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Witam Was wszystkich w wydawnictwie i serwisie
Infoekspres.pl
W tej chwili trwa odbudowa całego serwisu, który
zakończył swoją misję na Litwie, gdzie był obecny
1,5 roku, z powodu zmasowanego zleconego ataku.
Z uwagi na to, że zostałem zrujnowany finansowo,
nadto nie zarabiałem na niezależnym dziennikarstwie
i stworzonych mediach przez lat 17, nie byłem w
stanie działać w Polsce – przy zmasowanych atakach
cybernetycznych. Rozwiązaniem było przekierowanie
serwisu na Litwę, bowiem przy małych kosztach, nadal
wszyscy mogli czytać informacje z Infoekspres.pl
Po wielu kolejnych doświadczeniach i wiedzy dużej o
tym, że dzięki mojej pracy i wielu ludzi – rośnie
świadomość narodowa Polaków, w Polsce i na
Obczyźnie, pośród całej Polonii, mając też wsparcie
finansowe od rodaków – postanowiłem powrócić, z całą
bardzo ważną misją dla Polski i Polaków.
Mam nadzieję, że dzięki Wam będę mógł wejść w etap
rozbudowy mediów – stworzonych przeze mnie w 1998
roku, zmierzając zgodnie z planem do wybudowania
infrastruktury mediów silnych i niezależnych w całej

Polsce, począwszy od mediów
skończywszy na stacjonarnych.

internetowych,

W planie moim widzę rozwój i zatrudnienie dużo
sprawdzonych ludzi, widzę konieczne poszukiwanie
kadry, zakup koniecznych sprzętów do realizacji
tematów w studiu, w lokalach i plenerze.
Dziś widząc potężne zapotrzebowanie informacyjnoedukacyjne, idąc z duchem czasu – planuje robić
materiały filmowe. Moi czytelnicy oczekują ode mnie
więcej informacji, w każdej dziedzinie, oczekują
filmów obnażających prawdziwy obraz Polski i
Polaków.
Polacy oczekują: filmowych wywiadów, filmów z
naszych interwencji i śledztw, filmów dokumentalnych
i fabularnych, oczekują w końcu – naszej pracy „na
żywo” – przed kamerami etc.
Ci wszyscy którzy mnie doskonale znają, doskonale
też wiedzą, że jestem w stanie wszystko dostarczyć
zarówno czytelnikom, jak też widzom: bez cenzury,
tajemnic i granic.
Sprawa uruchomienia radia i telewizji, to tylko
kwestia pieniędzy. Dziś na początek potrzebuję
kamery
profesjonalnej
do
pracy,
aparatu
fotograficznego
–
lustrzanki
i
dobrego
oprogramowania. Te narzędzia zarobią na siebie
błyskawicznie, bo mnóstwo zleceń czeka, interwencji,
śledztw i tematów do realizacji. Bez dobrego sprzętu
foto-wizyjnego nic się nie zrobi. Dziś takie
narzędzia do pracy dziennikarskiej i dalszego
systematycznego rozwoju mieć należy koniecznie.
Mając to wszystko na uwadze każdy z Was może pomóc,
aby Polskie Media Niezależne – Infoekspres.pl i
inne, mogły na nowo dostać siły. Wierzę w to, że
wkrótce dzięki mojemu wysiłkowi i wielu ludzi,
będzie mi dane media całe doprowadzić do osiągnięcia

dochodów i rentowności.
Za wszelką dotychczasową pomoc wszystkim darczyńcom
dziękuję.
Kolejne informacje przedstawię niebawem…

Z szacunkiem i pozdrowieniami,
Piotr Moskwa
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Kontakt tel. (+48) 792 878 969, (+48) 792 646 848
Kontakt e-mail: piotr-moskwa.news@prokonto.pl
Komentowanie treści jest dozwolone, po rejestracji w
serwisie

