Piotr Moskwa – Sprawa w
Słupsku z wniosku Jarosława
Klawikowskiego
została
umorzona ! – Łączy nas misja
dla Polski i Polaków

Roztropność jest
potrzebna na drodze do sukcesu
W dniu 17 października 2018 roku w Sądzie Okręgowym
w Słupsku, po godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie
niejawne w przedmiocie Protestu – trybie wyborczym z
wniosku
Jarosława
Klawikowskiego
przeciwko
uczestnikowi – Piotrowi Moskwa.
Posiedzenie prowadziła sędzia Małgorzata Banaś.
Do sądu stawiliśmy się osobiście.
Po krótkich wyjaśnieniach Jarosława Klawikowskiego
następnie moich, wniosek przeciwko mnie został
wycofany przez wnioskodawcę, tym samym postępowanie
zostało umorzone.
Otrzymaliśmy pisemne orzeczenia w trybie wyborczym.
Potem, rozmawialiśmy przy kawie i… okazało się, że
mamy taką samą misję
W związku z tym, że się pogodziliśmy w ramach
nietypowych
okoliczności,
bo
w
sądzie
–
postanowiliśmy sobie, że po wyjściu z sądu pójdziemy

na dworzec kolejowy kupić bilety na pociąg, a potem
wspólnie wypijemy kawę przed odjazdem naszych
pociągów. Postanowiliśmy mówić sobie po imieniu.
Potem znaleźliśmy się w kawiarni. Nasza rozmowa
dotyczyła naszej pracy dla Polski i Polaków. W końcu
doszliśmy do wspólnego wniosku, że:
Działamy dla Polskiej Racji Stanu i powinniśmy się
zjednoczyć !
Jak się okazało, to i nasze historie życiowe, przez
które przeszliśmy – są bardzo podobne.
Jarosław opowiadał o działaniach publicznospołecznych w ramach których pomaga zwykłym ludziom
oraz o tym, że jest ministrantem i lektorem w
kościele katolickim. Opowiadał o prowadzeniu swojej
strony www i kandydowaniu na radnego w Lęborku.
Obecnie swoją pracę dla ludzi przedstawia w formule
przedwyborczej, w ramach papierowej wersji
wydawnictwa pn. NaszeInformacje PL
Opowiadaliśmy też sobie o naszych kłopotach
finansowych wynikających z naszej misji. Jednym
słowem: historia nieprawdopodobna i nieprzypadkowa
połączyła nasze siły.
Czas biegł nieubłaganie. Jak na dwie gaduły, które
mówią do rzeczy o stanie Polski i tego, co potrzeba
w niej zrobić, dla poprawy życia Polaków, to
niewiele mieliśmy czasu.
Wypiliśmy kawy i poszliśmy na dworzec.
Żegnałem Jarka, kiedy wsiadał do pociągu.
Jarek wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie
Jarek nie musiał mnie przekonywać, że warto na niego
postawić głos, aby mógł być radnym Lęborka.
Uważam, że dla mieszkańców miasta to bardzo dobry
kandydat na radnego.
Wierzę głęboko, że Jarosław Klawikowski – zostanie
radnym i jeszcze mocniej ugruntuje swoją pozycję w

Lęborku i zyska szeroki szacunek.
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Tylko
od
Polaków
zależy
szybkie otwarcie studia TV
Infoekspres – Polskich Mediów
Niezależnych w Szczecinie

Szanowni Państwo !

Otwarcie formalne naszych działań, jako firma, a
ściślej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– stwarza szereg nowych możliwości działania i
szerokiej współpracy ze wszystkimi ludźmi i
organizacjami w całej Polsce, zainteresowanymi pracą
– wyłącznie dla Polski i Polaków, w imię Polskiej
Racji Stanu.
W rzeczy samej po rejestracji sądowej sp. z o. o.
Polskich Mediów Niezależnych Przedsiębiorstwa
Medialnego – przystąpimy do pracy związanej z
otwarciem studia telewizyjnego – TV Infoekspres, aby
móc przekazywać Polakom w Polsce i na całym świecie
niezależne informacje, w każdym czasie, również tzw.
na żywo, czyli w czasie rzeczywistym.
Zdecydowanie postawiliśmy sobie za cel tworzyć
programy do udziału w których chcemy zapraszać:
fachowców i naukowców, przedsiębiorców i rolników,
górników i kolejarzy, innych ludzi przedstawicieli
grup zawodowych i społecznych itd. – zatroskanych
losami Polski i Polaków.
Otwarcie szybkie studia telewizyjnego do pracy
niezależnych mediów, to obecnie konieczność.
Do tego celu potrzebny jest odpowiedni lokal z
zapleczem socjalnym.
Jak wiemy początki są zawsze trudne we wszystkim. To

rzecz naturalna.
Od czegoś jednak – musimy zacząć, aby dogonić
telewizje, które nadają przez internet. Jest ich
dużo.
My musimy móc robić takie programy, których nikt w
Polsce nie robi.
My musimy przekazywać informacje, które się utajnia
i cenzuruje. Zdecydowanie nasze informacje muszą
dotyczyć polskiej gospodarki narodowej, stanu
państwa polskiego, w tym egzystencji wszystkich
Polaków.
Jak wielce ważne podnosimy tematy ?
Wiedzą doskonale wszyscy nasi czytelnicy i widzowie,
którzy czytają nasze informacje i oglądają filmy na
licznych kanałach, chociażby na YouTube, Dailymotion
etc.
Podsumowując tak ważny etap
wyzwania stojące przed nami
firmą, aby móc funkcjonować
zdolne pozyskiwać finanse,
wypracowywać zyski.

naszej pracy i kolejne
– dziś musimy stać się
jako przedsiębiorstwo,
tworzyć inwestycje i

Praktycznie teraz od Państwa wszystkich, którzy
jesteście zainteresowani naszą misją dla Polski i
Polaków – mieszkających w Polsce i poza jej
granicami – zależy jak szybko doprowadzimy do
rejestracji sp. z o. o. Polskich Mediów
Niezależnych, a następnie organizacji i uruchomienia
pierwszego studia naszej telewizji w Szczecinie.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem nas finansowym
– zapraszam do osobistego kontaktu ze mną.
Zbudowałem niezależne media i będę je rozwijał.
Kontakt tel. +48 792 878 969
Kontakt Skype: ntbix-szczecin
Dziękuję

wszystkim

za dotychczasowe wsparcie

i

zaufanie.

Piotr Moskwa
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235 złotych wpłynęło na rzecz
budowy sp. z o. o. Polskie
Media
Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne
Z ostatniej chwili…

Na
konto
budowy
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością pn. Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne – wpłynęło 235 złotych.
Na dzień 15 października 2018 roku stan
zgromadzonych środków wynosi: 1,600,00 złotych
(tysiąc sześćset złotych).
Do realizacji zadania musimy zebrać sumę: 7,900
złotych.

Łączna suma potrzebna do rejestracji spółki oraz na
pierwsze trzy miesiące jej rozruchu to: 9,500
złotych.
Informacje zebrane znajdują się w specjalnie
powstałej zakładce pn. „Wsparcie na sp. z o. o.”
Dziękujemy za wszelkie wsparcie.

