Polskie Veto i Stowarzyszenie Wolne Podkarpacie zapraszają na manifestację
w Rzeszowie, pod hasłem „Stop segregacji sanitarnej”. Wydarzenie odbędzie
się w sobotę 15. stycznia br., na rynku głównym.
https://nadwisla24.pl/2022/01/11/stop-segregacji-sanitarnej-w-sobote-manifestacja-w-rzeszowie/
https://rzeszow.tvp.pl/57974017/antyszczepionkowa-manifestacja-w-rzeszowie
https://korso24.pl/strefa-covid-19/wielka-impreza-antyszczepionkowcow-na-rzeszowskim-rynku-mieszkancy-miasta-w-szoku/Dre4szRk7wmckao7JXyo

https://www.youtube.com/watch?v=OFlaHR526p8 . https://youtu.be/wC7LkLxsSwA . https://youtu.be/OFlaHR526p8
https://esanok.pl/2022/juz-jutro-wielka-manifestacja-w-rzeszowie-stop-cenzurze-stop-segregacji-sanitarnej.html
https://kurierostrowski.pl/2022/01/15/ostrowianie-protestowali-przeciwko-sanitaryzmowi-i-segregacji-sanitarnej-foto-i-wideo/

PREZYDENT Rafał PIECH: Oświadczenie pracodawcy ratunkiem dla pracowników - https://youtu.be/4STLTAhHoeI

Polska Jest Jedna! – Inicjatywa Społeczna
Opinia prawna
w przedmiocie charakteru przyjmowania przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej szczepionki przeciwko COVID-19 oraz ewentualnego uzależnienia przez pracodawcę trwania
umowy o pracę lub nawiązywania nowej umowy o pracę od przyjęcia przez pracownika lub kandydata na pracownika szczepionki przeciwko COVID-19.

Opinia 1
Opinia 2
Opinia 3

Informacja dla Pracodawców
Dotyczy wzięcia udziału w eksperymentalnej terapii genowej przeciw Covid-19 i
przedłożenia certyfikatu covidowego, warunkując tym samym możliwość dalszego
wykonywania przez nią obowiązków służbowych na rzecz tutejszego zakładu pracy.
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Kiedyś kłócono się o wakacje, sport, teraz o...
szczepienia. To one stają się przyczyną separacji

(msn.com)
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Spory na temat szczepień przeciwko Covid-19, także dotyczące dzieci są coraz częściej przyczyną separacji we
Włoszech - zjawisko to odnotowują adwokaci. Mówią o wyraźnym wzroście wniosków, jakie otrzymują od
skonfliktowanych małżeństw.
Jeden z małżonków popiera szczepienie, druga osoba jest przeciwna; spór jest tak poważny, że trafiają do adwokata,
by rozpocząć procedurę separacji. Często rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie zaszczepienia dzieci. To, jak
wskazują przedstawiciele palestry, jeden z ubocznych efektów pandemii, który przeradza się w kryzys małżeński.
Specjalizująca się w kwestiach rodzinnych adwokat Carmen Posillipo z miasta Caserta na południu przyznała, że jest
dosłownie zasypana wnioskami o separację, które często są pierwszym krokiem do rozwodu. Jak podkreśliła, cytowana
przez Ansę, konflikt na tle szczepień dzieci stał się tak częstym powodem nieporozumień małżonków, jak te dotąd
uważane za „klasyczne”.

“Kiedyś ludzie kłócili się o wakacje, o udzielenie
sakramentów, o wybór dyscypliny sportu. W
czasach Covid-19 kłótnie dotyczą szczepień”. dodała.
Według włoskiej adwokat wśród przeciwników szczepień jest więcej mężczyzn. Jak zauważyła, także do wielu jej
kolegów zgłaszają się pary, które chcą się rozstać z tego powodu.
Do kancelarii przychodzą także ci, którzy chcą, aby adwokat nakłonił współmałżonka
do wyrażenia zgody na zaszczepienie dziecka.

Mec. Nogal przedstawia absurdy prawne
segregacyjnych pomysłów PiSu: z góry narzucają
segregację, ale konsekwencje (np. pozwy) będzie
ponosił pracodawca! [WIDEO] - Wolnosc.TV

Nielegalność obostrzeń na podstawie maseczek

(msn.com)

