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POLOWANIE NA CZARNE OWCE.

Prezydent Andrzej Duda wykrzyczał, że należy
„wyeliminować czarne owce”. Sugerował, że
na przeszkodzie do świetlanej przyszłości stoją
wszyscy krytycy „dobrej zmiany” niezależnie
od ich argumentów. Na spotkaniu z górnikami
Duda wzywał do „posprzątania Polski”. Tak też
szczuto Polaków na Polaków w czasach PRL-u.
Czyżbyśmy wszyscy musieli się dopasować do
wymagań Dudy i PiS-u, aby przetrwać? (ang)

POLOWANIE NA MARSZAŁKA SENATU

Nowy marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki z
opozycji w sposób zdecydowany zabrał się do
usuwania patologii w pracy Senatu. PiS nie
może tego znieść. Po nieudanej próbie przekupienia kilku senatorów opozycji rozkręcono
nagonkę na marszałka. Próbuje się go oskarżyć
m.in. o branie łapówek. Niektórych pacjentów
namawiano do fałszywego pomówienia
Grodzkiego, oferując w zamian 5 tys. zł! (pp)

POLOWANIE NA TĘCZOWĄ ZARAZĘ

Arcybiskup Marek Jędraszewski ogłosił, że dziś
zagraża nam „tęczowa zaraza”. Miał na myśli
osoby LGBT. Są to: lesbijki, geje, biseksualiści,
transseksualiści. Te osoby nie wybierały swojej
orientacji, takie się urodziły i nie da się tego
zmienić. Jest ich w Polsce ok. 5%. Normalnie
żyją, uczą się i pracują. Jezus nigdy nie potępił
homoseksualizmu. Podobnie papież Franciszek. Wielu katolików oburzają słowa arcybiskupa i proszą papieża o jego odwołanie. (ang)

TRAGICZNE STATYSTYKI

Średnio każdego roku ok. 11,5 tys.
Polaków popełnia samobójstwo.
Powodem są głównie kłopoty materialne i rodzinne. Ok. 2,5 tys. osób
zabija się z powodu depresji i innych
problemów psychicznych. Na depresję cierpi ok. 10% Polaków.
Niestety brakuje lekarzy psychiatrów i terapeutów. Jest ich zaledwie
4160 dla dorosłych i 420 dla dzieci.
Średnia wieku lekarzy to ok. 60 lat,
więc może być gorzej. Jesteśmy na
drugim miejscu w UE pod względem
samobójstw dzieci i młodzieży. (ang)

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

116 111- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 100 100 - Telefon dla Rodziców

POLOWANIE NA SĘDZIÓW

W każdym praworządnym państwie władza
polityczna jest oddzielona od sądowniczej. W
Polsce PiS chce to zmienić, uzależniając
wymiar sprawiedliwości od siebie. Zaczęto od
upartyjnienia Trybunału Konstytucyjnego, w
czym pomógł, łamiąc Konstytucję, prezydent
Duda. Następnie zmieniono zasady wyboru
Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), która ma
chronić niezależność sądów. Obecny skład KRS
(poparty przez nieznane osoby) został wyłoniony przez PiS, w czym znów pomógł
prezydent. Jednak tutaj złamano także prawo
europejskie! Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) orzekł, że to nielegalne.
Obiektem ataku jest też Sąd Najwyższy (SN),
oraz sędziowie orzekający wbrew woli władzy.
To właśnie na tych niezależnych sędziów PiS
urządza polowanie. Organizuje się przeciw
nim hejt. Jeden z sędziów był sprawdzany
przez Urząd Skarbowy 360 razy! To nie jest
reforma sądownictwa. To jest wyłącznie chęć
uniknięcia sprawiedliwości i rozliczenia
własnych afer. Niestety ceną może być
wyrzucenie Polski z Unii Europejskiej (od
której otrzymaliśmy już 110 mld euro). (pp)

P O DA J
DA L E J !

Y

nowa

B I B U Ł AA
w w w. n o w a b i b u l a . p l
040 / 01.2020

Kimkolwiek jesteś,
cokolwiek robisz,
i Ty możesz zostać
zakneblowanym
gorszym sortem.

ALE O CO CHODZI Z TYMI SĄDAMI?

Tymczasem jedynie ok. 7% obecnych
sędziów zostało nominowanych przed 1989.

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego
(SN) z 23.01.2020 stwierdza, że jeżeli w
składzie orzekającym jakiegokolwiek sądu
występuje osoba powołana z udziałem tzw.
neo-KRS (nowa Krajowa Rada Sądownicza,
powołana nielegalnie, na zlecenie polityczne
PiS-u), to ów sąd jest nieprawidłowo
obsadzony. Osoba taka musi zostać odsunięta
od orzekania. Wyrok wydany z jej udziałem
będzie można zaskarżyć jako wadliwy.
Dotyczy to zwłaszcza powołanej przez PiS (w
celu łamania niezawisłości sądów) Izby
Dyscyplinarnej SN, której legalność zakwestionował Trybunał Sprawiedliwości UE, oraz
Izby Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej SN. Odnosi się to do wszystkich
osób nominowanych na stanowisko sędziego
z udziałem neo-KRS. Uchwała ma być
stosowana w przyszłości (tylko wobec
nielegalnej Izby Dyscyplinarnej działa
wstecz.) Ta uchwała SN nie dopuszcza do
powstania chaosu prawnego, jest zgodna z
Konstytucją i prawem europejskim. Aby
pozostać członkiem Unii Europejskiej, Polska
musi być praworządna, do czego zobowiązuje
nas m.in. Traktat Lizboński, podpisany przez
Lecha Kaczyńskiego w 2007 r. (bs)

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ?
KTOKOLWIEK WIE?
- Gdzie zbudowano 100 tysięcy
tanich mieszkań plus?
- Gdzie jeździ milion polskich
samochodów elektrycznych?
- Gdzie latają nowe wojskowe
samoloty i helikoptery?
- Gdzie pływają nowe promy
zbudowane w Szczecinie?
- Gdzie można bez kolejki leczyć
się w ramach NFZ?
- Gdzie są niezadłużone szpitale?
- Gdzie zbudowano nowe
autostrady i 100 obwodnic?
- Gdzie jest wrak tupolewa?
- Gdzie posadzono pół miliarda
drzew?
- Gdzie są Polacy, którzy wrócili
z emigracji zarobkowej?
- Gdzie są więzienia, w których
siedzi mafia vatowska?
- Gdzie są nasi przyjaciele?
- Gdzie jest zgoda narodowa?

Prokurator stanu wojennego
Stanisław Piotrowicz
oskarżał opozycjonistów, bronił księdza
pedofila. Jako poseł niszczył prawo
i Trybunał Konstytucyjny. W 2019.
przegrał wybory do Sejmu. Mianowany
do TK mimo wieku i braku kompetencji.

- Gdzie jest
sens i logika?
rys.MB

Prezydent Andrzej Duda nominuje
Prezydent
St. Piotrowicza na sędziego Trybunału
Andrzej Duda
Konstytucyjnego (TK) w nocy 5.12.2019.
20.11. 2019
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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