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Pani Ogórek
jako
meczennica
(wedlug TVP)

CO SIĘ ZDARZYŁO PANI OGÓREK
W ostatnich dniach wielu ludzi protestowało
przeciwko kłamstwom TVP, przed jej siedzibą
w Warszawie. Tak też było gdy Magdalena
Ogórek wychodziła z pracy. Protestujący
wołali „wstyd” i „kłamczucha”. Otoczyli na
chwilę jej samochód i nalepili na nim kilka (!)
naklejek. Wszystko to trwało ok. 3 minuty.
Nikt pani O. nie tknął, nikt jej nie groził, nie
pluł, nie rzucał się pod koła, nie rysował samochodu, nie używał wulgaryzmów. Uśmiechnięta Ogórek bez przeszkód wsiadła do
auta, skąd posyłała całusy. Dowodem na to są
filmy. Tymczasem na Twitterze pani O.
napisała: „Auto oplute, porysowane, obklejone całkowicie naklejkami, wyzwiska, rzucanie się pod koła”. Dziennik TVP przedstawił
sytuację jako napaść. Upubliczniono także,
niezgodnie z prawem(!), nazwiska oraz
zdjęcia i dane 10 protestujących. Ludzie ci są
obecnie zastraszani, boją się wychodzić
z domu. Grozi się im pobiciem i... kontrolą
z Urzędu Skarbowego! Kilka osób straciło
pracę! Bulwersujące jest także to, że w tłum
protestujących wmieszał się prowokator
z TVP. Prowokacja jednak się nie udała.
W internecie szybko go rozpoznano. Pokazano
też zdjęcia zadowolonej Ogórek w samochodzie. Miejmy nadzieję, że te informacje dotrą
jakoś do widzów TVP . Pomóżmy w tym.(pp,ang)

Telewizja TVP, zwana publiczną, powinna być
obiektywna i niezależna finansowo. Podstawowymi źródłem dochodów TVP były wcześniej wpływy z abonamentu RTV oraz reklam.
Pod rządami Jacka Kurskiego TVP reprezentuje jednak tylko jedną partię (PiS) i notuje
finansową zapaść. Jeszcze w roku 2015 TVP
mogła się pochwalić zyskiem 144 mln zł. W tej
chwili wyniki finansowe TVP są utrzymywane
w tajemnicy, ale wiadomo o gwałtownym
spadku oglądalności i wpływów z reklam.
Widzowie wolą inne stacje TV. Liczba gospodarstw domowych płacących abonament
spada od 4 lat. Ponieważ jednak TVP stanowi
ważne narzędzie propagandy, rząd nieustannie dotuje ją z budżetu (czyli z pieniędzy nas
wszystkich). W 2017r. TVP otrzymała „pożyczkę” w wysokości 800 mln. zł, a w bieżącym roku (wyborczym!) Sejm uchwalił
dotację dla TVP w wysokości 1,26 miliarda zł!

1,26 miliarda zł przekazał rząd PiS
na dofinansowanie TVP w 2019 r.
za te pieniądze można by kupić

3000 karetek pogotowia !!!
Dzięki temu czołowi dziennikarze TVP zarabiają miesięcznie 33-40 tys. zł. Być może
z wdzięczności za tak wysokie zarobki, ludzie ci
stali się narzędziem propagandy jak za czasów
PRL. Posługują się kłamstwami, oszczerstwami, manipulacjami. Chyba zdają sobie sprawę,
że kariery zawdzięczają jedynie PiS -i że porażka wyborcza tej partii będzie dla nich osobistą klęską. Niestety w wielu państwowych
branżach jest tak samo... (pp)

Ani katolik, ani Polak,
ani nikt inny nie mogą
mieć w państwie większych
praw niż ma człowiek.

rys. M.B.

rys. M.B.

CO SŁYCHAĆ I WIDAĆ W DROGIEJ TVP

Ks. Józef Tischner

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz jakieś uwagi,
lub chciałbyś włączyć się w dystrybucję NOWEJ BIBUŁY, napisz: kontakt@nowabibula.pl PODAJ DALEJ!
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DWIE WIEŻE w ZŁEJ WIERZE

rys. M.B.