Raport znajduje się na stronach RPO : W chwili obecnej mamy już w przestrzeni prawnej wypowiedzi Naczelnego Sądu
Administracyjnego a także Sądu Najwyższego w przedmiocie konstytucyjności wprowadzanych przez Ministra Zdrowia
i Radę Ministrów ograniczeń. Wynika z nich jednoznaczny wniosek – doszło do wprowadzenia ograniczeń
konstytucyjnych wolności i praw jednostki z naruszeniem konstytucyjnych zasad tworzenia prawa. Ani Minister
Zdrowia, ani Rada Ministrów nie zostali należycie umocowani do ustanawiania tych ograniczeń”.
Co to oznacza? Ano to, że te wszystkie obostrzenia nie mają podstawy prawnej, rząd nie ma umocowań do swoich
rozporządzeń i prawnie jesteśmy świadkami, ba – uczestnikami jakiegoś legalistycznego humbugu. Powie ktoś – i co z
tego? Przecież okoliczności itd. Ale te wszystkie rzeczy można było wprowadzić zgodnie z prawem, lecz tego nie
zrobiono. Czemu tak się stało – nie tu miejsce i czas, nie ten autor też, by pochylać się nad powodami takiego ruchu.
Ale możemy zobaczyć jakie są tego konsekwencje. Obejrzymy to pod światło na podstawie tematu dyżurnego pt…
zatrzymuje nas policjant za niemanie maseczki. To poniższe to ciekawy przykład instrukcji zachowania się obywatela
ale również wykazanie, jak „działają” takie ograniczenia, które nie mają podstawy prawnej. Obywatel, wyposażony w
taką wiedzę, wykorzystując to samo prawo, może się samemu bronić.
Maseczki to tylko przykład z życia, ale używam go nie tyle z powodu, by złapać władze na prawniczym i
konstytucyjnym wykroku, ale robię to wobec samego obowiązku noszenia maseczek, który uważam za kompletnie od
czapy, nie poparty, ba – obalony wieloma badaniami. A więc bierzemy polskie przepisy i zderzamy je z przepisami,
które dają prawo (?) policjantom zatrzymać nas i próbować ukarać za nie noszenie maseczek:
”Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności policjant, także nieumundurowany, musi podać swój stopień, imię i
nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie
osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, par.2,
ust.1, ust.2). Policjant musi podać przyczynę rozpoczęcia czynności zgodnie z Art. 9 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego – Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron
o okolicznościach faktycznych i prawnych oraz zgodnie z Art. 11 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Organy
administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy.
Na podstawie Art. 15 p.1 policjanci ma prawo do legitymowania w celu ustalenia tożsamości, ale wtedy, kiedy wykonują
czynności z Art. 14, tzn.: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, poszukiwania osób ukrywających się. Należy zatem zapytać
jakie to przestępstwo popełniliśmy i dlaczego policjant nas zatrzymuje.
Jeżeli po okazaniu dowodu tożsamości, policjant chce Cię zawieźć na komendę, to należy odmówić i zagrozić złożeniem
skargi na podst. Art. 63 Konstytucji RP (każdy ma prawo składać skargi do organów władzy publicznej w związku z ich
działaniami). I teraz tak – jeżeli za brak maski policjant podaje za podstawę czynności Art. 116 Kodeksu Wykroczeń, który
brzmi: § 1. Kto, WIEDZĄC o tym, że: 1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo
podejrzany o tę chorobę. To odpowiadamy: Karalność z art. 116 § 1 K.W. jest uzależniona od WIEDZY obwinionego, że
jest osobą chorą w rozumieniu Art. 2 ust. 20 ustawy z dnia 05-12-2008 o zapobieganiu (…), podejrzaną o zakażenie w
rozumieniu Art. 2 ust 21 w/w ustawy lub nosicielem wirusa. Podjęcie interwencji wobec osoby zdrowej lub takiej, która nie
wie, czy spełnia którykolwiek z warunków z Art. 116 § 1 K.W., nie uzasadnia obwinienia jej o popełnienia wykroczenia
wskazanego w tym przepisie, z uwagi na brak takiej wiedzy przez policjanta.
Jeżeli za brak maski policjant podaje za podstawę czynności Art. 46 Ustawy z 5-12-2005 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przez którą minister zdrowia za pomocą rozporządzenia może nałożyć ograniczenia
lub obowiązki. Odpowiadamy: Koronawirus SARS Cov-2 nie występuje na liście chorób zakaźnych tej ustawy. Co więcej –
koronawirus SARS Cov-2 nie występuje także na liście chorób zakaźnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Mało tego
– koronawirus SARS Cov-2 nie występuje także na liście szczepień obowiązkowych i zalecanych Ministerstwa Zdrowia.
Dla dociekliwych: Ministerstwo Zdrowia w rozporządzeniu z 20-03-2020 ogłasza stan epidemii w związku z zakażeniami
SARS Cov-2, ale nie ogłasza zakażenia, ani nie ogłasza SARS Cov-2 jako chorobę zakaźną zgodnie z Art. 3 ust.2 i ust.3
ustawy z 5-12-2008. To dlatego w ustawie z 5-12-2008 SARS Cov-2 nie występuje na liście chorób zakaźnych.
Poza tym, wszelkie ograniczenia dla obywateli mogą być wprowadzone, kiedy zostanie wprowadzony jeden ze stanów
nadzwyczajnych (wojenny, wyjątkowy, klęski żywiołowej) tylko na podstawie ustawy drogą rozporządzenia – Art. 228,
ust.1, ust.2, z tym, że (Art. 233, p.1) w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw
określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41
ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra
osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko), oraz (Art. 233, p.3).
W stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej),
art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu
na terytorium RP), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1
(prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).
Następnie informujemy policjanta że musi on chronić porządek prawny (i służyć wiernie Narodowi Polskiemu – Art. 27.
Ust.1 Ustawy o Policji), a ponadto ma OBOWIĄZEK odmówić wykonania rozkazu, jeśli rozkaz łamie prawo (Art. 58, ust.2
Ustawy o Policji). W przeciwnym razie podlega pod: Art. 231. § 1. Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który,
przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
Mamy w Polsce dwie szkoły narracji o Polakach. Jedna to taka, że prawa nie szanujemy, obchodzimy je i naginamy. To
podobno nasz samobójczy gen odziedziczony po zaborach. Druga szkoła mówi, że władze same się przyczyniają do
takiego stosunku społeczeństwa do prawa, ponieważ inflacyjnie mnożą nieżyciowe przepisy, co doprowadza do
sytuacji, że prawo od czapy nie jest respektowane, bo nawet oddelegowane do tego służby go nie egzekwują. I tak
bawimy się – my udajemy, że je przestrzegamy, oni, że będą surowi. Ale to sytuacja patogenna. Nie tylko chodzi o brak
szacunku do prawa, ale o to, że prawo staje się sytuacyjne, bo czasami władzy przypomina się jakiś przepis i robi „akcję
liść dębu”, czyli nagle udajemy, że to na poważnie. I wtedy lud się wścieka, bo powody takiego nawrócenia są
niepewne i zawsze zaskakujące.
Bratkowski w swojej audycji o nielegalności stanu wojennego prorokował, że winni staną kiedyś przed sądem za takie
rzeczy. Niestety nie doczekaliśmy tego, ba – nawet sam autor tych poglądów „odpuścił” przechrzczonym na kapitalizm
komunistom pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ciekaw jestem czy ktoś kiedyś beknie za nielegalność całej
egzekucji obostrzeń, które kraj, gospodarkę i społeczeństwo postawiły na skraju jeśli nie załamania, to na pewno
absurdu? Pewnie nie. Grube rzeczy na skalę państwową uchodzą bezkarnie. Taki to wirusowy gen polityki.

