CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

Y

nowa

B I B U Ł AA

RATUNKU!

w w w. n o w a b i b u l a . p l
047 / 0 2 . 2 0 2 1

MOJE CIAŁO - NIE
WASZ INTERES

WYBÓR
NIE NAKAZ
OPRÓCZ MACICY
MAM MÓZG I
PRAWA CZŁOWIE
KA

NIE BĘDĘ TRUMNĄ
ORCJI
ZAKAZ AB
INUJE
DYSKRYM
IEJSZYCH
NAJBIEDN

NIGDY NIE BĘDĘ
SZŁA SAMA

KRÓTKIE INFORMACJE DLA ZAPRACOWANYCH I ZABIEGANYCH

JESIEŃ ŚREDNIOWIECZA
NIE WRÓCI

GRZECZNA
JUŻ BYŁAM

POLICJANCIE BĄDŹ CZŁOWIEKIEM

PRZEZ PIS PRZEKLINAM

***** ***

N
WON OD BABSKICH ŁO

EKSCELENCJE
WYP.........EŻ, A
ŻYWO!

NAWET
MATKĘ BOSKĄ ZAPYTANO,
CZY CHCE URODZIĆ
ZŁA SIĘ ULĘKNĘ, KLĘKNĘ
PRZED NIKIM NIE U
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
MAMY RZĄD DO OBALENIA

NIE JESTEM INKUBATOREM
K NIE CHCE
NAWET SHRE
AGNIE
ŻYĆ W TYM B

EUROPA DA SIĘ LUBIĆ,
A POLSKA JUŻ NIE
PRECZ Z DYKTATURĄ
CIEMNIAKÓW

JEST NAS DUŻO I JESTEŚMY BARDZO ZŁE!
RODZIĆ W LUDZKICH WARUNKACH

Najwyższa Izba Kontroli NIK sprawdziła warunki pobytu w 37 polskich szpitalach ginekologicznych. Raport NIK-u wykazał, że ani
jeden szpital nie spełnia wymogów medycznych i egzystencjalnych. Zwłaszcza warunki
opieki poporodowej w przypadku urodzenia
dziecka martwego lub z poważnymi wadami,
są dalekie od europejskich standardów. Mamy
najgorszą służbę medyczną w Europie.
Mamy też rząd, który wymaga od kobiet
bohaterstwa, zaś od siebie nic nie wymaga.
Zamiast przeznaczać pieniądze z naszych podatków na szpitale, przeznacza je na finansowanie TVP, która odwdzięcza się chwaleniem
PiS-u i szkalowaniem opozycji. (ang)
TVP dostała od PiS 5,9 mld zł „pomocy” w 4
lata. Do tego setki milionów z państwowych
spółek i instytucji za lokowanie tam reklam.
P. Duda podpisał jeszcze łącznie 10 mld zł
dotacji na kolejne 5 lat propagandy w TVP.

HASŁA Z PROTESTÓW

Powyżej publikujemy niektóre hasła z protestów wywołanych przez bezprawne i bezduszne działania rządu tzw. Zjednoczonej Prawicy.
Nastąpiło zaostrzenie zakazu aborcji, fatalne
funkcjonowanie służby zdrowia, prześladowanie niezależnych sędziów i prokuratorów,
dążenie do zlikwidowania wolnych mediów
(poprzez obłożenie ich dodatkowymi podatkami). Mimo pandemii zdesperowani ludzie
(w maseczkach!) protestują na ulicach.
Protestujecie słusznie,
protestujecie też dlatego,
że mój Kościół zrobił błędy
i sprowokował pośrednio
sytuację, w której musicie
protestować, bo naruszono
pewien dobrostan społeczny,
delikatną równowagę...
o. Paweł Gużyński, dominikanin

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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WARTOŚĆ SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA
SPADŁA na GIEŁDZIE o 57 miliardów zł
od czasu wprowadzenia
Ministerstwa Aktywów Państwowych

OBAJTEK „WSZYSTKO MOŻE”,
bo... WSZYSTKO MU WOLNO?