Mateusz Górny
Infoekspres.pl 1998-2018
Szczecin, Polska – 15 październik 2018 rok, godz.
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Komunikat
–
Przywrócony
został kontakt przez Skype z
Polskimi
Mediami
Niezależnymi, dziennikarzami
śledczymi i Piotrem Moskwa
Komunikat

W nocy z 14 na 15 października 2018 roku, po wielu
miesiącach przerwy został przywrócony kontakt
telefoniczny przez Skype z:
Redakcją Infoekspres pod numerem: infoekspres
Dziennikarzami
Śledczymi
pod
numerem:
dziennikarze.sledczy
Piotrem Moskwa pod numerem: ntbix-szczecin
Uwaga !
Do każdej rozmowy potrzebna jest autoryzacja.
Telefony Skype są dostępne w godzinach od 08:00 –
16:00, od pon-pt.

red. Marta Krasowska
www.Infoekspres.pl
Kontakt przez Skype

Piotr Moskwa: Komentarz do
wydarzeń z „marszu równości”
w Lublinie
Na
propagowanie
niemoralności
i
nienormalności– zgody w
Polsce być nie może !

Artykuł 18 Konstytucji RP stanowi:

„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”
Artykuł 71 ust. 1 Konstytucji RP stanowi:
„Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej
uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
pomocy ze strony władz publicznych.”
Wobec polityki celowej demoralizacji Narodu
Polskiego poprzez wydawanie zgody na wszelkie
propagowanie „Sodomy i Gomory” na polskich ulicach,
wbrew Konstytucji RP, co jasno uderza w rodzinę i
jej prawa – Polacy muszą stanąć w całej Polsce do
obrony rodziny.
Wszyscy urzędnicy, którzy wydają zgody na
propagowanie publiczne wszelkich dewiacji służą
interesom LGBT – mającym na celu propagowanie
antyludzkich i antyboskich zachowań, na całym
świecie.
Wszyscy urzędnicy wydający zgody na wszelkie
wydarzenia publiczne związane z propagowaniem
homoseksualizmu, zgorszenia, dewiacji i tym
podobnych zachowań – powinni być odsunięci ze
stanowisk, bowiem nie służą oni Narodowi Polskiemu.
Propagowanie wszelkiej dewiacji homoseksualistów na
ulicach Lublina, to nie jest „równość i wolność” jak
krzyczeli geje i lesbijki uczestnicy „marszu
równości”, w dniu 13-stym października 2018 roku.
Żadna niemoralność i nienormalność, która jest
zaprzeczeniem prawa ludzkiego i boskiego – nie może
stać ponad prawem. Wolność nie oznacza zgody na
publiczną promocję wszelkich obrzydliwości, w tym:
demoralizację dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych.
Wolność ludzi pozwala homoseksualistom na zachowania

odmienne – jednak poza miejscami publicznymi.
Wolność ludzi nie może oznaczać jednocześnie
narzucania woli jednych ludzi – drugim ludziom, a co
za tym idzie zgody na marsze i inne obrzydliwe
wydarzenia publiczne, dla głoszenia swojej
seksualności.
Zachowania podobne głoszone publicznie już same w
sobie – niezależnie od poglądów seksualnych,
stanowią niemoralność i nienormalność.
Sprawa seksualności to sprawa intymna i osobista
każdego człowieka.
Sprawa seksualności to nie jest sprawa ważna,
nadająca się do nagłośnienia, z uwagi na dobro
publicznie.
Wydawanie zgody na takie wydarzenia jak w Lublinie,
a wcześniej Poznaniu i Wrocławiu powoduje eskalację
napięć i może w niedługim czasie doprowadzić do
poważnych zamieszek, a nawet ofiar.
Polacy bronią kultury i tradycji, bronią wartości
moralnych i normalnej rodziny, a zatem dziwić się
temu nie można.
Wydarzeń publicznych tego rodzaju – należy zabronić,
podobnie jak propagowania faszyzmu, komunizmu,
banderyzmu etc.
Jeżeli jest narzucane Narodowi Polskiemu zachowanie
niemoralne i nienormalne, działanie bezsprzecznie
uderzające w polskie rodziny i gwarancje
konstytucyjne, działanie bezprawne, na które nie ma
zgody Polaków, a przy tym wykorzystuje się Policję
do propagowania homoseksualizmu, to musi się to
spotykać ze sprowokowaną agresją protestujących
ludzi, co bezpośrednio uderza w funkcjonariuszy
policji i uderza w cały wizerunek Policji w Polsce.

Piotr Moskwa
Komentarz: Na temat
Infoekspres.pl 1998-2018
Polska, 14 październik 2018 rok, godz. 07:03

Marsz
Równości
homoseksualistów w Lublinie,
to zaplanowana demoralizacja
Polaków
W dniu 13 października 2018
roku w Lublinie ma się
odbyć
Marsz
Równości
organizowany przez lobby
LGBT, czyli globalistów.
Wydarzeniu temu sprzeciwiają się różne środowiska,
uznając Marsz Równości za zło, które powinno być
zakazane, bowiem promuje on: wszelkie dewiacje
seksualne ludzi, dla których rzeczą normalną jest
związek seksualny ludzi tej samej płci.
Nie może być w Polsce zgody na: niemoralność i
nienormalność.
Promocja tego rodzaju wydarzeń powinna być prawem
zabroniona, a łamanie prawa surowo karane.

Redakcja
Infoekspres Polska

Infoekspres.pl 1998-2018
Polska 13 październik 2018 rok, godz. 12:33

Polacy głosują – Żydzi liczą
głosy ! – Wybory 2018 w
Polsce nic nie zmienią
Jakie jest Twoje zdanie ?

Drugi dzień sondy pn. „Wybory 2018 w Polsce nic nie
zmienią”, w Polskich Mediach Niezależnych –
pokazuje, że Polacy dokładnie wiedzą, że w Polsce
nic nie zmienią, w ramach Wyborów.
W najnowszym skrócie pokazują to wyniki naszej
sondy:
Sonda – wybory 2018
Wybory 2018 w Polsce nic nie zmienią, dlatego, że:
Polacy głosują – Żydzi liczą głosy (49%, 39 Razem

głosów)

Tak jest. Zostanę w domu, pójdę na spacer,
pojadę do rodziny (18%, 14 Razem głosów)
Polska jest pod Okupacją
bojkotować (14%, 11 Razem głosów)

–

potrzeba

je

Polską rządzą Żydzi (10%, 8 Razem głosów)
Wybory są przedstawieniem, od 1944 roku (PKWN)
(5%, 4 Razem głosów)

Gdyby coś zmienić miały – byłyby zakazane (4%, 3
Razem głosów)

Total Voters: 79

Sonda znajduje się w pionowym stałym panelu naszego
serwisu. Dziękujemy za Twój głos.
49 procent, to wynik 39 głosów w naszej sondzie.
Głosy oddano na odpowiedź: Polacy głosują – Żydzi
liczą głosy
Wynik ten przypomina słowa Józefa Stalina:
„Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.”
Polacy nie wierzą władzy, bo władza w Polsce nie
jest sprawowana przez Polaków. Wybory obecne są
kontrolowaną
komedią,
zainstalowaną
przez
stalinowski SYSTEM.
Posłuchaj teraz, jak obecne Wybory w Polsce widzi
Piotr Moskwa ?