Karwelis: Będziemy się szczepić co kwartał

(dorzeczy.pl)

O czym nie wolno pisać w wolnych mediach

(dorzeczy.pl)

Strona główna - dziennik zarazy

2.01. Z foliarzy się śmiejecie? Z samych siebie się
śmiejecie. - dziennik zarazy

Wracam do foliarzy. Ja ich powstanie prorokowałem już w
pierwszych swoich wpisach z początku pandemii, 1 kwietnia 2020.
Przypomnijmy sobie jak to było i jak to się zaczęło. Foliarze
powstali jako grupa znana z posądzania o odjazd spiskowy. Warto
więc wrócić do początków, czyli co wieszczyli płaskoziemcy na
początku pandemii, z czego się śmiano i z czym mamy obecnie do
czynienia. Przejdziemy więc historię odjazdu, który stał się
rzeczywistością. Nie wybije to śmiejących się z foliarzy z ich
zadufania, nie wpędzi ich w skruchę, że się śmiano z obecnie już
wręcz oczywistych rzeczy, bo grono śmiejących się z
płaskoziemców jest wyspecjalizowane w dwójmyśleniu na
poziomie orwellowskim, a więc przytoczę dla porządku autorską
dwójmyślenia definicję: „Wiedzieć i nie wiedzieć, mieć poczucie
absolutnej prawdomówności, a jednocześnie wygłaszać umiejętnie
skonstruowane kłamstwa; wyznawać równocześnie dwa zupełnie
sprzeczne poglądy na dany temat, i mimo świadomości, że się
wzajemnie wykluczają, wierzyć w oba; używać logiki przeciwko
logice; […] zapominać wszystko, czego nie należy wiedzieć, po
czym przypominać sobie, kiedy staje się potrzebne, a następnie
znów szybko wymazywać z pamięci”. ...

