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DWORSKIE APANAŻE
Adam Glapiński, szef NBP-Narodowego Banku
Polskiego, bardzo ceni swoich pracowników.
Szczególne uznanie w jego oczach zyskała
Martyna W., z zawodu rusycystka, wcześniej
pracująca w przedszkolu i reklamująca rajstopy. Pani ta, atrakcyjna blondynka, zarabia
miesięcznie od 65 tys. do 80 tys. zł (w zależności od premii). W NBP znalazła też intratne
zatrudnienie jej siostra, zaś szwagier wygrywa
przetargi. Obu paniom, z uwagi na szczególną
pozycję w NBP, nadano przydomki „dwórki”,
„aniołki” albo „Pixi”i „Dixi”. Sytuacja ta ma być
może racjonalne wytłumaczenie. Otóż A.
Glapiński, dzięki swej przydatności dla PiS-u,
oraz zarządzaniu NBP dorobił się wielomilionowego majątku Widocznie czując się
niezręcznie
wśród osób mniej zamożnych
stara się im pomóc. (ang)
-

ROCZNE ZAROBKI
WAŻNYCH OSÓB
1. Kanclerz Niemiec.......936 tys. zł
2. Rusycystka z NBP......912 tys. zł
3. Premier Wlk. Brytanii..859 tys. zł
4. Prezydent Francji.......776 tys. zł
5. Prezydent Rosji..........544 tys. zł
6. Premier Włoch............496 tys. zł
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NIE TYLKO KONI ŻAL...
Słynna niegdyś Stadnina Koni Arabskich
w Janowie Podlaskim to jaskrawy przykład
demolowania gospodarki. Jeszcze w 2015
roku stadnina przyniosła ok. 3,2 mln zł zysku.
Rząd PiS-u zastąpił jednak wieloletniego
prezesa stadniny, nowym, pozbawionym
kwalifikacji. Doprowadziło to do drastycznego
upadku prestiżu Janowa. Wycofali się zagraniczni klienci, co odbiło się na wynikach finansowych. Kolejne dwie zmiany prezesów też nie
przyniosły poprawy. Niestety, już w roku 2017
stadnina zanotowała 1,6 mln zł strat. Obecnie
jest na skraju bankructwa. Okazało się, że
partyjni prezesi nie są w stanie zastąpić tych
kompetentnych. (pp)

WOJNA w INTERNECIE
Szok i niedowierzanie: Adam Andruszkiewicz
(lat 28) został wiceministrem cyfryzacji.
Według ekspertów z instytutu Political Capital
jest on rosyjskim narzędziem wpływu. Jedną
z form agresji Rosji jest walka w internecie,
prowadzona przeciwko Europie i Zachodowi,
walka o ludzkie umysły i dusze. Kreml często
wykorzystuje do swoich celów prawicowe,
eurosceptyczne partie, za pomocą których
próbuje podważyć zaufanie Europejczyków do
Unii Europejskiej, przedstawiając Zachód jako
zepsuty. Lekiem na to zepsucie maja być
„prawdziwe wartości moralne”. Wartości
które skłoniły Kreml do prowadzenia wojny
w Syrii czy na Ukrainie. Andruszkiewicz może
być kolejnym ministrem osłabiającym Polskę,
po Antonim Macierewiczu, szefie MON-u
który pozbawił polską armię wykształconych
generałów, oraz wstrzymał zakupy nowoczesnego uzbrojenia. (ml)

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!
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DZIKI PROBLEM

Naukowcy stwierdzili, że
planowany dodatkowy
odstrzał 210 tys. dzików,
nie pomoże w ochronie
zdrowia świń przed ASF,
lecz zachwieje równowagę w przyrodzie.
Myśliwi jednak na tym
zarobią. Przepadnie
natomiast 35 mln. zł
dotacji z UE, na faktyczną
ochronę zdrowia świń.

AAAfery

?

650 zł zabicie lochy
300 zł zabicie dzika

ROZDZIAŁ I
Jakże niepozornie wyglądają dziś zdarzenia,
określane szumnie jako „afery” za rządów POPSL, (czy wcześniej SLD-PSL)! Jakże inne były
wtedy standardy! Niezgłoszony w oświadczeniu zegarek ministra Nowaka spowodował, że minister podał się do dymisji. Tzw.
afera hazardowa, sprowadzała się do zwykłego gadulstwa, -a zakończyła się dymisją kilku
osób. Poważniej wyglądała afera Rywina:
utworzono wtedy komisję śledczą, która
prześwietliła sprawę, zaś Lew Rywin został
skazany na więzienie. - A jak to teraz wygląda?
1) Afera SKOK-ów, instytucji ochranianej
przez PIS od wielu lat, do dzisiaj kosztowała
podatników prawie 5 mld złotych. Gdyby nie
objęcie ich nadzorem w 2012 r., obywatele
i państwo straciliby jeszcze więcej pieniądzy.
Twórca systemu SKOK-ów, G. Bierecki, jest dziś
majętnym senatorem PIS-u. Szokuje to, że postępowania w prokuraturze przeciw SKOK-om,
zostały umorzony przez min. Ziobrę. 2) Afera drugie pensje, bezpodstawnie wypłacane
w rządzie Beaty Szydło, sumie 2,238 miliona
zł. Do historii arogancji przejdą słowa premier
Szydło, że “te pieniądze się po prostu
należały”. Dla porównania: rząd PO-PSL w latach 2010-2015, wypłacił w sumie zaledwie 38
tys. zł premii. To tylko kilka przykładów.
Niezależne media wyliczyły już ponad sto
kosztownych afer. Trzeba to śledzić.(pk)

ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI
Z okazji 100-lecia niepodległości Polski,
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON)
zdecydowało o ufundowaniu 100 tzw. ławek
niepodległości. W wyniku konkursu, na
podstawie niejasnych kryteriów, wybrano
model w formie kanciastego, betonowego
klocka, z czymś w rodzaju otwartego laptopa
na wierzchu. Na betonie nikt nie ma ochoty
usiąść, jako, że jest zimny i obłazi z niego farba.
Z tyłu ławeczki znajdują się malutkie przyciski,
uruchamiajace odtwarzanie pieśni patriotycznych. Tyle, że nikt nie wie jak to obsługiwać. Jednak najbardziej bulwersuje fakt, że
MON wydał na to ok. 4,2 miliona zł, zaś gminy
muszą jeszcze do ławek dopłacić. Każda ławka
kosztuje 40 –75 tys. zł (w zależności od
lokalizacji). Zamiast 100 betonowych klocków
można by kupić np. 1400 specjalnych,
ozdobnych, ławek, takich jak na rysunku.
Lepiej jednak, gdyby MON przeznaczył te
pieniądze na hangary dla czołgów Leopard,
których delikatna elektronika niszczeje na
mrozie. Od ponad roku MON nie jest w stanie
rozstrzygnąć przetargu na hangary, których
koszt obliczono właśnie na 4 miliony zł. (ang)

!

40 tys. zł
ławka zamówiona
przez MON

3 tys. zł
ławka ufundowana przez
przedsiębiorcówz Rozprzy
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