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FB. jesteśmy z nauczycielami

POLEXIT?

Rząd nie ma pieniędzy dla nauczycieli.
Wcześniej nie miał dla niepełnosprawnych.
Brak też kasy na ratowanie wcześniaków.
A przecież przed wyborami słyszeliśmy, że
„pieniądze są, wystarczy nie kraść”.
Czy wtedy kłamano?
Czy teraz zaczęto kraść?

LLL

8 KWIETNIA - STRAJK NAUCZYCIELI

Tak zwany Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał
„wyrok”. Stwierdził, że obecna tak zwana Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) została utworzona zgodnie z prawem. Paradoks polega na
tym, że sam TK został obsadzony niezgodnie z
Konstytucją. Podobnie KRS została obsadzona
bezprawnie. Sprawę praworządności w Polsce
rozpatruje niezależny Europejski Trybunał
Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wyrok ma
zapaść w czerwcu. Będzie prawdopodobnie
inny niż „wyrok” TK w Polsce. Może to
oznaczać początek POLEXIT-u! Bo jeśli mamy
pozostać w Unii Europejskiej (UE), polskie
prawo musi być zgodne z prawem
europejskim. Głosujmy i kontrolujmy wybory.
Informacje: www.okw.info.pl (ml)
26 maja 2019 - wybory do Parlamentu UE.
Zadbajmy, aby we władzach UE zasiedli ludzie
reprezentujący interesy Polaków, a nie własne.

UCZMY SIĘ NA CUDZYCH BŁĘDACH
Państwowe i prawicowe media bombardują
nas propagandą, wg której „Polska jest pod
zaborami”, a zaborcą jest jakoby Unia Europejska (UE). Przedstawia się np. brexit jako początek nadchodzącego rozpadu całej UE. Tymczasem Brytyjczycy protestują przeciw brexitowi i żądają ponownego referendum. Odkryli, że na opuszczeniu UE wiele stracą. Może
dojść do rozpadu Wielkiej Brytanii, odłączenia
się Szkocji i konfliktów między Irlandią a
Irlandią Północną. Może powrócić koszmar
terroryzmu. Dla Polaków tam pracujących
brexit też byłby wielkim problemem. (pp)

Polska podobno się bogaci, a jednak nauczyciele wciąż zarabiają bardzo kiepsko, bo samorządy dostają zbyt mało pieniędzy na szkolnictwo. Tymczasem minister Zalewska zarabia
coraz więcej: 109,5 tys. zł w 2014 r., 250,3 tys.
zł +30 tys. zł diety w 2017 r. Związek Miast
Polskich popiera nauczycieli i domaga się, aby
budżet państwa przejął odpowiedzialność za
ich pensje. 90% nauczycieli w 80% szkół i
Kościołowi nie zagraża
przedszkoli jest gotowych do strajku. Walczą
jakiś globalny spisek
o godny byt i lepsze warunki edukacji dla
liberałów, masonów,
dzieci. Zasługują na powszechny szacunek i
komunistów, pedałów,
wsparcie. Polskie szkolnictwo przed tzw.
feministek, lewaków itp.
reformą było na bardzo wysokim poziomie.
To nasza własna głupota
Z każdym rokiem jest coraz gorzej, a winna
pogrąża nas bez reszty.
temu p. Zalewska chce uciec do Brukseli. (ap,
Ojciec Paweł Gużyński, Dominikanin
pUWAGA: Dołożyliśmy
p 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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KASA+ czyli SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA
Spółki Skarbu Państwa to łakomy kąsek dla
każdej władzy. Jednak poprzednie rządy zatrudniały ludzi z kompetencjami, organizując konkursy. Zwykle też czekano na koniec kadencji
poprzedniego prezesa. Natomiast po objęciu
władzy przez PiS w ciągu pół roku wymieniono
96,9% prezesów! Nowatorskim wkładem PIS
w podział łupów są „karuzele” w zarządach.
Zatrudnia się ludzi na krótko, po czym płaci
się im wysokie odprawy i zwalnia. Odprawy
to kwoty 270-600 tys. zł (pochodzące z naszych podatków). W PZU oraz Banku Ochrony
Środowiska zmieniono prezesów już pięć razy.
W KGHM, Lotosie, JSW i ENEA - dwa razy.
Ogółem w 2017 r. zmieniono 46% prezesów.
Do Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej wybrano np. Radosława O. (b. szefa koła „Gazety
Polskiej” w Łomiankach). Dostał odprawę i został odwołany po 10 miesiącach. Członkiem
Zarządu PZU została Małgorzata S. (szefowa
kancelarii prezydenta) mimo braku wymaganego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Prawdziwy „nalot” na rady nadzorcze w
spółkach zrobili radni PIS-u. Rekordziści (mimo
braku kompetencji) w dwa lata zarobili po 600
tys. zł. To my wszyscy im tyle zapłaciliśmy. (pka)
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UTALENTOWANY PAN OBAJTEK
Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlen, zarobił
w ciągu 11 miesięcy 2018 r. łącznie 867 tys. zł
i ma jeszcze dostać 766 tys. zł premii. D.O. jest
absolwentem Technikum Rolniczego i Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w
Radomiu. Przez 9 lat był wójtem Pcimia.
Wcześniej zarządzał firmą, wobec której
wszczęto śledztwo. Po dojściu PiS-u do władzy
sprawę umorzono. D.O. ma talent do interesów. Zakupił zrujnowany pałacyk (na zdjęciu) z
wielkim parkiem i uzyskał ogromne dofinansowanie od wojewody: 800 tys. zł na jego remont
Może też liczyć na dodatkowe fundusze, bo
zadeklarował użyczenie obiektu na 10 lat na
leczenie dzieci. Potem D.O. stanie się właścicielem wyremontowanego pałacyku. (ang)

POLSCY ROLNICY w UE
Komisja Europejska (KE) przedstawiła projekt
budżetu na lata 2021-2027. Pula dopłat
bezpośrednich dla polskich rolników wynosi
91,2 mld. zł (z uwzględnieniem inflacji). To ok.
1 % mniej niż w poprzednim budżecie. Dzieje
się tak dlatego, że polskie rolnictwo jest już
bliskie średniej UE! Dodatkowe środki na
program inwestycji w rozwój obszarów
wiejskich wyniosą dla Polski 39,6 mln zł.
Zmianie ulegnie sposób przydzielania dopłat,
tak aby promować rozwój małych i średnich
gospodarstw rolnych. Każdy z krajów członkowskich będzie musiał przeznaczyć 2% całkowitej sumy przyznanej mu w ramach dotacji
bezpośrednich na pomoc dla młodych rolników, którzy chcą rozpocząć działalność.
Młody rolnik (lub rolniczka) mógłby liczyć na
pomoc unijną w kwocie ok. 200 tys. zł. (ek)

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!