6.01. Kiedy prezydent choruje na ostatnią prostą - dziennik zarazy . Koronawirus będzie w Hiszpanii traktowany jak zwykła
grypa. Koniec z testami - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) . Najlepsze cytaty z kultowego filmu Siła spokoju, które
mogą przydać się w życiu - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) . https://pch24.pl/rada-medyczna-nie-jest-radastraznikow-rewolucji-prezes-ordo-iuris-obnaza-oblude-covidowych-doradcow-premiera/ . https://pch24.pl/projekt-lewicydotyczacy-weryfikacji-zaswiadczen-covidowych-analiza-ordo-iuris-nie-pozostawia-lewakom-zludzen/
„Negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 przez osoby pełniące funkcje publiczne jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk
publicznych”, czytamy w opublikowanym w poniedziałek piśmie, które w imieniu Rady Medycznej, podpisał główny doradca premiera ds. COVID-19 prof.
Andrzej Horban. Dokument podpisany przez prof. Horbana skomentował prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski. „Nieśmiało przypomnę, że
wolność słowa jest wartością demokratyczną dlatego, że pozwala podważać – lub potwierdzać – w wolnej debacie różne tezy poprzez zderzenie różnych
argumentów. Prawda obroni się lepiej tak, niż przez cenzurę. Rada Medyczna nie jest Radą Strażników Rewolucji”, napisał na Twitterze.
https://pch24.pl/eksperci-wyliczyli-ile-zaplacimy-za-czyste-powietrze-koszty-sa-porazajace/ . Realizacja przez Polskę pakietu „Fit for 55” każdego obywatela
Polski będzie kosztowała nawet 64 tys. zł. Eksperci z Banku Pekao S.A. w swoim raporcie oszacowali koszty projektu. Do 2030 roku miałyby one sięgnąć
kwoty 2,4 bln zł. Część kosztów transformacji miałyby pokryć źródła brukselskie, ale jak wiadomo, środki te są póki co blokowane. To oznacza, że z zadaniem
nie poradzą sobie biedniejsze państwa, a dokładnie ich obywatele. Wiceminister Jacek Sasin w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą P rawną” mówił wprost, że
forsowanie pakietu jest wielkim błędem. – Radziłbym naszym partnerom w Brukseli – mniej ideologii, a więcej pragmatyki i zrozumienia postulatów, jakie od
dawna zgłaszam – podkreślił, licząc na „oprzytomnienie europejskich elit”.

Rafał Piech: Musimy się zmobilizować i solidarnie
omijać miejsca, gdzie segreguje się ludzi! [WIDEO] Tysiące samolotów bez ludzi lata po niebie. Bo
Brukseli chyba mało było absurdów prawnych
(msn.com)

Podczas gdy ty wyłazisz z siebie, żeby segregować śmieci, ograniczać ślad węglowy, pić z papierowych rozmokłych
słomek i być w miarę eko, Lufthansa musi zaliczyć 18 tys. pustych lub prawie pustych przelotów. Ograniczenie emisji
CO2 to nadrzędny ekologiczny cel ostatnich lat. Trąbią o tym naukowcy, trąbią ekolodzy, zaś wielkie korporacje robią,
co mogą, by przerzucać ciężar odpowiedzialności na konsumentów i przykryć fakt, że to nie my, a one odpowiadają za
znakomitą większość emisji gazów cieplarnianych na świecie. Mięsożercy zaś uparcie powtarzają, że prawo do jedzenia
mięsa jest prawem człowieka, a że produkcja mięsa powoduje więcej emisji niż cały przemysł transportowy to oj tam, oj
tam, kto by się tym przejmował. Ale dzisiaj nie o tym. Podczas gdy konsumenci godzą się na wszystkie mniejsze i
większe eko-kompromisy i zastanawiają się, do którego z 12 koszów na śmieci wyrzucić karton po mleku (uwaga: wcale
nie do tego na papier), Lufthansa wykonała sobie 18 tys. pustych przelotów – tylko tej zimy. Gwoli przypomnienia,
sektor awiacji odpowiada za 2-3,5 proc. emisji CO2 globalnie i 12 proc. emisji CO2 w sektorze transportowym. Jest
jednym z najszybciej rosnących źródeł emisji gazów cieplarnianych na świecie. Szacuje się, że przy obecnym tempie
wzrostu emisje wzrosną 3-krotnie do 2050 r. ...

... skalę problemu oddaje dopiero fakt, że np. jeden przelot z

Londynu do Rzymu generuje więcej CO2 niż przeciętny
mieszkaniec Afryki przez rok. A już jeden lot
transatlantycki z Frankfurtu do Nowego Jorku więcej, niż
średnio generują rocznie mieszkańcy 60 krajów świata. Jak
widać, dbałość o redukcję emisji CO2 w Komisji Europejskiej blednie w
obliczu pandemii. Ta sama Komisja, która wyśrubowała normy emisji
do tego stopnia, że producentom samochodów nie opłaca się już
produkować tanich w zakupie i eksploatacji,
małolitrażowych, praktycznych samochodów jak Skoda Fabia Combi, z
radością utrzymuje w powietrzu tysiące pustych samolotów. To kolejny
przykład tego, jak ekologia przegrywa z pandemią i jej następstwami.
Jeśli nie zabiją nas tysiące postpandemicznych odpadów trafiających
do oceanów, to zrobią to bezsensowne regulacje, które zamiast
walczyć z problemem, tylko go nasilają.

