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Czy polskie „reformy”
sa potrzebne
w Unii Europejskiej?
Niektórzy kandydaci do
Parlamentu Unii Europejskiej skompromitowali się
działając w rządzie PiS-u.
Czy osoby, które popsuły
polskie szkolnictwo, rolnictwo, gospodarkę, sądownictwo i dyplomację,
będą dbać o interesy Polski, czy o interesy partyjne? Czy nadal będziemy
dostawać dotacje z UE?

„REFORMA” EDUKACJI
„Dobra zmiana” w szkolnictwie okazała się
nieszczęściem. Dzieci 6-letnie cofnięto ze szkół
do przedszkoli, podczas gdy we wszystkich
państwach Europy nauka zaczyna się wcześniej. Polskie dzieci będą więc w tyle. Zlikwidowano też gimnazja, które są na Zachodzie standardem W nowym roku zapewne zabraknie miejsc w liceach i technikach. Poziom
nauki się obniży. Nadciąga katastrofa. Odpowiedzialna za to minister Anna Zalewska chce
opuścić stanowisko dla miejsca w Parlamencie
Europejskim. Niedawno ujawniono też udział
Zalewskiej w aferze zawłaszczania środków
z Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Uwaga
przy urnach! Nie wybierajmy kandydatów,
którzy nie sprawdzili się we własnym kraju. (ap)
„REFORMA” SĄDOWNICTWA
To próba przejęcia wymiaru sprawiedliwości
przez rząd PiS-u metodą niekonstytucyjnych
ustaw. Np. obniżając sędziom wiek emerytalny (do 65 lat), rząd dążył do wymiany
niezależnych, fachowych sędziów na „miernych, ale wiernych”. Nie udało się to dzięki
protestom obywateli i interwencji Trybunału
Sprawiedliwości UE. Chaos w sądach jednak
trwa a rozpatrywanie spraw się wydłuża. (ang)
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POLSKA DYPLOMACJA – w skrócie
27:1 –

Podjętą przez PiS-owski rząd próbę
odwołania Donalda Tuska z funkcji przewodniczącego Rady Europy ośmieszył wynik
głosowania 27:1. Polskiego stanowiska nie
poparł nikt, nawet Węgry! Jednak prezes
powitał premier Szydło kwiatami, próbując
wmówić Polakom, że ta klęska była sukcesem.
Puszcza Białowieska – Z chęci zysku rząd PiS-u
zdewastował ten naturalny skarb Polski mimo
protestów obrońców przyrody i naukowców.
Na szczęście Trybunał Sprawiedliwości UE
zabronił dalszej wycinki Puszczy. Odpowiedzialny za to barbarzyństwo minister Szyszko
ustąpił ze stanowiska. Ustawa o IPN – Bubel
prawny przewidujący nierealne sankcje za
jakiekolwiek obarczanie Polaków współodpowiedzialnością za Holocaust. Świat uznał
to za próbę cenzury badań naukowych. PiS został zmuszony do nowelizacji tej ustawy w
upokarzających okolicznościach. Katastrofa
smoleńska – Komisja byłego ministra Macierewicza nie ustaliła niczego i ośmieszyła się,
inkasując za nic wysokie honoraria. Już się nie
mówi o „zamachu” ani o "dochodzeniu do
prawdy". Wraku też nie odzyskano. Oszukano
obywateli, a teraz temat jest „za-miatany pod
dywan”. Szczyt bliskowschodni w Warszawie
– To pomysł prezydenta USA, który wyznaczył
Polsce rolę organizatora. Trump zdecydował,
że na konferencję nie zos-tanie zaproszony
Iran. Polska przez to popadła w niepotrzebny
konflikt z tym krajem. Szczyt Grupy
Wyszehradzkiej – Ostatnio premierzy Czech,
Słowacji i Węgier spotkali się bez udziału
Polski. Czy jesteśmy osamotnieni?(pp)

PRZEPROWADZKA
z EUROPY na WSCHÓD?
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Najpierw za darmo.
Zapłacisz za kilka lat.
Jeśli źle zagłosujesz 26.05.2019.