Film pt. Wyborcza wyższość Żydów nad Polakami –
Głosować, czy bojkotować ?
Redakcja
Infoekspres Polska
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Wybory 2018, wg zasad Józefa
Stalina – Polacy nie wierzą
rządzącym w Polsce !
Jakie jest Twoje zdanie ?

Kilka godzin sondy pn. „Wybory 2018 w Polsce nic nie
zmienią”, w Polskich Mediach Niezależnych –
pokazuje, że Polacy przestają wierzyć władzy.
W najnowszym skrócie pokazują to wyniki naszej
sondy:
Sonda – wybory 2018
Wybory 2018 w Polsce nic nie zmienią, dlatego, że:
Polacy głosują – Żydzi liczą głosy (44%, 12 Razem
głosów)

Polska

jest

pod

Okupacją

–

potrzeba

je

bojkotować (22%, 6 Razem głosów)
Tak jest. Zostanę w domu, pójdę na spacer,
pojadę do rodziny (22%, 6 Razem głosów)
Polską rządzą Żydzi (7%, 2 Razem głosów)
Wybory są przedstawieniem, od 1944 roku (PKWN)
(4%, 1 Razem głosów)

Gdyby coś zmienić miały – byłyby zakazane (0%, 0
Razem głosów)

Łączny wynik: 27
Sonda znajduje się w pionowym stałym panelu naszego
serwisu. Dziękujemy za Twój głos.
44 procent, to wynik 12 głosów w naszej sondzie.
Głosy oddano na odpowiedź: Polacy głosują – Żydzi
liczą głosy
Wynik ten przypomina słowa Józefa Stalina:
„Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.”
Polacy nie wierzą władzy, bo władza w Polsce jest
żydowska. Wybory są farsą kontrolowaną przez
żydowski SYSTEM.
Posłuchaj teraz, jak obecne Wybory w Polsce widzi
Piotr Moskwa ?
Film pt. Wyborcza wyższość Żydów nad Polakami –
Głosować, czy bojkotować ?
Redakcja
Infoekspres Polska
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Wybory, gdyby coś zmienić
miały – byłyby zakazane.
Sonda ws. Wyborów 2018 w
Polskich Mediach Niezależnych
Jakie jest Twoje zdanie ?

W związku ze zbliżającymi się Wyborami 2018 prosimy
o anonimowy udział w utworzonej 12 października 2018
roku nowej sondzie, pn. „Wybory 2018 w Polsce nic
nie zmienią”
Sonda – wybory 2018
Wybory 2018 w Polsce nic nie zmienią, dlatego, że:
Polską rządzą Żydzi (100%, 1 Razem głosów)

Wybory są przedstawieniem, od 1944 roku (PKWN)
(0%, 0 Razem głosów)

Gdyby coś zmienić miały – byłyby zakazane (0%, 0
Razem głosów)

Polacy głosują – Żydzi liczą głosy (0%, 0 Razem
głosów)

Polska jest pod Okupacją
bojkotować (0%, 0 Razem głosów)

–

potrzeba

je

Tak jest. Zostanę w domu, pójdę na spacer,
pojadę do rodziny (0%, 0 Razem głosów)
Łączny wynik: 1
Sonda znajduje się w pionowym stałym panelu naszego
serwisu. Dziękujemy za Twój głos.
W dniu 12 października 2018 o godzinie 07:26 została
zamknięta sonda pn. „Te media służą Polsce i
Polakom”
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Piotr
Moskwa:
Polacy
są
słabi, bo nie mają silnych
organizacji
narodowych
–
Żydzi się jednoczą z Żydami.
Kontrolują
też
polskie
organizacje narodowe !
Żyd Jan Mosdorf – nie bez
kozery,
był
przywódcą
przedwojennego ONR i wielu
innych polskich organizacji
narodowych

Jeżeli Polacy chcą wyłącznie decydować o Polsce, o
jej sile gospodarczej i militarnej, o państwie jako
potędze – muszą wiedzieć, że:
Każdy polski ruch narodowy musi skupiać tylko
Polaków.
Oto przykład: Skąd się bierze siła Żydów ?
Weźmy dla przykładu ruch narodowy Żydów, a nawet
lożę masońską. W tych organizacjach dla Żydów – są
tylko Żydzi. Ich zjednoczenie ciężko jest rozbić.
To, że nie wpuszczają do swoich ruchów narodowych
ludzi innych nacji – decyduje o ich sile.

To co dokładnie rozumieją Żydzi, jest ich siłą.
Niestety, Polacy tego zrozumieć nie mogą. Nie ma w
polskich ruchach narodowych siły – za to jest pełno
Żydów.
Żydzi opanowali już przed wojną polskie ruchy
narodowe. Dla przykładu: Żyd Jan Mosdorf był
działaczem Obozu Wielkiej Polski, był prezesem
Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, był
przywódcą Obozu Narodowo-Radykalnego. Jan Mosdorf
zginął w Oświęcimiu z niem. Auschwitz – niemieckim
obozie koncentracyjnym.
Jak widzimy zgodnie z PRAWDĄ: Żydzi przed II Wojną
Światową opanowali polskie organizacje narodowe i je
kontrolowali. Tak jest do dzisiaj. Opanowują
organizacje polskie i kontrolują. Sami też zakładają
organizacje polskie, aby przyciągać Polaków i ich
kontrolować.
Czy Żydzi w polskich organizacjach narodowych – nie
są „koniami trojańskimi” ?
Miejmy na uwadze też inne „konie trojańskie” –
prowadzone przez Żydów SYJONISTÓW do Europy. Te
„konie trojańskie”, czyli „nachodźcy” idą do Polski
również z Ukrainy, jednak, co warto zauważyć, w tym
temacie panuje zmowa milczenia.
Wnioski końcowe
Polacy są słabi, bo w swoich organizacjach
narodowych mają Żydów.
Polacy muszą to zmienić, aby w polskich ruchach
narodowych zjednoczeni byli tylko Polacy – wówczas,
to oni będą stanowili niezwyciężoną siłę gospodarczą
i militarną.
Polacy, budzimy się !

Piotr Moskwa

Krytycznie: Na każdy temat
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
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Apel o wspieranie finansowe
Polskich Mediów Niezależnych
i niezależnego dziennikarstwa
– Monika Kosecka Info
Szanowni Polacy, Siostry i
Bracia !