© Dostarczane przez spidersweb.pl Emisje CO2 w sektorze awiacji. Źródło: The Guardian

Kanada: Alkohol i marihuana tylko dla zaszczepionych.
Wzrost zainteresowania akcją szczepień (msn.com)

© AFP
Marihuana została zalegalizowana w Kanadzie na poziomie krajowym w październiku 2018 roku. Wprowadzone w
prowincji Quebec przepisy przyczyniły się do czterokrotnego wzrostu zainteresowania otrzymaniem pierwszej dawki
szczepionki.
Jak podaje New York Daily News, w dniu ogłoszenia przepisów zgłaszało się około 1500 osób dzienni. Dzień później
liczba ta wzrosła do około 6000.
Nowe przepisy wejdą w życie 18 stycznia.

Czytaj więcej
Quebec: niezaszczepieni zapłacą dodatkowy podatek
Dane z 1 stycznia wskazują, że około 78 proc. mieszkańców prowincji jest w pełni zaszczepionych. Jest to piąty co do
wielkości wskaźnik pełnych szczepień wśród wszystkich prowincji Kanady. Wskaźnik ten jest również wyższy niż w
jakimkolwiek stanie USA, wyprzedzając Vermont, w którym zaszczepiono 77,8 proc. mieszkańców.
Nowe prawo zostało wprowadzone w momencie, gdy większość kanadyjskich prowincji zaczęła odnotowywać
gwałtowny wzrost liczby przypadków COVID-19 i hospitalizacji w związku z pojawieniem się wariantu Omikron.
Mieszkańcy prowincji już wcześniej zostali zobowiązani do przedstawienia dowodu szczepienia w miejscach takich jak
placówki służby zdrowia, obiekty sportowe, kina, bary i kluby. Wprowadzono również godz. policyjną od 22.00 do 5.00

https://dorzeczy.pl/religia/250336/seria-profanacjikosciolow-we-francji.html
W nocy z 9 na 10 stycznia doszło do profanacji w Bondy i w Romainville. W obu przypadkach
zdewastowano tabernakulum i wykradziono konsekrowane komunikanty. Po profanacji Ciała
Pańskiego bp Pascal Delannoy polecił odprawienie Mszy ekspiacyjnych. Do takiego samego
ekscesu doszło na przedmieściach Paryża w kościele św. Germana, gdzie świętokradcy wyłamali
zamek w tabernakulum i wynieśli Najświętsze Ciało Chrystusa. Podobne akty agresji odnotowano
w wiejskich parafiach. Pisze o tym Krzysztof Bronk: „Pomimo postępującej sekularyzacji kościół
nadal pozostaje centralnym punktem wielu wiosek i miasteczek. Jedni wiążą z nim swą
tożsamość, inni koncentrują na nim swą agresję”.
Czytaj też: Francja: Od początku roku trwa seria profanacji kościołów w całym kraju (vnexplorer.net) . Seria
profanacji i ataków na kościoły w całej Francji. Sprawcami satanistyczne sekty? | Polska Times . Seria profanacji i
ataków na kościoły w całej Francji. Sprawcami satanistyczne sekty? | Polska Times (icourban.com)

naukowcy-nie-chcieli-badacteorii-o-wycieku-wirusa-z-laboratorium.html
https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/250321/media-

Brytyjscy i amerykańscy naukowcy uważali za prawdopodobne, że koronawirus SARS-CoV-2
przypadkowo wyciekł z laboratorium w Chinach, ale obawiali się, że badanie tej hipotezy
zaszkodzi nauce w tym kraju - wynika z ich maili, które opisuje Daily Telegraph

zielony-lad-fit-for-55-rzonca-karpienie-zabija-sie-na-zielone-swieta.html
https://dorzeczy.pl/opinie/250390/

Wielkie świętowanie wszystkich celów i polityk UE trzeba będzie odłożyć. Mamy bowiem kryzys
gospodarczy, do którego przyczynili się unijni politycy, produkując cele bez wyliczeń finansowych
i reżyserując przedstawienie teatralne pod nazwą "Zielony Ład", czy pakiet "Fit for 55".

