAŁYCH FIRM
Z powodu drastycznego poniesienia cen ben-
zyny, prądu i gazu  bankructwo ogłosiło 30% 
więcej firm niż rok temu. Ich właściciele i pra-
cownicy zasilą grono bezrobotnych lub wyja-
dą do pracy za granicą. Niedawno wstrząsnęła 
Polską informacja 

małej piekarni. (ag)

o samobójstwie małżeń-
stwa, które nie było w stanie prowadzić swojej 
małej, działającej od 1945 r. 

nie wolno mu zajmować się kształ-
ceniem młodzieży. Naród winien być 
panem własnego losu i jego prawa 
powinny być nadrzędne wobec praw 
Kościoła. (...) Księża będą zawsze wyko-
rzystywać ciemnotę i przesądy ludu. 
Będą posługiwać się religią jak 
maską, pod którą kryje się obłuda (...)
 

Kościół winien być oddzielony od państwa,
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MASZ PROBLEMY - ZADZWOŃ!
116 111, 800 080 222- tel. zaufania dla dzieci i młodzieży 

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 

800 100 100 - tel. zaufania dla rodziców

+ ZDROWIE +
PiS wykreślił z wydatków budżetowych na 
ochronę zdrowia m.in. takie pozycje:
1/ świadczenia specjalistyczne: 13 skompli-
kowanych procedur, np. przeszczep serca, 
wątroby i płuc, niektóre operacje wad serca.
2/ ratownictwo medyczne
3/  bezpłatne leki dla seniorów
4/ bezpłatne leki dla kobiet w ciąży
5/ zakup szczepionek do niezbędnych szcze-
pień obowiązkowych
6/ finansowanie programów polityki zdro-
wotnej: leczenie osób z HIV, leczenie wiru-
sowego zapalenia wątroby typu C, leczenie 
hemofilii, leczenie osób osadzonych w zakła-
dach penitencjarnych. Powyższe będzie finan-
sowane już wyłącznie z naszych  składek. ip 

rys. M.B.

KTO WALCZY Z WIATRAKAMI WALCZY Z POLAKAMI
W Europie wiatraki są powszechne, a dzięki nim prąd jest tańszy. 
A jednak tam kury nadal znoszą jajka, a krowy dają mleko.    
Tymczasem w Polsce w 2016 r. łamiąc prawo europejskie, PiS za-
blokował stawianie wiatraków. To jeden z powodów wstrzyma-
nia wypłaty miliardów złotych pomocy z Unii dla Polski. Mono-
pole energetyczne nadal tuczą się więc na naszych „rachunkach 
grozy”. W 2023 r. PiS rzekomo "uwolnił wiatraki", ale zablokował 
aż 86% ich lokalizacji! Czy Unia zgodzi się na to oszustwo? Wia-
domo, że to Rosja wznieca obawy przed wiatrakami i wpływa 
na ich blokowanie. Rosja bowiem dba o rynki zbytu dla swojego 
węgla i gazu, które nam drogo sprzedaje. Ta droga energia powo-
duje ogólną drożyznę i wzrost cen polskich produktów, które 
przestają być konkurencyjne. To zagraża polskiej gospodarce. (jr)

....      . 

 
PRZEPIS NA WILLĘ

1/ Nie, nie podnoś kwalifikacji, nie pracuj 
    na wielu etatach i nie oszczędzaj latami!
2/ Zaprzyjaźnij się z kimś ważnym z PiS-u.
2/ Dostaniesz informację o tzw. konkursie.
3/ Załóż szybko fundację albo stowarzysze-
   nie, które będzie jakoby patriotyczne i re-
   ligijne i będzie pasowało do „konkursu”.
4/ Czekaj cierpliwie kilka dni...
5/ Hurra! Jesteś w gronie wybrańców!
6/ Dysponujesz willą, która po kilku latach 
    może stać się Twoją prywatną własnością!

* Minister Czarnek z PiS-u rozdał zaprzyjaźnionym 
fundacjom wille i budynki o wartości 40 milionów zł.

 ...ALE TO NIE WSZYSTKO
55 mln zł w ramach finansowanego przez Unię 
programu "Szybka ścieżka – Innowacje cyfro-
we" ma dzięki PiS-owi, trafić do spółki Post-
quant, której kapitał wynosi zaledwie 5 tys. zł! 
Założona została  10 dni przed ostatecznym 
terminem złożenia wniosków, przez 27-latka 
bez doświadczenia w biznesie, za to  powią-
zanego ze Zjednoczoną Prawicą.(ag) 

CI, KTÓRZY WYGRAJĄ WYBORY 2023, BĘDĄ 
MIELI MNÓSTWO SPRZĄTANIA po PiS-ie, ZIOBRZE 
i KUKIZIE. MUSIMY DOPILNOWAĆ, ABY WYBORY 
BYŁY UCZCIWE. TO TRUDNE, BO MANIPULACJE 

i KŁAMSTWA  w TVP i „GAZETKACH ORLEN-
OWSKICH” BĘDĄ SIĘ NASILAĆ I MĄCIĆ LUDZIOM 

W GŁOWACH. POPLECZNICY PiS-u, HOJNIE 
OBDAROWANI, BĘDĄ FINANSOWAĆ KAMPANIĘ 
WYBORCZĄ, ABY DARY PŁYNĘŁY NADAL, A NIKT 
Z NICH NIE TRAFIŁ DO CELI ZAMIAST DO WILLI
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