Mając na uwadze dobro Polski i Polaków nie można
pominąć w tym wypadku roli niezależnych mediów i
dziennikarstwa, które razem mają obowiązek służyć
Narodowi Polskiemu.
Jak wiemy wszyscy doskonale nic się nie dzieje z
przypadku i za darmo. Istnienie Polskich Mediów
Niezależnych założonych przez Piotra Moskwę ze
Szczecina to pełne 20 lat zmagań ze zdobywaniem

funduszy na ich działanie.
Faktem istotnym jest, że media te założone 5
stycznia 1998 roku od początku swego istnienia do 5
grudnia 2015 roku – działały NON PROFIT, w zasadzie
jako prywatne i utrzymywane były przez założyciela,
dzięki wielobranżowej działalności gospodarczej.
Niestety, jak wiemy prześladowanie sądowe Piotra
Moskwy, napad na jego rodzinę, gdzie ofiarami padły
jego dzieci, nadto zniszczenie jego działalności
gospodarczej i rabunek, zablokowanie przez 4 lata
przebudowy domu – zmusiły go do przekształcenia
prywatnych niezależnych mediów w przedsiębiorstwo
medialne i dziennikarstwo zarobkowe, aby nie
zniknęły z rynku.
Po reorganizacji mediów Piotr Moskwa praktycznie od
1 kwietnia 2017 roku stara się zarabiać na mediach i
dziennikarstwie, przekształcając je tym samym w
Polskie Media Niezależne – Przedsiębiorstwo, czego
efektem końcowym będzie formalna rejestracja
urzędowa.
W rzeczy samej media nie mogą działać bez finansów,
podobnie jak każda firma. Polskie media nurtowe, w
tym publiczne – zarówno państwowe i prywatne
działają dzięki wsparciu finansowemu z: abonamentu,
reklam, dotacji i innej formy wsparcia.
Bez pieniędzy nie mogły by istnieć i się rozwijać,
tym samym zatrudniać szereg dziennikarzy, zakupywać
niezbędny sprzęt – narzędzia do pracy, mieć swoje
studia, flotę aut do pracy medialnej w terenie i
szeregu innych możliwości do działania.
Biorąc pod uwagę siłę tych nurtowych mediów należy
powiedzieć, że istnieją dzięki finansowaniu, lecz
niestety nie oferują Polsce i Polakom tego, co mają
obowiązek wykonywać, zgodnie z wykładnią: Media to
czwarta władza, która musi stać na straży prawa.

Inaczej tą zasadę rozumie Piotr Moskwa i rozumieją z
nim związani ludzie, którzy przez 20 lat, w ramach
Polskich Mediów Niezależnych – ją realizują.
To co dla Piotra Moskwy jest jasne i zrozumiałe jest
nie na rękę wrogom Polski i Polaków, który demaskuje
ich plany, fałszywe tożsamości i obce pochodzenie.
Bojąc się ujawnienia prawdy – zajadle zwalczają
niezależne media i samego Piotra Moskwę.
Fakty są takie, że Piotr Moskwa jest dowodem
prześladowania, do tego stopnia, że nie może nawet
mieć konta w banku, bo zaraz zostaje obrabowane przy
pomocy fałszywych tytułów „prawnych”, w tym:
przedawnionych, zaocznych etc.
Polskie Media Niezależne potrzebują pieniędzy do
istnienia, tak samo jak Piotr Moskwa potrzebuje ich
do normalnego życia i utrzymania swojej rodziny, w
tym chorej na kręgosłup żony i dzieci.
Zdecydowanie przyznać potrzeba, że Piotr Moskwa
działa medialnie i w dziennikarstwie z dużym
powodzeniem, o czym świadczy to, że jest zajadle
zwalczany, blokowany i prześladowany z tego powodu –
w całym internecie. Rzecz się odnosi do jego imienia
i nazwiska oraz nazw serwisów oraz wydawnictw
wchodzących w skład Polskich Mediów Niezależnych.
Wiadomo przecież jest, że nikt nie postępuje tak
wobec kogoś, kto nie stanowi zagrożenia i
potencjalnej siły z którą potrzeba się liczyć.
Czy ktoś walczy z kimś, kto nie ma nic do
powiedzenia i zaoferowania ?
Ze słabymi się nie walczy, bo i po co ?
Walka z Piotrem Moskwa przybrała na sile od roku
2010. Wówczas Piotr Moskwa przeprowadził pierwszy
publiczny protest pod Sejmem ws. Polskiego Związku
Działkowców, żądając delegalizacji przestępczej
organizacji. Od tego czasu zorganizował i
przeprowadził ponad 250 podobnych wydarzeń w całej

Polsce.
Piotr Moskwa i Polskie Media Niezależne muszą
działać, bo wykonuje on kawał dobrej roboty, z
której ma pełne prawo mieć korzyści finansowe i
zarabiać jako dziennikarz, bo się zna na tym.
Tak czy inaczej nie da się żyć – bez zarabiania – z
bardzo odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy jaką
jest niezależne dziennikarstwo, w tym śledcze.
Dziennikarzom zawsze ktoś płaci, a media zarabiają.
W tym przypadku Piotr Moskwa ma prawo zarabiać na
swoich mediach i je rozwijać, zatrudniać
dziennikarzy, aby mogły być wszędzie w Polsce i poza
nią, aby godnie służyły wyłącznie Polskiej Racji
Stanu.
Zdecydowanie z pełnym zrozumieniem muszą na to
wszystko patrzeć nasi czytelnicy i wspierać
finansowo istnienie Polskich Mediów Niezależnych, w
których najważniejsze jest wydawnictwo i serwis
Infoekspres.pl – ponieważ powstało pierwsze i
dlatego nazywamy je matką innych tworzonych
następnie wydawnictw i serwisów, które były
zawieszone z powodów finansowych, a dziś stopniowo
są przywracane do medialnego życia, aby mogły
dostarczać rzetelne informacje dla wszystkich
Polaków.
Z racji tak istotnej rzeczy, jaką jest ponadczasowa
misja Piotra Moskwy i stworzonych przez niego
Polskich Mediów Niezależnych – apeluję do Polaków w
Polsce i za jej granicami o ich wspieranie
finansowe.
Polacy, jeżeli zostaniemy bez Waszej pomocy, to
wówczas na rynku pozostaną wyłącznie polskojęzyczne
(niemiecko-żydowskie i inne) szemrane tabloidy,
nadto media nurtowe i alternatywne („prawicowe”,

„narodowe”) – finansowane przez: obce służby,
wielkie korporacje, kręgi kościelne, partie
polityczne, organizacje przykrywki (np. fundacje) i
różnego rodzaju lobby, które służą prywacie –
ogólnie wszelkim wrogom Polski i Polaków.
Jeżeli cenicie naszą pracę, jeśli z niej korzystacie
i uważacie, że brak na rynku Polskich Mediów
Niezależnych byłby niepowetowaną stratą – prosimy
dołączcie do grona ludzi, które współtworzy obecnie
finansowe podstawy naszego funkcjonowania.
Kończąc mój apel – prośbę, przypominam wszystkim, że
sprawy dotyczące wsparcia finansowego należy omawiać
wyłącznie z Piotrem Moskwa i na jego ręce datki
wszelkie przekazywać przy pomocy: Poczty Polskiej
(kod wpłaty), Western Union (kod wpłaty), Czeku Blik
(kod wpłaty) lub konto bankowe jego córki Natalii
Moskwa.
W tytule wpłat, jeśli jest to wymagane prosimy
pisać: „wsparcie ogólne”
Wsparcie finansowe można przekazywać przez Pocztę
Polską w usłudze „Ekspres Pieniężny” Można to zrobić
na poczcie i przez ten formularz (podobnie jak przez
banki)
https://www.pzw.poczta-polska.pl/MKPWWW/NadawaniePrz
ekazow.aspx
4. Wsparcie finansowe można przekazywać przez
Western Union w ich firmie i przez ten formularz
(podobnie
jak
przez
banki)
https://www.westernunion.com/us/en/home.html
Wpłaty z: Poczty Polskiej, Western Union i Czeku
Blik – otrzymamy z Polski i z zagranicy w ciągu
10-30 minut.
Dane bankowe: Eurobank rachunek nr 84 1470 0002 2012

8311 3000 0001 – z Polski.
Konto z IBAN i SWIFT na wsparcie zagraniczne z
całego świata:
IBAN: PL 84 1470 0002 2012 8311 3000 0001
SWIFT: EBSAPLPW
Dane osobowe potrzebne dla wspierających bez
pośrednictwa banku:
Piotr Moskwa, 71-562 Szczecin, ul. Marii
Rodziewiczówny 1/7, Polska
KODy wpłat z: Poczty Polskiej i Western Union
potrzebne do odbioru pieniędzy – proszę przekazywać
drogą telefoniczną pod numery: (+48) 792 878 969,
(+48) 792 646 848 (Play)
Kontakt e-mail: piotr-moskwa.news@prokonto.pl
Dziękujemy Wam Polacy za pomoc !
Dzięki Wam działają nasze kanały filmowe na YouTube
!
Dzięki Wam działamy i tworzymy prawdziwą Polskę dla
Polaków !