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje: Zgłaszajcie
nieprawidłowości. Gdzie złożyć skargę na lekarza?
Aby uzyskać poradę, wyjaśnić wątpliwości i uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię
pytanie związane z prawami pacjenta napisz do nas: kancelaria@rpp.gov.pl lub prześlij
zapytanie formularz: https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas
Rzecznik Praw Pacjenta, jest uprawniony do wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub
bezpośrednio złożyć pozew cywilny do sądu z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Skargę lub wniosek można też złożyć do Narodowego Funduszu Zdrowia - wojewódzkiego
oddziału lub Centrali na kilka sposobów: bezpośrednio, drogą pocztową, faksem, mailem
czy za pośrednictwem platformy ePUAP.
Ta pierwsza, może dotyczyć m.in. kwestii udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty,
z którymi Fundusz zawarł umowę. Wniosek z kolei może nawiązywać do zapobiegania
nadużyciom czy wzmocnieniu praworządności. Co ważne, pracownicy NFZ nie są
upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia.
Zastrzeżenia takie należy kierować do dyrektorów danych podmiotów leczniczych, rzecznika
odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.
https://www.salon24.pl/u/agata68/1197428,jak-ponizyc-pacjenta-chamstwo-w-gabinetach-ginekologicznych

Zobacz też: https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-wlochy-ginekolog-proponowal-leczenie-seksem-zostal-nagrany-w,nId,5667915
https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-holandia-ginekolog-biologicznym-ojcem-17-dzieci-swoich-pacje,nId,4776716

niepozadane-skutki-szczepien-rzadszykuje-sie-na-wyplaty-odszkodowan
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/

-dla-ok-200-osob/p7j5vrk

Rzecznik Praw
Pacjenta, wydając decyzję o odszkodowaniu, będzie opierał się na opinii medycznej wydawanej przez zespół ekspertów z zakresu szczepień | Foto: Lukasz Gdak / East News

"Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że lista niepożądanych odczynów poszczepiennych po
szczepieniu na COVID-19 się wydłuża. Liczy już ok. 13,5 tys. przypadków. "DGP" zapytał więc Rzecznika
Praw Pacjenta Chmielowca, czy wszyscy mogą liczyć na odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego,
który właśnie rusza. — Powiem wprost: nie — przyznał Chmielowiec. — To jest zresztą jak najbardziej
zgodne z ideą funduszu i od razu dodam, że Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Podobnie jest
w innych krajach, gdzie tego typu rozwiązanie obowiązuje. Wszędzie zastosowano tzw. próg istotności
określający, od kiedy wypłata rekompensaty przysługuje — wyjaśnił.
— Karta charakterystyki produktu podlega prawu europejskiemu. Jest zatwierdzona przez Europejską Agencję
Leków, która wymaga, by zostały w niej ujęte wszystkie działania niepożądane, do jakich faktycznie dochodzi
wskutek podania szczepionki, nawet jak wystąpią rzadko. Są to jednak przypadki potwierdzone, a więc zbadano, że
mają faktyczny związek z produktem — zaznaczył.
— Tymczasem krajowa lista NOP-ów powstaje wskutek zgłoszeń dokonanych przez pacjentów i lekarzy, którzy
raportują do powiatowego inspektora sanitarnego wszelkie objawy chorobowe, do jakich doszło po szczepieniu.
Może być jednak tak, że nie mają ścisłego związku z podaniem szczepienia, a ich wystąpienie to zatem zbieg
okoliczności. Szczególnie że pacjent lub lekarz nie musi udowadniać związku — powiedział.
Fundusz Kompensacyjny rozszerzy dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek.
Państwo będzie miało możliwość udzielenia wsparcia finansowego osobom zaszczepionym, które doznały poważnych
działań niepożądanych, a więc takich dolegliwości, które – choć spodziewane (wymienione w charakterystyce
produktu leczniczego) – występują niezwykle rzadko.
W pierwszym roku swojego działania Fundusz obejmie szczepienia przeciwko COVID-19. Ustawa będzie w tym
zakresie działać wstecz, to znaczy, że jej zasady mają zastosowanie od wykonania pierwszego szczepienia przeciw
COVID-19 w grudniu 2020 r.
Maksymalna kwota świadczenia będzie wynosić 100 tys. zł. Obejmuje to zwrot kosztów leczenia (do 10 tys. zł) oraz
kwotę uzależnioną od dolegliwości zdarzenia niepożądanego (jak długość pobytu w szpitalu, ale też zabieg
operacyjny, leczenie lub diagnostyka stwarzające podwyższone ryzyko, pobyt na oddziale intensywnej terapii).
Warunkiem uzyskania świadczenia jest pobyt w szpitalu nie krótszy niż 14 dni...
Dodał, że w 2022 r. budżet Funduszu to 10 mln zł. Do dziś do Rzecznika wpłynęło 650 zgłoszeń od pacjentów.

