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STANOWISKA dla SWOICH
Każda władza wolałaby, żeby to jej sympatycy
zajmowali ważne stanowiska. Jednak dotychczas każdy kandydat musiał przejść konkurs i
mieć odpowiednie kwalifikacje. W 2015 roku
to się zmieniło. Uchwalono 37 specjalnych
ustaw, które służą wyłącznie wymianie kadr,
a nie poprawie funkcjonowania państwa.
Dotyczy to np. stanowisk w prokuraturze,
Urzędzie Celnym i Skarbowym, TVP, Polskim
Radiu, rozgłośniach regionalnych, oświacie.
Zlikwidowano konkursy i rzetelną ocenę
kwalifikacji. To oznacza brak obiektywizmu,
obniżenie jakości, centralizację i podporządkowanie państwa partii PiS. Ważne
funkcje zaczęli pełnić ludzie „mierni, bierni,
ale wierni”. Ich zarobki są jednak sporo wyższe
niż poprzedników. (pk)

Tak mawiają Polacy. Rzeczywiście, na służbę zdrowia nie
Rzadko na moich wargach ma co liczyć. Publiczna opieka zdrowotna jest bowiem w
Niech dziś to warga ma wyzna Polsce niedofinansowana. Kto może, rezygnuje z jej
Jawi się krwią przepojony,
usług. Zamożniejsi, lub bardziej chorzy, wolą (albo
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
muszą) płacić z własnej kieszeni, zamiast czekać mieWidziałem, jak się na rynkach
siącami na wizytę u specjalisty, płatną z NFZ. W ostatnich
Gromadzą kupczykowie,
latach dzieją się rzeczy, od których włos się jeży. Leki
Licytujący się wzajem,
stosowane w chorobach nowotworowych i po przeKto Ją najgłośniej wypowie.
szczepach znikają z listy refundacyjnej. Zamiast ok. 3 zł
Widziałem, jak między ludźmi
chorzy muszą zapłacić za lek ponad 1100 zł! Lista leków
Ten się urządza najtaniej,
refundowanych jest coraz krótsza. Szpitale nie mają pieJak poklask zdobywa i rentę,
niędzy na leczenie np. stopy cukrzycowej i najczęstsza
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.
„terapia” to amputacja. Także chorzy na raka płuc są praWidziałem, jak do Jej kolan ktycznie pozbawieni możliwości skutecznego leczenia.
Wstręt dotąd serce me czuje Zrezygnowano z profilaktyki raka piersi i raka szyjki
Z pokłonem się cisną i radą
macicy. Wydłużają się kolejki do specjalistów. A prognozy
Najpospolitsi szuje. (…)
mówią, że co trzeci Polak w przyszłości zachoruje na raka.
Więc się nie dziwcie - ktoś może
Co robi rząd? Daje 1,26 mld zł na propagandę w TVP! Tyle
Choć milcząc słuszność mi przyzna akurat rocznie kosztuje chemioterapia. Na obietnice
Że na mych wargach tak rzadko
wyborcze rząd przeznacza ok. 40 mld zł. To połowa
Jawi się wyraz: Ojczyzna. (…)
budżetu publicznej służby zdrowia. W roku 2018 zmarło
Jan Kasprowicz
najwięcej Polaków od roku 1945! Tylko podczas wojny
Bądźmy czujni.
i okupacji umierało nas więcej. Czy zwycięstwo wyborcze
Górnolotne hasła to
PiS miałoby się odbyć kosztem naszego życia? (pp)
często hipokryzja.
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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ZAROBKI w NBP i DWIE WIEŻE
NBP opublikował wreszcie dane dotyczące
wynagrodzeń. Potwierdziły się astronomiczne
zarobki protegowanych prezesa Glapińskiego.
Szefowa Departamentu Komunikacji i Promocji Martyna W. zarabia 49,5 tys. zł miesięcznie. Za czasów poprzedniego prezesa osoba
zatrudniona na tym stanowisku zarabiała ok.
50 % mniej, choć była lepiej wykształcona.
Szokuje również informacja, że Glapiński na
czas konferencji w Davos wynajął, na koszt
NBP, willę dla siebie i swoich dwóch pupilek. Z
willi korzystał też podobno M. Chrzanowski,
były szef KNF oskarżony o korupcję. W sprawie
Spółki Srebrna i „wież Kaczyńskiego” również
dzieją się dziwne rzeczy. Prezes Kaczyński
osobiście odwiedził ministra sprawiedliwości
Z. Ziobrę. Zapewne chciał się zapoznać z zeznaniami austriackiego biznesmena oskarżającego go o oszustwo. A ks. R. Sawicz, który miał
dostać w kopercie 50 tys. zł za poparcie tego
biznesu, zniknął. Tymczasem Austriak, który
ujawnił aferę, jest szykanowany i wielokrotnie
przesłuchiwany przez prokuraturę. Do tej pory
nie wszczęto śledztwa. Kaczyński w radiu
stwierdził, że „śledztwo nie ma sensu”. (pp)
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„OBYŚ CUDZE DZIECI UCZYŁ”
Ta klątwa jest wyjątkowo aktualna. „Reforma”
oświaty odebrała nauczycielom autorytet,
godność i przyzwoity byt. Zarabiają przeciętnie 30% średniej krajowej. W opinii publicznej są „nierobami”. Nikt nie liczy czasu na
przygotowanie lekcji, poprawę klasówek i wypełnianie setek (także zbędnych) dokumentów. A przecież nauczyciel musi też mieć czas
na podnoszenie kwalifikacji po to, by przekazywać aktualną wiedzę w sposób najbardziej
atrakcyjny. Po likwidacji gimnazjów wielu nauczycieli łączy pracę w kilku szkołach, często
bardzo od siebie oddalonych. Bałagan rośnie.
Szczytem będzie następny rok, kiedy do szkół
średnich trafią równocześnie dwa roczniki
uczniów. Nie pozwólmy, aby odpowiedzialna
za te problemy minister Zalewska uciekła do
Brukseli.(xpp) Popierajmy strajk nauczycieli!

ZBRODNIA i KARA
Zło może czaić się nawet
tam, gdzie się go najmniej
spo-dziewamy: w kościele.
Ogromnym złem jest pedofilia: seksualne wykorzystywanie dzieci. Papież
Franciszek rozpoczął kampanię przeciw temu złu i
symbolicznie ucałował w
rękę polskiego przedstawiciela ofiar księży pedofilów. Napiętnowaniem zła
jest też usunięcie z miejsca
publicznego w Gdańsku pomnika byłego celebryty ks. Jankowskiego, oskarżonego o pedofilię (i współpracę z SB). Każda zbrodnia musi
być ukarana bez względu na osobę sprawcy.(ang)
„Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych maluczkich, Mnieście uczynili”
Jezus

POMOCNE TELEFONY: 22 668-70-00 - "Niebieska Linia"
22 621 35 37- tel. zaufania, 600 070 717 - tel. interwencyjny

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!