Monika Kosecka Info
www.Infoekspres.pl
Polskie Media Niezależne 1998-2018
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Pieniądze

zgromadzone

na

otwarcie
sp.
z
o.
o.
Przedsiębiorstwo
Medialne
Polskie Media Niezależne
Stan
na
dzień
9-go
października 2018 roku

Do rejestracji sp. z o. o. w sądzie oraz pierwsze 3
miesiące działalności gospodarczej Piotr Moskwa musi
zgromadzić blisko 10 tysięcy złotych.
Łączna potrzebna suma to: 9,500 złotych.
Gromadzenie środków Piotr Moskwa rozpoczął 25
sierpnia 2018 roku.
Na dzień 9 października 2018 roku stan zgromadzonych
środków wynosi: 1,365,00 złotych.
Do realizacji zadania brakuje: 8,135,00 złotych.
Jak można udzielić wsparcia w tej sprawie ?
Informacja znajduje się w zakładce „Wsparcie”
Za wszelkie wsparcie na ten cel, w tym dotychczasowe
– serdecznie wszystkim dziękujemy.
W tej sprawie można bezpośrednio nawiązać kontakt
telefoniczny z Piotrem Moskwa, pod numerami: +48 792
878 969 oraz +48 792 646 848.
Informacje powiązane z budową sp. z o. o.
Przedsiębiorstwa
Medialnego,
Polskie
Media
Niezależne
Rewolucyjne zmiany – Polskie Media Niezależne,
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie

http://www.infoekspres.pl/2018/08/25/rewolucyjne-zmi
any-polskie-media-niezalezne-przedsiebiorstwomedialne-sp-z-o-o-w-budowie/
Trwa budowa Przedsiębiorstwa Medialnego, Polskie
Media Niezależne – Rzecz o spółce z o. o. i
finansach
http://www.infoekspres.pl/2018/10/09/trwa-budowa-prz
edsiebiorstwa-medialnego-polskie-media-niezaleznerzecz-o-spolce-z-o-o-i-finansach/
Kolejny stan zgromadzonych pieniędzy będzie
publikowany na stronach serwisów Polskie Media
Niezależne, Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w
budowie oraz na specjalnie powstałej zakładce pn.
„Wsparcie na sp. z o. o.”

Redakcja
Infoekspres Polska

Reklama: Chcesz współpracować
z
Polskimi
Mediami
Niezależnymi ? – Pomóż nam
pozyskać
środki
na
tą
działalność

Szanowni Państwo !

Zgodnie z informacją zawartą w dwóch artykułach pod
tytułami:
Rewolucyjne zmiany – Polskie Media Niezależne,
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
http://www.infoekspres.pl/2018/08/25/rewolucyjne-zmi
any-polskie-media-niezalezne-przedsiebiorstwomedialne-sp-z-o-o-w-budowie/
Trwa budowa Przedsiębiorstwa Medialnego, Polskie
Media Niezależne – Rzecz o spółce z o. o. i
finansach
http://www.infoekspres.pl/2018/10/09/trwa-budowa-prz
edsiebiorstwa-medialnego-polskie-media-niezaleznerzecz-o-spolce-z-o-o-i-finansach/
– zwracam się do wszystkich zainteresowanych
współpracą z moim przedsiębiorstwem o wsparcie
finansowe jego otwarcia.
Do rejestracji sp. z o. o. w sądzie i na pierwsze
trzy miesiące działalności gospodarczej muszę
zgromadzić prawie 10 tysięcy złotych.
Pięć tysięcy złotych potrzebne jest na sądową
rejestrację firmy.
Cztery i pół tysiąca złotych potrzebne jest na
pierwsze trzy miesiące podstawowej działalności.
Gromadzenie środków rozpocząłem 25 sierpnia 2018

roku.
Na dzień 9 października 2018 roku zgromadziłem
łącznie: 1,365,00 złotych.
Do określonego celu brakuje: 8,135,00 złotych.
Jak można udzielić wsparcia w tej sprawie ?
Informacja znajduje się w zakładce „Wsparcie”
Za wszelkie wsparcie na ten cel, w tym dotychczasowe
– serdecznie wszystkim dziękuję.
W tej sprawie można też kontaktować się ze mną
telefonicznie pod numerami: +48 792 878 969 oraz +48
792 646 848.

Piotr Moskwa
Infoekspres.pl 1998-2018
Szczecin, Polska. 9 październik 2018 rok, godz.
11:19

Trwa budowa Przedsiębiorstwa
Medialnego, Polskie Media
Niezależne – Rzecz o spółce z
o. o. i finansach

Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne –
firma

Zbudowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
zakresie niezależnych mediów stało się kolejnym
wyzwaniem dla Piotra Moskwy zarazem koniecznością.
Można powiedzieć, że jest to kolejny etap rozwoju,
bez którego nie da się działać kompleksowo, tworząc
w pełni niezależną misję edukacyjno-informacyjną.
Nie da się robić niezależnego dziennikarstwa i
mediów – bez pieniędzy
Polskie Media Niezależne powstały 5 stycznia 1998
roku, z pomysłu Piotra Moskwy ze Szczecina, jako
prywatna inicjatywa działająca – za darmo, w formie
NON PROFIT.
Piotr Moskwa sam utrzymywał swoją inicjatywę do 5
grudnia 2015 roku, kiedy to zakończył darmowe
rozdawnictwo swojej pracy. Polskie Media Niezależne
są owocem jego pracy i poświęcenia dla Polski i
Polaków, ale też głęboką ideą – Wolnej i
Sprawiedliwej Polski.
W dniu 5 grudnia 2015 roku, Piotr Moskwa ogłosił
zamknięcie działania NON PROFIT, jednocześnie
reorganizację Polskich Mediów Niezależnych – mającą
na celu stworzenie firmy o zdolności finansowej,
która ma prawo zarabiać, w zakresie prowadzonej
kompleksowej działalności gospodarczej.
31 marca 2017 roku Piotr Moskwa zakończył
reorganizację, czyli wszelkie przygotowania do
prowadzenia Przedsiębiorstwa Medialnego, na bazie 19
lat, przez które zajmował się: niezależnym

