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Praca, wiedza,
doświadczenie
- niekoniecznie
dzisiaj w cenie.

M.B.

Promowana
nowa moda:
bydło, oraz
chlewna
trzoda.

KROWA, ŚWINIA, NAUCZYCIEL
Podczas, gdy Beata Szydło prowadziła nieporadne negocjacje ze strajkującymi nauczycielami, prezes PiS-u Kaczyński „wbił jej nóż w
plecy”. Na spotkaniu przedwyborczym z rolnikami obiecał, że dostaną dopłatę do krowy
(500 zł) i trzody chlewnej (100 zł). Prezes nie
obiecał niczego nowego. Takie właśnie dopłaty
dla hodowców Unia Europejska już dawno
zaplanowała w nowym budżecie unijnym.
Prezes jak zwykle, rozdaje cudze pieniądze,
ale chce, byśmy sądzili, że wyjmuje je z
własnej kieszeni. Jednak tym razem mocno
przeszarżował, bo nauczyciele potraktowali to
jako kolejne upokorzenie. Na krowy i świnie
pieniądze są, a nauczyciel ma praco-wać za
niecałe 3000 zł na rękę? Strajk był więc
uzasadniony. Szydło rozpaczliwie podpisała
pseudo-porozumienie z tzw. oświatową
„Solidarnością", reprezentowaną przez R.
Proksę, radnego PiS.-u Porozumienie niekorzystne dla nauczycieli, prowadzące do dużych
zwolnień z pracy. Strajk więc nadal trwa. Rząd
nie chce dać realnych podwyżek nauczycielom, bo boi się, że po nich zgłoszą się równie
kiepsko opłacani lekarze, pielęgniarki, urzędnicy, służby mundurowe itp. Grozi nam zamęt.
Tak się kończy rozdawanie publicznych pieniędzy dla doraźnych korzyści wyborczych. (pp)

PODWYŻKI CEN z ostatnich 3 lat:

woda + 56% GDY DROŻEJĄ
prąd + 65% MEDIA - DROŻEJE
gaz + 73% WSZYSTKO!
MOWA NIENAWIŚCI
Ludzie często okazują niechęć wobec innych
poprzez język. Obraźliwymi i kłamliwymi
słowami obdzierają kogoś z godności. To jest
właśnie hejt-mowa nienawiści. Kaczyński i
Brudziński wykrzykiwali w grudniu 2015 r.
„komuniści i złodzieje" pod adresem tłumów
protestujących przeciw łamaniu prawa. Takie
obelgi powtarzano setki razy na ulicy, w telewizji, niestety także w kościołach. Ośmieliło
to kolejnych ludzi do podłości. Słyszymy, jak
krzyczą: „a na drzewach zamiast liści, będą wisieć komuniści". Kogo mają na myśli? Kogo
mianują „komunistą”? Nie lekceważmy takich
słów! Faszyzm przecież nie zaczynał się od
obozów koncentracyjnych, tylko od obelg. (ani)
Katolik nie może być
antysemitą, antygejem,
ANTYKIMKOLWIEK.
Oznaczałoby to pogardzanie
drugim człowiekiem
- a tego zrobić nie wolno.

Ś.P. ks. Jan Kaczkowski
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 Kaczyński nazwał PiS „ludzkimi panami”

KASA +, czyli „miałeś panie* złoty róg”
W 2015 r. PiS miał wszystko, by rządzić przez
lata – większość parlamentarną, rozbitą opozycję, pełen skarbiec, (bo PO i PSL nie szastały
pieniędzmi) oraz koniunkturę gospodarczą na
świecie. Niestety miał jeszcze coś - żądzę pieniędzy i zemsty. Wyborcy PiS-u chcieli dwóch
rzeczy: 500+ oraz więzień pełnych polityków
PO. Okazało się też, że za PiS-em stoi wygłodniała armia działaczy i ich pociotków. A dla
nich ważna jest tylko KASA+. Wygrać wybory,
a umieć rządzić, to dwie różne sprawy. Po
trzech latach jedyne, co się udało, to napełnić
kieszenie poplecznikom PiS-u. Państwo coraz
bardziej trzeszczy w szwach, a niezadowolenie
kolejnych grup społecznych narasta. (pka)

Co się zdarzyło na Podkarpaciu?
Pewien mąż stanu trafił podobno do domu
publicznego. Tam jakoby zainteresował się
nieletnią Ukrainką. Rzekomo sfilmowano go w
toku amorów. To mogłoby być podstawą do
oskarżenia o złamanie prawa. Nagrania jednak
nie ujawniono. Jest podobno dobrze zabezpieczone. Jakoby są próby zdobycia go i szykany
wobec pracowników CBA. Czekajmy na wyniki
śledztwa. Na razie wypada domniemywać o
niewinności każdego człowieka. Zwłaszcza
polityka, który często mówi o patriotyzmie
i „wartościach rodzinnych”. (ap, ang)
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SZUFLANDIA czy EUROPA?
Unia Europejska (UE) łączy zarówno interesy
gospodarcze, jak i wartości demokratyczne
oraz swobody obywatelskie, do których
tęskniliśmy przez lata komunistycznej niewoli.
Nie wolno nam było czytać tych samych
książek co inni Europejczycy ani słuchać tej
samej muzyki. Nie mieliśmy praw wyborczych
ani paszportów w kieszeni. Czuliśmy się jak
mieszkańcy Szuflandii w filmie „Kingsajz”:
mniejsi od mieszkańców Zachodu. Od 2004 r
zaczęliśmy rosnąć i cieszyć się godnością obywateli nie tylko własnego kraju, ale również
Europy. Niektórzy widzą w tym „zagrożenie dla
narodowej kultury”. Tymczasem kultura i gospodarka, jak płuca, potrzebują otwartych
okien i drzwi. Nie bez powodu w czasach
zaborów i komuny wybitne dzieła naszej kultury powstawały na emigracji. Kultura i gospodarka potrzebują wolności słowa, wolności
badań naukowych, wolności twórczości
artystycznej. Potrzebują demokracji.

26 maja - WYBORY
do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

?

GŁOSUJ i WSPIERAJ
PROEUROPEJSKICH
KANDYDATÓW

Demokracja jest cenna nie tylko dla nadętych
profesorów i natchnionych artystów. Wskaźniki demokracji ściśle wiążą się z poziomem
szczęścia. W rankingu szczęśliwości przodują
Finlandia, Norwegia, Dania. Polska ma zaledwie 42 pozycję w rankingu szczęśliwości, a
54 w rankingu demokracji. UE wspiera demokrację w krajach członkowskich. Szanując UE,
dbamy o własne szczęście. (agro)

Chcesz aby wybory przeprowadzono prawidłowo?
Masz ukończone 18 lat? Zarejestruj się na stronie
okw.info.pl i zostań obserwatorem wyborów.

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!

