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Po zmianach w prawie w 2016 r. minister 
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pełni także 
funkcję prokuratora generalnego. Ziobro tak 
zinterpretował przepisy, aby dostawać rocznie 
dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy zł. Zarabia „na 
rękę” ok. 19 tys. zł miesięcznie, czyli więcej niż 
premier Morawiecki (14,6 tys. zł) i prezydent 
Duda (14 tys. zł). Według prawników takie 
wynagrodzenie ministrowi się nie należy. Żona 
Ziobry także sporo zarabia jako dyrektorka w 
Link4, powiązanym z PZU... (pka)

KIEŁBASA WYBORCZA od PiS-u i Dudy: 
OBIECANE: 3 miliardy na walkę 
z koronawirusem i rakiem...
- tylko nie wiadomo, skąd te pieniądze!
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MASZ SENSOWNY WYBÓR - 10 MAJA 2020

PEWNE: 2 miliardy dla TVP z budżetu
(zamiast dla chorych na raka) oraz kilka 
miliardów za reklamy spółek Skarbu Państwa. Dzięki temu
„dziennikarze” TVP zarabiają ok. 20-40 tys. zł miesięcznie.

WALKA O LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Kampania prezydencka w 2020 r. jest i będzie 
powiązana z dezinformacją, kłamstwami i pół-
prawdami. PiS popierający Andrzeja Dudę ma 
do dyspozycji największe narzędzia propa-
gandowe: wszystkie programy TVP i Polskie-
go Radia. PiS nie zawaha się ich użyć a nawet 
nadużyć! Niestety z PiS-em współpracuje także 
wielu księży, np. o. Rydzyk z Radia Maryja. Jest to 
bolesne dla większości katolików, jest bowiem 
zaprzeczeniem nauk Jezusa. Poprzednie kam-
panie wyborcze w Polsce (a także m.in. na 
Węgrzech i USA) wykazały, że prawicowi kandy-
daci są dodatkowo wspierani przez sztab ludzi 
opłacanych przez Rosję. Ludzie ci, zwani 
„trollami”, działają głównie w internecie. Ich zada-
niem jest oczernianie demokratycznych kandy-
datów. Wykażmy się więc zdrowym rozsądkiem i 
uważnością. Sprawdzajmy informacje!! (ang)

EMERYCI ZNOWU OSZUKANI!
W programie wyborczym PIS-u z 2019 r. 
napisano: „emeryci i renciści o najniższych 
świadczeniach otrzymają waloryzację (...), 
minimalna coroczna procentowa waloryzacja 
emerytur i rent nie może być niższa niż 70 zł". 
Okazuje się jednak, że ok. 300 tys. emerytów, 
których emerytura jest niższa niż minimalna, 
nie otrzymało nawet obiecanych 70 zł.  (pka)

DLACZEGO NIE DUDA?
Obecny prezydent okazał się słaby psychicznie 
i zbyt uzależniony od prezesa PiS-u Jarosława 
Kaczyńskiego. Występ prezesa na konwencji 
Dudy jeszcze podkreślił i ośmieszył tę zależ-
ność. Demokracja i wspólne dobro Polaków 
polegają na szukaniu najlepszych rozwiązań, a 
nie na ślepym posłuszeństwie wobec partii 
rządzącej i na uczestnictwie w jarmarkach. (ang)

ry
s.

M
K



B ŁB I U AB Ł AB I U
nowa

www.nowabibu la .p l

CZYTAM
SPRAWDZAM

MYŚLĘ
DZIAŁAMY

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

044 / 03 .2020

K
R

Ó
T

K
IE

 I
N

F
O

R
M

A
C

JE
  
D

L
A

  
Z

A
P

R
A

C
O

W
A

N
Y

C
H

  
I 
 Z

A
B

IE
G

A
N

Y
C

H

Za rządów PiS-u i prezydentury Andrzeja 
Dudy zamknięto 40 oddziałów zakaźnych! 
Pozostało zaledwie 79 oddziałów, które nie 

mają pełnego personelu i dysponują 
sprzętem i lekami tylko na kilka dni! Od lat 

informowano o tym skandalu. Jednak 
dopiero w obliczu pandemii koronawirusa 

PiS i Duda próbują rozwiązać problem. 
Wielu Polaków zapłaci za to życiem!

LEKARZE WYLATUJĄ, CHORZY ZOSTAJĄ 
Rok temu zwolniony został prof. Blecharz, dyrektor 
Krakowskiego Instytutu Onkologii. Na jego miejsce 
powołano dr Dziobka, przyjaciela prezydenta 
Dudy, współtwórcę tzw. Narodowej Strategii 
Onkologicznej. W ciągu roku z Instytutu odeszło 
ok. 50 lekarzy, informatyków i personelu medy-
cznego. Nowy dyrektor stosował bowiem metody 
zatrudniania na stawkach najniższych z mo-
żliwych. „Dzięki temu” zmniejszyło się zadłużenie 
szpitala. Tymczasem PiS i prezydent Duda przeka-
zali 2 miliardy zł na TVP, zamiast na onkologię.  (mł)

WIELKI SPADEK WARTOŚCI 
AKCJI SPÓŁEK SKARBU 

PAŃSTWA w latach 2015 r. -2020 r.
Bank ALIOR   -77,7%
TAURON         -75,7%
PGES             -72,4%
PGNIG            -48,4%
KGHM             -40,0%

Bank PeKaO   -38,3%
JSW                 -17,4%
PKN Orlen       -11,0%
PZU                   -9,4%
Bank PKO BP   -4,4%

Spółki Skarbu Państwa są własnością nas wszystkich.
Prezesi tych spółek, mianowani przez PiS, pobierają 

gigantyczne wynagrodzenia mimo złych wyników. 
Prezesi są często wymieniani, a odchodzący otrzymują 

po kilkast tysięcy zł. odprawy. Spółki finansują TVP, 
umieszczając tam drogie (niepotrzebne) reklamy. 

TVP wspiera PiS, a oczernia opozycję za nasze 
pieniądze ze spółek Skarbu Państwa oraz z budżetu. 

Czyli wszyscy Polacy finansują PiS! 
PiS zaś dzieli się pieniędzmi tylko z wybrańcami.

??
KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY PIENIĄDZ...
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EPIDEMIA-PANDEMIA KORONAWIRUSA 
Epidemia koronawirusa wybuchła w grudniu 
2019 r. w mieście Wuhan w Chinach. Wirus, na 
który na razie nie ma lekarstwa rozprzestrzenił 
się już prawie na cały świat. Liczba ofiar 
śmiertelnych stale rośnie. 

Najbar-
dziej zagrożone są osoby starsze i chorowite. 
Niestety polska służba zdrowia od lat nie radzi 
sobie nawet ze zwykłymi problemami i nie jest 
w ogóle przygotowana na takie zagrożenie. 
Jesteśmy na ostatnim miejscu w UE pod 
względem dostępności lekarzy, łóżek szpital-
nych i karetek pogotowia. Brak też testów, 
maseczek, odzieży ochronnej, respiratorów. 
Możemy liczyć głównie na siebie. Myjmy ręce. 
BĄDŹMY SOLIDARNI. POMAGAJMY SŁABSZYMI!

Światowa Organi-
zacja Zdrowia ogłosiła, że jest to już pandemia, 
która może objąć 60-70% ludności. 

Prezydent nie przekonał 
nawet własnej córki. 

Zdolne, młode osoby
 wybierają te miejsca

na świecie, gdzie 
mają lepsze warunki 

rozwoju i pracy.
Konferencja Grupy 

Wyszehradzkiej
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