dziennikarstwem i mediami, współpracą z ludźmi,
którzy stawali się dziennikarzami, szkoleniem i
wydawaniem Legitymacji Prasowych etc.
Jak bardzo wielką pracę wykonał Piotr Moskwa ? –
Pokazuje internet.
„Rzecz jasna nie wszystko jest w internecie.” –
stwierdził Piotr Moskwa 6 lutego 2018 roku, dodając:
„Praktycznie moją wieloletnią pracę widać w skali
5-15 procent od 13 stycznia 2018 roku, z uwagi na
to, że 1,5 roku Polskie Media Niezależne – działały
z Litwy, po zleconym ataku cybernetycznym w połowie
maja 2016 roku. Przez 1,5 roku znikły z internetu
tysiące materiałów, w formie artykułów, filmów i
szereg innych. Wszystko mamy w archiwum i to
zostanie ponownie systematycznie opublikowane, w
momencie kiedy będziemy działali w oparciu o finanse
firmy pn. Polskie Media Niezależne Przedsiębiorstwo
Medialne.”
Wkrótce Piotr Moskwa stwierdził, że jego specyficzna
działalność, którą jest połączenie misji z ideą –
nie może być zwykłą firmą. Zdobyte przez lata
doświadczenie, w tym zniszczenie jego działalności
gospodarczej, rabunek majątku, zrujnowanie oraz jego
prześladowanie i rodziny – stały się wynikiem jego
decyzji
o
budowie
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością.
Rzecz ta jest ogłaszana od 25 sierpnia 2018 roku
praktycznie na wielu serwisach wchodzących w skład
Polskie Media Niezależne pt. Rewolucyjne zmiany –
Polskie Media Niezależne, Przedsiębiorstwo Medialne
sp. z o.o. w budowie i w całym internecie.
W informacji podanej przez Redakcję Infoekspres są
podane szczegóły działalności sp. z o. o. , także
jej niezmienne cele oraz warunki finansowe, które
muszą być spełnione do rejestracji firmy w sądzie
oraz początkową fazę jej rozruchu.

Od dnia 25 sierpnia 2018 roku Piotr Moskwa zbiera
fundusze, które są niezbędne do rejestracji firmy i
na początkowe koszty podstawowe.
Według wyliczeń potrzeby finansowe zawarte są w 2
punktach:
1. 5 tysięcy złotych, tzw. kapitału sp. z o. o. – do
jej sądowej rejestracji,
2. 4,5 tysiąca złotych na: koszty podstawowe trzech
pierwszych miesięcy działalności.
Zgodnie z tym, Piotr Moskwa zadeklarował rejestrację
i uruchomienie sp. z o. o. niezwłocznie po zebraniu
blisko 10 tysięcy złotych.
Na chwilę obecną, dzień 9 października Piotr Moskwa
zebrał: 1,365 złotych (jeden tysiąc trzysta
sześćdziesiąt pięć złotych)
Jak długo Piotr Moskwa będzie zbierał pieniądze na
ten cel ?
Teraz wszystko zależy od ludzi, którzy uznają, że
Polskie Media Niezależne są Polsce i Polakom bardzo
potrzebne.
Jeżeli uważasz, że potrzeba wspierać pracę Piotra
Moskwy, który działa ponad 20 lat na rzecz Polskiej
Racji Stanu, a przy tym ma pełne prawo zarabiać na
niezależnym dziennikarstwie i mediach – możesz też
pomóc w budowie sp. z o. o. Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne.
Jak możesz nas wspierać ? Opisane metody wsparcia –
zobacz – znajdziesz w zakładce „Wsparcie”

Krzysztof Woźniak
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Polska, 9 październik 2018 rok, godz. 07:14

W
sprawie
brutalnego
zamordowania Piotra Ból –
dziennikarze śledczy chcą
przeprowadzić rekonstrukcję
wydarzeń
W
wyjaśnieniu
zbrodni
sprzed 22 lat może pomóc
rekonstrukcja
wydarzeń
związanych z morderstwem
Piotra Ból

Dziennikarze planują odtworzyć dzień w którym Piotr
Ból wyjechał z rodzinnej miejscowości Nieszkowice
Małe na dyskotekę do miejscowości Kłaj oddalonej o 7
kilometrów. Następnie jego pobyt na dyskotece w Kłaj
oraz inne wątki, w tym, że tego feralnego dnia był w
pobliskim Targowisku, wątki których nikt nigdy nie
zbadał z organów ścigania – utrzymując, że Piotr Ból
zginął na drodze, będąc potrącony przez auto.
Uwaga !
Dziennikarze Śledczy pracujący nad tą sprawą cały
czas poszukują informacji w tej sprawie.
Nie ma znaczenia, czy informacje otrzymają
oficjalnie, czy anonimowo ?
Każda informacja dana śledczym zostanie sprawdzona.
Prosimy o podawanie informacji wszystkich, które

mogą pomóc w ustaleniu sprawców tej makabrycznej
zbrodni, którzy zmasakrowali Piotra Ból w
następujący sposób:
1. Połamali mu wszystkie kości,
2. Uszkodzili mu wszystkie narządy,
3. Poderżnęli mu gardło,
4. Przebili czaszkę etc.
Sprawy obrażeń wymienione i szereg innych zostały
opisane w sekcji zwłok.
Nikt przez 22 lata, nigdy nie ujawnił faktów, które
wybitnie wskazują, że ciało Piotra Ból znalezione na
drodze E4 przy krzyżówce na Kraków i Hutę – nosiło
takie obrażenia, do których nigdy nie mogło dojść w
wyniku potrącenia rowerzysty, jak utrzymują
policjanci, biegli oraz prokuratorzy.
Więcej informacji w tej sprawie już wkrótce…
Teraz zobacz w tej sprawie pierwszy materiał pt. Kto
zmordował Piotra Ból, czyli funkcjonariusze policji
ukrywają sprawcę
Detektywi – dziennikarze śledczy
Dziennikarskie Biuro Śledcze, Polska
Kontakt tel. +48 793 669 290, pn. – pt. od godz.
08:00-20:00
Kontakt e-mail: dbs.polska@prokonto.pl, 24/h
Zlecenia śledztw i wstępne informacje.
Zgłoszenia: interwencji, przestępstw, poszukiwań
itp.
Strona informacyjna DBŚ www.dbs.infoekspres.pl
Polska, 8 październik 2018 rok, godz. 09:04

Archiwum – Krzysztof Misiak
demaskuje Halloween 2015 –
święto Satanistów z Kościoła
Szatana !
„Dziennikarskie
Biuro
Śledcze
w
Polsce
przedstawia film z XVIII
sesji Rady Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego,
podczas
której radny Krzysztof
Misiak demaskuje Halloween
2015 – święto Satanistów z Kościoła Szatana,
założonego w USA przez Antona Szandora LaVeya w roku
1966. Halloween jest jednym z trzech świąt
ustanowionych przez założyciela zwanego czarnym
papieżem. Czytaj teraz informacje o: Anton Szandor
LaVey
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Szandor_LaVey
Anton Szandor LaVey – założyciel Kościoła Szatana,
brał udział w tworzeniu jednej światowej religii
Szatana pod nazwą New Age, która według globalnych
bandytów ma zastąpić wszystkie religie, w Nowym
Porządku Świata, z ang. New World Order. Fakty te
ujawnia w roku 2007 Alex Jones w filmie pt. EndGame
– Blueprint…”
Redakcja
Kampania Edukacyjna
Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne w budowie sp. z o. o.
Polska, 3 październik 2018 rok, godz. 21:03

