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Obrazek z Krakowa, gdzie pod Wawelem
szachiści tradycyjnie grają w otoczeniu kibiców.

MIŁOŚĆ, MEDYCYNA, EKONOMIA

OBRAZKI z BIAŁEGOSTOKU

„(...) bojówki rzucają się na ludzi; wielki facet
w czerwonej kominiarce zakrywającej całą
głowę kopie z obrotu kolejne osoby, w tym
kilkunastoletnie dziewczyny. (...) Wyskakują
do nas kolejne bandziory, plują (...) kibole
starzy i młodzi, jedni w faszolskich strojach,
inni to czyiś stryjkowie i dziadkowie(...). Zwykli,
zupełnie zwykli ludzie. (...) Lecą butelki, idziemy w smrodzie zgniłych jaj, na bruku pełno
skorupek i żółtawej mazi. (...) Wokół cały czas
gwizdy, wybuchają petardy,(...) i nieustannie
skandowane „Wy-pier-..-lać! Wy-pier-..-lać!”
(...) Piętnastoletnia może dziewczyna, stoi
z koleżanką, patrzy na mnie wściekle i,
utrzymując kontakt wzrokowy, powoli
przesuwa palcem po szyi.(...)” (Jacek Dehnel, pisarz,

poeta, tłumacz, laureat wielu nagród; brał udział w marszu LGBT 20.07)

BÓG? HONOR? OJCZYZNA?

Co powiedziałby Jezus, widząc, jak napakowani faceci kopią nastolatków i kobiety, ciskają
jajkami, kamieniami, petardami i butelkami
z moczem? Co mówi kodeks honorowy o biciu
słabszych i kobiet? Co znaczy słowo „ojczyzna”, jeśli niektórym obywatelom odmawia się
równości, wolności, szacunku i praw człowieka? Wszyscy mamy takie same potrzeby, marzenia, lęki i obowiązki. Jesteśmy ludźmi! (mb)
W wyniku tzw. reformy oświaty 10 tysięcy polskich
uczniów nie dostało się do żadnej szkoły średniej!
(To tyle co cała ludność Krzeszowic, Włoszczowy lub Władysławowa.)

„Szczęśliwcy”,

którzy się gdzieś dostali, będą się
uczyć na zmiany, w przepełnionych klasach

Homoseksualizm powstaje w życiu płodowym,
podobnie jak np. leworęczność czy kolor oczu.
To nie jest kwestia wyboru! Czy można kogoś
potępiać za to, że urodził się taki, a nie inny?
Czy można się dziwić, że gej lub lesbijka chcą
mieć takie same prawa jak inni ludzie i w tym
celu manifestują? Przecież tak samo o swoje
prawa walczyły sto lat temu kobiety! W Polsce
przynależność do środowisk LGBT (lesbijki,
geje, biseksualiści, transseksualiści) deklaruje
5,5% mężczyzn i 4,3% kobiet. Czy gdyby nagle
zniknęli, nasz kraj byłby szczęśliwszy? Jedzenie
i benzyna by staniały? Leki byłyby za darmo?
Przemysł by rozkwitł? Smog i katastrofy klimatyczne by zniknęły? -Naprawdę są ważniejsze
problemy niż to, kto z kim śpi! (ang)
Nigdy nie potępił
homoseksualizmu.
Stanął w obronie
jawnogrzesznicy.
Wyrzucił
przekupniów
ze świątyni.
Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali...
Jezus Chrystus (ok.- 004 p.n.e - ok.033 n.e. )

TANIE PAŃSTWO?

PiS oszczędza na służbie zdrowia, niepełnosprawnych, nauczycielach, pielęgniarkach,
urzędnikach. Lekarzom powiedziano: „Niech
jadą!” Inni pracownicy „budżetówki” też
wyjeżdżają lub zmieniają zawód. Będzie więc
coraz większy tłok w szkołach, przychodniach,
szpitalach, urzędach i sądach. PiS nie oszczędza jednak na ochroniarzach, lotach samolotami, TVP, mediach i propagandzie. Sporo też
płaci osobom bez kwalifikacji zatrudnionym na
wysokich stanowiskach w państwowych
firmach, zasilających, budżet PiS-u. Czy kiedy
wyjadą wszyscy, którzy coś potrafią, będziemy
mieli „Polskę marzeń”? Czyich marzeń? (agr)

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
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Zdrowie i życie Polaków są
zagrożone z powodu BRAKU
w aptekach ok. 500 LEKÓW.

INFOLINIA dot. leków: tel. 800 190 590

CHORA SŁUŻBA ZDROWIA

l

Leki drożeją. Lista refundacyjna NFZ jest coraz
krótsza i obejmuje coraz gorszy asortyment. W
aptekach brakuje leków ratujących życie, m.in.
na nadciśnienie, cukrzycę i raka. Na domiar
złego małe apteki znikają po nieprzemyślanej
„reformie”. Domy dziecka, szpitale i ośrodki
pomocy społecznej nie mogą kupić podstawowych lekarstw. Średnia długość życia
Polaków spada. To najgorszy wynik od 26 lat!
Mężczyźni w UE żyją średnio o ok. 5 lat dłużej,
kobiety o 2 lata dłużej niż w Polsce. Czyżby to
był pomysł na oszczędności w systemie emerytalnym? Mafie wywożą za granicę poszukiwane leki. Niektóre koncerny farmaceutyczne dyktują rządowi wysokie ceny. Urzędniczka Ministerstwa Zdrowia została zwolniona z pracy za ujawnianie tych praktyk.(pp)

Nadludzki plan
ludzkiego pana!
500 milionów
drzew
w ciągu
pół roku
(czyli 33
drzewa
na sekundę)
obiecał
posadzić
premier
Morawiecki.

RUCH to
ZDROWIE!

W 2018 r. zanotowano w Polsce najwyższą
roczną liczbę zgonów od II wojny światowej.

A co mnie jakieś sądy obchodzą?
-Tak twierdzi wielu Polaków. Innego zdania są
ci, dla których oczekiwanie na decyzje sądowe
znacznie się w ostatnich latach wydłużyło. W
2018 sądy rozstrzygnęły o 956 tys. (prawie
milion) spraw mniej niż rok wcześniej! Np.
nadal nie zakończono sprawy wypadku z 2017,
kiedy to skromne seicento zderzyło się z kolumną rządową p. Szydło. Pechowo zaginęły
nagrania dokumentujące ten wypadek. Świadkowie zeznający na korzyść kierowcy seicento
są podobno nie dość wiarygodni. Czy taki pech
może też dotyczyć innych obywateli? (ang)

PODROŻAŁO od 2015 roku :
jedzenie +28%, woda +56%, prąd +65%,
gaz +73%, wywóz śmieci +93%

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
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