Daniel Obajtek - to ostatnio ulubieniec prezesa PiS-u i wicepremiera, Jarosława Kaczyńskiego,
który podobno chciałby uczynić go
PRZED PANDEMIĄ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA TEŻ MIAŁY STRATY
nowym premierem, zamiast Morawieckiego!
Bank Pekao SA -38,3%
Bank ALIOR -77,7%
Aby
zdać maturę, Obajtek musiał zmienić
JSW
-17,4%
TAURON
-75,7%
PKN
Orlen
-11,0%
technikum,
bo był niezbyt dobrym uczniem, a
PGES
-72,4%
PZU
-9,4%
PGNIG
-48,4%
w dodatku konfliktowym. Po maturze zarząBank PKO BP -4,4%
KGHM
-40,0%
dzał firmą swoich krewnych, którzy potem
oskarżyli go o nadużycia. Wszczęto śledztwo,
Spółki Skarbu Państwa są własnością nas wszystkich.
w
którym połączono Obajtka ze zorganizoNiekompetentni prezesi i pracownicy tych spółek,
waną grupą przestępczą. Obajtek nie był w
mianowani przez PiS, pobierają gigantyczne
stanie
wyjaśnić fiskusowi źródeł swojego
wynagrodzenia mimo złych wyników. Prezesi są
majątku. W tym czasie pełnił już funkcję wójta
często wymieniani, aby kolejne osoby mogły zarobić.
Pcimia. Po dojściu PiS-u do władzy sprawę
Te spółki finansują TVP i Polskie Radio, umieszczając
tam drogie (często niepotrzebne) reklamy. TVP ma więc karną umorzono i skierowano Obajtka na
motywację aby wspierać rząd PiS-u, a oczerniać opozycję. drogę kariery w spółkach Skarbu Państwa.
Czyli płacimy wszyscy, aby wybrańcy nas okłamywali.
Pracując na pełnym etacie, będąc w wieku
prawie 40 lat, Obajtek zdobył tytuł magistra
GORĄCO ZACHĘCAMY
w Prywatnej Wyższej Szkole w Radomiu
DO SZCZEPIENIA SIĘ
(wstydźcie się zwykli studenci, że tak nie
PRZECIW COVID19
potraficie).
W NAJBLIŻSZYM

BĄDŹMY WRAŻLIWI NA PROBLEMY INNYCH
Każdego roku ok. 11,5 tys. Polaków popełnia
samobójstwo. Wiele osób zabija się na
skutek depresji i innych problemów psychicznych. Na depresję cierpi prawie 10%
Polaków i liczba ta stale rośnie. Brakuje lekarzy psychiatrów i terapeutów. Jest ich
zaledwie ok. 4160 dla dorosłych i 420 dla
dzieci. Na wizytę u psychiatry młody
człowiek z niezamożnej rodziny czeka ponad
pół roku. Średnia wieku lekarzy to ok. 60 lat,
więc będzie jeszcze gorzej. Jesteśmy na
drugim miejscu w Europie pod względem
samobójstw dzieci i młodzieży. Częstym
powodem samobójstw wśród młodych jest
nietolerancja dla osób LGBT. Wielu pracowitych, uczciwych ludzi z powodu pandemii traci majątek, pracę i życie...

B

MOŻLIWYM TERMINIE.
DLA WIELU OSÓB TO
ALBO ŻYCIE, ALBO
ŚMIERĆ, LUB CIĘŻKIE
PROBLEMY ZDROWOTNE.

rys. M

KRÓTKIE INFORMACJE DLA ZAPRACOWANYCH I ZABIEGANYCH
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Obajtek zarobił w ciągu 3 lat ok.
3,2 mln zł + premia 1,7 mln zł,
mimo że zyski Orlenu po objęciu
przez niego posady prezesa są
prawie dwa razy niższe.
Rozpłynęło się gdzieś 18 mld zł.
Obajtek ma talent do prywatnych interesów.
Zakupił np. zrujnowany pałacyk i dostał w prezencie od państwa 800 tys. zł na jego remont.
Ma dostać też dodatkowe fundusze, bo zadeklarował użyczenie obiektu przez 10 lat na
zajęcia dla dzieci. Potem Obajtek stanie się
właścicielem wyremontowanego pałacyku
niemal bez ponoszenia własnych kosztów. (ang)

116 111, 800 080 222- tel. zaufania dla dzieci i młodzieży
800 100 100 - tel. zaufania dla rodziców
22 484 88 01, 22 594 91 00 - tel. antydepresyjny
800 70 22 22 - tel. Centrum Wsparcia
800 120 002 - tel. dla ofiar przemocy, Niebieska Linia
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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