OGŁOSZENIA DROBNE I DZIWNE :)

CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

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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PREZES
i jego „pionki”

Dzięki zaprzyjaźnionym
osobom, tzw. „pionkom”
lub „słupom”(m.in. swojej
sekretarce i kierowcy),
prezes Jarosław Kaczyński
dysponuje ogromnym
majątkiem Spółki Srebrna.
„Pionki” też dorobiły się
dzięki prezesowi i mimo
skromnych umiejętności
są dziś milionerami. A
przecież prawo zabrania
prezesom partii prowadzenia działalności
gospodarczej...

PREZENTY? - Kto komu i dlaczego?

UNIA, PIENIĄDZE, ZABYTKI, KOŚCIÓŁ
Unia Europejska dołożyła ponad 800 mln zł do
inwestycji związanych z zabytkami Kościoła
katolickiego w Polsce. Stanowi to ok. 75%89% ogólnej kwoty na zabytki. Dzięki temu
przeprowadzono kompleksowe renowacje
czy nawet odbudowy części klasztorów i kościołów w miejscach takich jak: Jasna Góra,
Tyniec, Gdańsk, Kraków, Sandomierz, Święta
Lipka, Wigry, Kalisz, Kalwaria Zebrzydowska,
Kalwaria Wejherowska, Góra Garbarka itd.
Sfinansowano też remont Muzeum Archidiecezji Warmińskiej oraz konserwację wielu
rzeźb, obrazów itp. Warto zauważyć, że daje to
zatrudnienie mieszkańcom podczas prac konserwatorskich i później, gdy zabytek przyciąga
więcej turystów i wiernych. Trochę to przykre
i dziwne, że z tych wspaniale odnowionych za
unijne pieniądze świątyń płyną w stosunku do
UE przeważnie słowa krytyki. (ep)

TAKIE TAM DROBIAZGI

z UNII EUROPEJSKIEJ
4417 km autostrad i dróg
ekspresowych w Polsce
1200 km linii kolejowych
440 wagonów kolejowych
256 linii tramwajowych
1000 wagonów tramwajowych
630 km sieci ciepłowniczej
335 karetek pogotowia
180 szpitali unowocześnionych
280 centrów ratunkowych
570 obiektów z termomodernizacją
15000 km wodociągów
256 oczyszczalni ścieków
6000 odnowionych zabytków
w tym wiele kościołów
77 instytucji kultury
(np. Centrum Nauki Kopernik)
15 centrów logistycznych
8 przebudowanych lotnisk

Możesz otrzymywać nawet
49.500 zł miesięcznie, jeśli
jesteś zasłużoną pracownicą
NBP, lub urodzisz 99 dzieci

:)

Prezes PiS przekazał nam radosną wiadomość:
z okazji majowych wyborów europejskich
rozda prezenty! 500+ na każde dziecko, trzynasta emerytura 1100 zł, autobus z każdej
gminy. Wg. wstępnych wyliczeń wartość tych
prezentów to ok. 40 mld zł. To mniej więcej
roczny budżet polskiego wojska, albo połowa
środków na publiczną służbę zdrowia. Za tę
samą kwotę można by np. obniżyć VAT z
obecnych 23% do 18%, dla korzyści wszystkich
Polaków, a nie tylko wybranych. Czy prezes
naprawdę ma tyle pieniędzy? Nie! On chce
nam rozdać NASZE pieniądze. Zabrane w podatkach. A nawet jest jeszcze gorzej: on na te
"prezenty" zaciągnie kredyt, a my będziemy
go spłacać. Złożymy się na to wszyscy. Każdy
Polak średnio ponad 1000 zł. (wliczając w to
emerytów i dzieci). Tymczasem w budżecie nie
ma środków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, na godne pensje dla pielęgniarek,
policjantów i nauczycieli. Ś.p. Andrzej Lepper
powiedział kiedyś: "Wy nie musicie ludziom
nic dawać. Wystarczy, że przestaniecie
zabierać, a ludzie sami sobie poradzą". (pp)
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9,9 mln. zł - prywatna ochrona prezesa
4,3 mln. zł - miesięcznice smoleńskie
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Tymczasem Suweren sfinansował:

CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

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!