gadowski-w-niedzieli-obnazyl-patologiehomo-covidianus-opinia/
https://medianarodowe.com/2022/01/11/

Zdaniem Gadowskiego od dwóch lat pandemii „formowany jest zupełnie nowy typ
człowieka. Promowane są zachowania uległe i konformistyczne. Tresuje się cale
grupy obywateli, by zamiast krytycznego myślenia – bezrozumnie wykonywali
polecenia. Ludzie wyrzekają się swojej wolności na rzecz złudnych miraży
bezpieczeństwa. Homo covidianus ma być bezwzględnie podporządkowany i mało
refleksyjny. Nie powinien być zbyt wierzący w Boga, bo wtedy rodzą się dylematy moralne”. W opinii Gadowskiego
„homo covidianus odzwyczajony jest od posługiwania się własnym doświadczeniem i rozsądkiem. Jest agresywny i grupuje
się w większe stada – wtedy czuje się bezpieczniejszy i bardziej uprawniony do rozsiewania swoich mało logicznych
poglądów”. Są to często „wzajemnie sprzeczne stwierdzenia”, które „wdrukowano mu w świadomość za pomocą masowych
mediów, które mieniły się w maszynki do mielenia mózgu i zdrowego rozsądku”.

Utrata wiary prowadzi do patologii
Komentując opinie Gadowskiego, muszę stwierdzić, że patologiczna tożsamość homo covidianus upowszechnia się niestety
wśród wielu osób chodzących na msze. Moim zdaniem dzieje się tak w wyniku pseudo posoborowego porzucenia
katolicyzmu wraz z tomizmem. Kościół katolicki odróżniał się od innych religii tym, że głosił, że Bóg wyposażył nas w rozum,
i na drodze rozumu możemy poznawać Boga poprzez poznawanie jego dzieła. Takie założenie katolickie sprawiło, że tylko
w naszej łacińskiej cywilizacji powstała nauka i uniwersytety.
W ostatnich dekadach antykatolickie siły infiltrujące Kościół (by zniszczyć katolicyzm), poprzez wykorzenienie z Kościoła
katolicyzmu, odrzuciły tomizm, wraz z jego realizmem, i zamiast opierać się na rozumie, zaczęły promować opieranie się na
emocjach. Kościół zaczęła zalewać antykatolicka fala irracjonalizmu sprzecznego z katolickim nauczanie. Miało to swoje
konsekwencje duchowe – wielu charyzmatyków w poszukiwaniu coraz to większych podniet porzuciło Kościół i przyłączyło
się do nowych ruchów protestanckich (czego przykładem jest upadek katolicyzmu w Brazylii).
Dziś ten antykatolicki irracjonalizm zatruwający wiernych sprawia, że bezkrytycznie oni wierzą w pozbawioną logiki, oficjalną
propagandę, która wbrew faktom mieni się naukową. Jest to kolejny dowód na to, jak bardzo szkodliwy społecznie okazał
się proces utraty wiary katolickiej.
Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

https://pch24.pl/nie-kolejnerestrykcje-ale-poprawasprawnosci-sluzby-zdrowiaposel-siarkowska-celnie-owalce-z-covid-19/
(Anna Maria Siarkowska. FOT.Youtube/Polonia Christiana)

https://www.onet.pl/informacje/o
netwiadomosci/podwyzki-cen-gazui-pradu-klopoty-domow-pomocyspolecznej/3fxynvt,79cfc278
https://kultura.onet.pl/film/wiado
mosci/benedetta-wywola-skandalw-kosciele-protesty-przeciwkofilmowi/szs3bjt

Piosenka rapera pomogła zapobiec
setkom samobójstw. Badacze
mówią o 254 uratowanych osobach.
Video:
https://youtu.be/Kb24RrHIbFk

Australijka relacjonuje pobyt w
obozie COVIDOWYM! - To
nieludzkie, co oni robą z
człowiekiem! [WIDEO] - Wolnosc.TV

Lepiej sprawdź przelew. Tyle powinna wynieść pensja po Polskim Ładzie.
https://www.onet.pl/?utm_source=www.fakt.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=c016b6a3-d770-405c-842ea97ba8b1607f&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2

Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o
szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość
prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii
COVID-19 (druk nr 1846). 5-01-2022. https://youtu.be/BleW8wYVX3E
- dr Piotr Rubas - https://youtu.be/UAMtRnEeR5Y
- Kaja Godek Fundacja "ŻYCIE I RODZINA" - https://youtu.be/EtFu_ma4ZKg
- Nauczyciele dla Wolności - https://youtu.be/saTI-wsmFnA
- Stowarzyszenie "Bronimy munduru dla przyszłych pokoleń" - https://youtu.be/KAv7yNt4LTs
- lek. med. Dorota Sienkiewicz - https://youtu.be/ozlBEPK1FBs
- Grzegorz Adam Płaczek Fundacja "Nowe Spektrum" - https://youtu.be/g6IYGaXh4TY
- dr n. med. Piotr Witczak - https://youtu.be/mi5gEOPv-f8
- Stow. Prawników "Głos Wolności" - https://youtu.be/REwoJBNQiZk
- Adam Chmielewski "Odpowiedzialny Gdańsk" - https://youtu.be/79yXuJb5Qxg
- Teodor Zuchewicz - https://youtu.be/eaPoprLmUtQ
- Fundacja Polskie Veto - https://youtu.be/si81LAJokFA

W Bielsku-Białej powstało Pierwsze w Europie wino z konopi Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
Oto hipokryzja posłów. Gardłują za szczepieniami, a sami załatwili sobie brak obowiązku szczepień! Posłowie chcą zmusić
medyków, nauczycieli i mundurowych do obowiązkowych szczepień, a sami zagłosowali, by ich... ten obowiązek nie dotknął.
https://banbye.pl/watch/v_uuV_IoVK9ZXD .

https://vod.banbye.pl:31001/video/v_uuV_IoVK9ZXD/480.mp4

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/nie-bedzie-obowiazkowych-szczepien-dla-poslow-sami-sie-na-to-nie-zgodzili/fwdcl4d

PIT-2. Nowy wzór formularza - obowiązuje od 10
stycznia. Dzięki niemu twoja pensja nie spadnie (msn.com)

Polski Ład to w pierwszej kolejności reforma podatkowa. Jej elementem są m.in. zmiany w odliczaniu składki
zdrowotnej, wprowadzenie ulgi dla klasy średniej czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.
W związku z tym ostatnim wzrosła również kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Wynosi ona do 425 zł. Wszystkie
te zmiany przyczyniły się do spadku miesięcznej wypłaty m.in. nauczyciel i służb mundurowych. Pieniądze te wrócą do
płatników dopiero po rozliczeniu PIT-u za 2022 rok, czyli w 2023 roku. Rząd zapewnia jednak, że w skali roku osoby
zarabiające do 12,8 tys. brutto miesięcznie na zmianach zyskają.
PIT-2 to formularz, który można złożyć u pracodawcy jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę. Dzięki temu
pracodawca nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy, a wypłaca nam ją na konto. Pensja więc nie spada o
kilkaset złotych, ale oznacza to jednak, że na koniec roku nie otrzymamy zwrotu podatku.
PIT-2 składa się przy podpisywaniu umowy lub przed pierwszą wypłatą w nowym roku. Złożenie go później oznaczało
do tej pory, że rozliczenie zostanie zastosowanie dopiero od następnego roku. Ministerstwo Finansów uważa jednak,
że nie ma przeciwwskazań, żeby PIT-2 złożony po pierwszej wypłacie w nowym roku pracodawca uwzględnił w
dowolnym momencie roku.
Mimo tego, jak ważny jest teraz PIT-2, rząd jego zaktualizowaną wersję wydał dopiero w poniedziałek - 10 dni po
wprowadzeniu Polskiego Ładu. Jest to siódma wersja formularza. W porównaniu do poprzedniej usunięto odwołanie
do kwoty zmniejszającej podatek obowiązującej do 2021 roku.


Formularz w nowej wersji można pobrać pod TYM adresem.

https://motoryzacja.interia.pl/raporty/raport-pijani/pijani/news-kolizja-na-hulajnodze-i-mandat-3520-zl,nId,5762537

,,Zatrzymaj Drożyznę” - podpisz petycję do
premiera, by ten wypowiedział niekorzystne dla
polski zobowiązania międzynarodowe - PCH24.pl

Dziesiątki miliardów na fundusz „pandemiczny”.
Kreatywna księgowość, brak kontroli
parlamentarnej - PCH24.pl

https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-niemcy-zlodzieje-ukradli-droge-zniknelo-60-ton-kostkibrukow,nId,5769858#utm_source=paste&utm_medium=paste

&utm_campaign=chrome

Złodzieje ukradli 300 metrów kwadratowych bruk /Bundespolizeiinspektion Ebersbach /materiały prasowe

https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/belgia-krol-przeprasza-kongo-za-okres-kolonialnyfilip-i-tintin-komiks/
https://historia.org.pl/2012/12/31/kongo-prywatna-kolonia-krola-belgii-leopolda-ii/

Belgijski misjonarz i mieszkaniec Kongo z obciętą dłonią, czyli ofiara zbrodni popełnionych podczas rządów Leopolda II, zdjęcie z około 1890-1910 r., źródło: USC Digital Library, autor nieznany, (CC0 Public Domain)