Rok 2018: Jeżeli Polską nie
rządzą
Polacy,
to
kto
kontroluje
Wybory
?
–
Głosować, czy bojkotować ?
(wideo)
„Wszyscy
świadomi
już
Polacy dokładnie wiedzą, że
Polską nie rządzą Polacy.
Dlaczego w takim razie
Polacy pozwalają rządzić
nadal ludziom, którzy swoje
rządy zapoczątkowali w roku
1944 na mocy powstania PKWN, powołanego przez Józefa
Stalina, biorąc udział – w cały czas –
kontrolowanych Wyborach ? W normalnym kraju
rządzonym przez rdzennych mieszkańców, decydują oni
o ludziach których do rządzenia powołują. Mogą ich
powołać i odwołać. Nikt nie rodzi się z „władzą”,
czyli namaszczony do rządzenia. W Polsce, jak
widzimy od czasów Komuny rządzą „ludzie namaszczeni”
– urodzeni, aby rządzić Polską i Polakami…”
Grzegorz Mazurek
Polskie Media Niezależne 1998-2018
Przedsiębiorstwo Medialne w budowie sp. z o. o.
Polska, 2 październik 2018 rok, godz. 09:17

Kto zamordował Piotra Ból,
czyli funkcjonariusze policji
ukrywają sprawcę (wideo)
Potrącenie Piotra Ból przez
auto według śledczych z
policji, było przyczyną
jego śmierci.

Matka Piotra, Stanisława Ból i cała rodzina – nigdy
w to nie uwierzyli. W następnym czasie rodzina
dowiedziała się, że funkcjonariusze organów ścigania
zataili przed nimi fakty. Zgodnie z prawdą Piotr Ból
został dosłownie zmasakrowany, co oznacza, że miał
połamane wszystkie kości i uszkodzone wszystkie
narządy. Na domiar tego okazało się, że sprawca
poderżnął mu gardło. Więcej informacji w
opublikowanym materiale.
Uwaga !
Jeżeli masz w tej sprawie jakieś informacje, to nie
dziel się nimi z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za
tą zbrodnię.
Twoje informacje mogą być zabójcze dla Ciebie i
całej Twojej rodziny.
Kolejne informacje w tej sprawie opublikujemy
wkrótce.

Wszelkie informacje w tej sprawie – dla wszelkiego
bezpieczeństwa, prosimy przekazywać do nas w formie
anonimowej pod adres:
Dziennikarskie Biuro Śledcze, Polska
Kontakt tel. +48 793 669 290, pn. – pt. od godz.
08:00-20:00
Kontakt e-mail: dbs.polska@prokonto.pl, 24/h
Każdy kontakt e-mail jest automatycznie potwierdzany
mailem zwrotnym.
Strona informacyjna: www.dbs.infoekspres.pl
Materiał przedstawił Piotr Moskwa
Polska, 14 wrzesień 2018 rok, godz. 07:16

Rewolucyjne zmiany – Polskie
Media
Niezależne,
Przedsiębiorstwo Medialne sp.
z o.o. w budowie
Szanowni Państwo !

W związku z decyzją Piotra Moskwy właściciela
Polskich Mediów Niezależnych, stają się one
działalnością gospodarczą, zmieniając się z
prywatnej działalności, prowadzonej NON PROFIT,
przez 17 lat – na Przedsiębiorstwo Medialne sp. z
o.o.
Realizacja zadań przyjętych przez Piotra Moskwę,
nazywanych w rzeczywistości misją, dla Polski i
Polaków – zmusiły go do zmiany działania.
Przemianowanie darmowej działalności utrzymywanej za
własne środki finansowe, w zakresie niezależnego
dziennikarstwa i mediów, w Przedsiębiorstwo Medialne
sp. z o.o. to istna rewolucja, wywołana przez Piotra
Moskwę. To rzecz jasna wynik konsekwencji, czyli
rabunku i ataku na jego rodzinę, działalność
gospodarczą i… niego jako właściciela dużej liczby
serwisów i wydawnictw pod ogólną nazwą Polskie Media
Niezależne – ataku prowadzącego do zaplanowanego
zniszczenia.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie to
przemyślane rozwiązanie, na które kładzie się
symulacja działalności, czyli: planowanie finansowe,
zatrudnianie dziennikarskiej kadry, zakupy majątku
trwałego, w tym lokalowego i transportowego,
realizowane zadania i inwestycje, szacunkowa
dochodowość w skali minimalnej do maksymalnej w
różnym czasie etc.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie to
rozwiązanie najlepsze do misji Piotra Moskwy w
ramach Polskich Mediów Niezależnych, bowiem
gwarantuje: finansowanie, czyli koniec kłopotów
twórcy niezależnego dziennikarstwa i mediów w
Polsce, nadto koniec bezpodstawnego rabunku
pieniędzy – własności firmy.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
gwarantuje otwarcie kont firmy, zabezpiecza przed
rabunkiem pieniędzy w ramach nieuzasadnionych

roszczeń.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie to
rozwiązanie uczciwe i jak zwykle jawne, nas co
stawia Piotr Moskwa. Pełna jawność dla: kadry firmy,
czytelników, kontrahentów, urzędów.
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
powstanie w momencie zgromadzenia przez Piotra
Moskwę środków finansowych wymaganych przez prawo do
jego rejestracji oraz innych środków, potrzebnych na
koszty związane z rozpoczęciem działalności
gospodarczej.

Redakcja Infoekspres.pl
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o.o. w budowie
www.infoekspres.pl 1998-2018
Polska, 25 sierpień 2018 rok, godz. 08:41

Piotr
Moskwa
–
polski
niezależny
dziennikarz
śledczy – Kontakt służbowy i
prywatny

„Ci tylko wątpią, co nie mają
Wiary ! – Bóg Honor Ojczyzna, te
rzeczy wskrzeszą Ducha Narodowego
u Polaków.” – Piotr Moskwa
Dowiedz się, co mogę zrobić dla
Ciebie, dla Twojej firmy, dla
Polski ?

Rozmawiaj i koresponduj ze mną przez: Telefon kom.
nr +48 792 878 969, Telefon Skype nr: ntbixszczecin,
E-mail
adres:
piotrmoskwa.news@prokonto.pl

Piotr
Moskwa
–
polski
niezależny
dziennikarz
i
wydawca.
Polskie
Media
Niezależne. Kontakt służbowy

„Nie ma dla nas
rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy
niewykonalne w szybkim terminie.” – Piotr Moskwa

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Ciebie, dla Twojej
firmy, dla Polski ?
Śledztwa, interwencje, publicystyka etc. w: Polskie
Media Niezależne 1998-2018. Mieszkam w Szczecinie.
Redakcja tel: 730 345 630, e-mail: media.pmnpolska@prokonto.pl
Moi dziennikarze, to ludzie niesprzedajni, którzy
służą Polskiej Racji Stanu.
Moi detektywi, to śledczy z Dziennikarskiego Biura
Śledczego.
DBŚ http://www.dbs.infoekspres.pl, Kontakt: tel. +48
793 669 290, pn. – pt. od godz. 08:00-20:00, e-mail:
dbs.polska@prokonto.pl – 24/h
Zlecenia śledztw i wstępne informacje. Zgłoszenia:
interwencji, przestępstw, poszukiwań itp.