ROZDZIAŁ III
O. Tadeusz Rydzyk (lat 73,
kapłan,biznesmen, wg
„Wprost”jeden z najbogatszych Polaków) rozpoczął swoją karierę medialną dzięki przekaźnikom na terenie Rosji, które
pozwalały emitować audycje
Radia Maryja. Słuchacze Radia
zasilają o. Rydzyka ok. 20 mln zł
rocznie, a także darowują mu
liczne nieruchomości. Dotacje
państwowe dla firm o. Rydzyka
w yniosły w czasach „dobrej
zmiany” ok.150 mln zł. Rok temu Ministerstwo

?

Sprawiedliwości przekazało jego prywatnej
uczelni w Toruniu 3 mln. zł - na szkolenia szefów
sądów i prokuratur w zakresie „wystąpień przed
kamerą, redagowania tekstów" i „budowania wizerunku przez wygląd zewnętrzny". W tym roku
przyznano mu na takie kursy 4 mln zł! O. Rydzyk
zajął się też siecią sklepów Żabka... (ang)

Z powodu braku finansów
w polskich szpitalach w 2019 r.

zlikwidowano 3400 ŁÓŻEK

W 1990 r. bracia Kaczyńscy utworzyli partię
Porozumienie Centrum (PC), które przejęło
redakcję „Expressu Wieczornego”. Gazetę tę
szybko doprowadzono do upadłości.
„Express” posiadał cztery działki, m.i. przy ul.
Srebrnej w Warszawie. Ponieważ żadna partia
nie może prowadzić działalności gospodarczej, działacze PC stworzyli tzw. Fundację Prasową Solidarność, aby uwłaszczyć się na tych
nieruchomościach. Pomogła w tym specjalna
ustawa o gospodarce gruntami, którą przygotował członek PC, min. budownictwa Adam
Glapiński (obecnie szef NBP). Żadna inna partia nie miała takiego tupetu. Dalsze działania
PC, (później PiS), które przysporzyły majątku
osobom prywatnym i spółkom, związanym z
partią, były dokonywane z jeszcze większym
rozmachem. Ostatnio zaś prezes PiS, reprezentując (nielegalnie!) Sp. Srebrna, zlecił biznesmenowi z Austrii projekt i przygotowanie
budowy dwóch wieżowców na wynajem. Za
wyonane prace prezes odmówił zapłaty.
Wobec tego biznesmen udał się do sądu oraz
upublicznił tzw. taśmy Kaczyńskiego.
Ujawniły one m.in. powiązania J.K. z byłymi
(ap, ang)
aparatczykami PRL.

Kazimierz Kujda - wieloletni współpracownik J. Kaczyńskiego. Przez kilka
lat był prezesem zarządu Spółki Srebrna. Obecnie jest nim jego żona. Kujda
był też do niedawna prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Współpracownik SB w czasach PRL. Po ujawnieniu
tego faktu podał się do dymisji. Barbara Skrzypek - wieloletnia sekretarka J.K. W czasach PRL - sekretarka gen. M. Janiszewskiego, członka
WRON. Udziałowiec i członek zarządu Spółki Srebrna. Udzieliła J.K.
pełnomocnictwa do zastępowania jej na zebraniach wspólników.
Jacek Rudziński - wieloletni kierowca i ochroniarz J. K., członek
zarządu Sp. Srebrna. Grzegorz Tomaszewski - kuzyn J.K., członek
zarządu Sp. Srebrna, oraz prezes Sp. Forum S.A, wydawcy „Gazety
Polskiej Codziennie”. Piotr Pogonowski - szef ABW.
Awansowany ze stopnia kaprala do pułkownika (czyli o 19
stopni) w ciągu ostatniego półtora roku! Jako radca prawny
był także pełnomocnikiem Spółki Srebrna. (pp)

rys. M.B.

SREBRNI LUDZIE PREZESA

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz jakieś uwagi,
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