Piotr
Moskwa
–
Zostałem
pozwany
przez
Jarosława
Klawikowskiego z Lęborka w
trybie wyborczym

Wobec Wezwania obowiązkowego
przez Sąd Okręgowy w Słupsku na
dzień 17 października 2018 roku

Oświadczenie
W związku z tym, że informacji naruszającej interes
Dziennikarskiego Biura Śledczego, które w 2004 roku
stworzyłem – nie ma na stronie pn. Nasze informacje
PL http://www.naszeinformacje.pl/ pana Jarosława
Klawikowskiego z Lęborka, co dziś tj. 16
października 2018 roku osobiście stwierdziłem,
postanowiłem o skasowaniu informacji zamieszczonej w
Polskich Mediach Niezależnych pt. List otwarty do
Jarosława Klawikowskiego z Lęborka, kandydata na
radnego z PIS 2014 ws. kradzieży inicjatywy pn.
Dziennikarskie Biuro Śledcze
W związku z pozwaniem mnie w trybie wyborczym przez
pana Jarosława Klawikowskiego, rozumiem jego
oburzenie, jednak pan Klawikowski – nigdy nie
odpowiedział na mój List otwarty – odnoszący się do
faktów, na podstawie, których on powstał.
Obserwacja strony www pana Jarosława Klawikowskiego,
przez długi czas potem wskazywała jego artykuł po
tzw. edycji, czyli przeróbce tekstu. Po wpisaniu w
wyszukiwarkę Google nazwy: „dziennikarskie biuro
śledcze”, indeksacja pokazywała: „Dziennikarskie
Biuro Śledcze” na stronie: Nasze informacje PL
http://www.naszeinformacje.pl/ – na czołowym miejscu
w niniejszej globalnej wyszukiwarce.

Nie było by tematu dla sądu, gdyby pan Jarosław
Klawikowski się ze mną skontaktował osobiście i
poinformował mnie o skasowaniu całego artykułu na
swojej stronie. Moje wszelkie dane zawsze umieszczam
w widocznym miejscu, w tym numery telefonów.
Zdecydowanie zachowanie moje nie miało na celu i nie
ma obrażania publicznego pana Klawikowskiego.
Nie zamierzam przeciwko niemu wnosić sprawy, w
temacie który opisałem w artykule.
Pan Klawikowski skasował informacje dotyczące mojej
inicjatywy, więc ja kasuję materiał pt. List otwarty
do Jarosława Klawikowskiego z Lęborka, kandydata na
radnego z PIS 2014 ws. kradzieży inicjatywy pn.
Dziennikarskie Biuro Śledcze
Szkoda, że pan Klawikowski nie umie rozmawiać w
cywilizowany sposób, tym samym zwrócił się o pomoc
do Sądu Okręgowego w Słupsku – pozywając mnie na
wyżej wymienioną okoliczność, która przecież leży u
podstaw naruszania mojej własności intelektualnej,
tudzież szeregu moich niepowtarzalnych inicjatyw.
Do Sądu Okręgowego w Słupsku się stawię, w dniu 17
października, pomimo tego, jak powiedziałem w
rozmowie telefonicznej z pracownicą sekretariatu
sądu, że mam problemy z moją chorą żoną i słabą
sytuacją finansową.
Do wiadomości Sądu Okręgowego w Słupsku i publicznej
podaję,
że
artykuł
dotyczący
Jarosława
Klawikowskiego skasowano w serwisach:
www.infoekspres.pl
www.dbs.infoekspres.pl

Piotr Moskwa
Infoekspres.pl 1998-2018

Polskie Media Niezależne
Przedsiębiorstwo Medialne sp. z o. o. w budowie
Szczecin – Polska, 16 październik 2018 rok, godz.
11:15
Do
1.
2.
3.
4.
5.

wiadomości:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Prezes PIS – Jarosław Kaczyński
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości
Patryk Jaki – w-ce Minister Sprawiedliwości
Polskie Media Niezależne

Kurier Codzienny – Sprawa
polskiego górnictwa poruszana
była przez Polskie Media
Niezależne, dnia 15 stycznia
2015 roku
Polskie Media Niezależne
poruszały temat górnictwa
15 stycznia 2015 roku na
łamach budowanego serwisu
pn. Kurier Codzienny

Jeżeli dziś ktoś mówi, a nawet pisze, że nam się
nagle przypomniało mówić o górnictwie i górnikach,
to znaczy, że jest oszustem – oszczercą, prowadzi
akcję przestępczą, aby nas dyskredytować.

Praktycznie każdy temat dotyczący gospodarki
narodowej był przez nas poruszany.
Tysiące artykułów czeka w naszym Archiwum na
przywrócenie, czyli ponowną publikację, po okresie
wieloletniego zwalczania i niszczenia naszej pracy.
Przywrócenie olbrzymiej ilości materiałów będzie
możliwe, po rejestracji sądowej sp. z o. o. Polskie
Media Niezależne Przedsiębiorstwo Medialne,
następnie pozyskaniu funduszy.

Redakcja
Infoekspres Polska
Infoekspres.pl 1998-2018
Polska, 10 październik 2018 rok, godz. 10:15

Andrzej Lepper w Sejmie –
demaskuje
rządzący
układ
antypolski (wideo)

Andrzej Lepper, 20.09.2005 roku:
„Nie dajmy się dłużej oszukiwać.
Ja ostrzegam – wyciągnijcie z
tego wnioski, abyście później
nie
płakali
nad
rozlanym
mlekiem. My dotrzymamy słowa i
gwarantujemy:
prawidłową,
bezpłatna ochronę zdrowia,
bezpłatną
naukę,
minimum
socjalne, zwolnienie emerytów i
rencistów
z
podatków
i
waloryzację świadczeń, rozwój
małej i średniej przedsiębiorczości, szansę dla
młodzieży, przywrócenie szacunku dla pracy, dla
rolników i robotników, pracowników służby zdrowia,
oświaty i nauki, służb mundurowych i innych zawodów.
Wiemy gdzie są na to środki. Jesteśmy zdeterminowani
i po nie sięgniemy. Środki są: w NBP w postaci
rezerwy rewaluacyjnej, która wynosi ok. 35 mld zł i
w postaci rezerwy dewizowej, która wynosi ponad 30
mld USD, w oszczędnościach – zlikwidujemy kominy
płacowe,
w
podatkach,
których
nie
płacą
uprzywilejowani, uruchomimy środki zgromadzone przez
Otwarte Fundusze Emerytalne, które wynoszą ponad 60
mld zł, zlikwidujemy Senat, RPP i KRRiTV oraz zbędne
agencje i agendy rządowe. Nie bądźmy piłeczkami do
ping-ponga. Nie odbijajmy się z prawej strony do
lewej i z powrotem.”
Źródło informacji: Samoobrona.net – Ostrzegam
Redakcja
Kampania Edukacyjna
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Roman
Dmowski:
Kwestia
żydowska
–
„Wydawnictwo
Historyczne”
Manufaktura
(wideo)
Ostrzeżenie
Romana
Dmowskiego przed Żydami,
czyli:
Prawda,
na
stulecie
Niepodległej Polski !

„Edukacja Patriotyczna – obowiązkowa dla wszystkich
Polaków Z cyklu Wielcy Polacy dla Polski: Roman
Dmowski. „Wydawnictwo Historyczne” Manufaktura, Rok
I 2016”
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