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Dogadamy się!
- Bo zdrowie jest najważniejsze
i nie chcemy żyć w kraju, w którym
na propagandę w TVP wydaje się
więcej niż na chemioterapię!

O CZYM MILCZY FALENTA?

5+

Od 2015 r. nasze rachunki wzrosły:
woda +56%, prąd +65%, gaz +73%, wywóz
nieczystości +93%, ogrzewanie +188%

MAŁE, RODZINNE SKLEPIKI PADAJĄ

- To efekt zakazu handlu w niedziele i niestabilnego prawa. W ciągu 2018 roku ubyło aż 27
tysięcy firm zajmujących się drobnym handlem. W maju 2019 ubyło ich ok. tysiąc. Polacy
zamiast rozwijać przedsiębiorczość, zmuszeni
są do zatrudniania się w obcych sieciach albo
do emigracji. Wprowadzając zakaz handlu w
niedzielę PiS zapewniał, że rozwinie to polski
handel. Morawiecki, twierdził, że zakaz nie
będzie miał żadnych negatywnych konsekwencji dla gospodarki, bo „można kupić chleb w
sobotę, a nie w niedzielę, a buty w piątek”. Na
zakazie jednak zyskują głównie stacje benzynowe i zagraniczne sieci handlowe. Wielu
ekspertów ostrzegało przed tym zakazem.
Dlaczego zignorowano ich opinie? Czy aby
kupić bułkę emeryt będzie musiał jechać aż do
supermarketu? Kto zyskał? Kto stracił? (ang)
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Poprzedni rząd PO-PSL upadł m.in. za sprawą
tzw. afery taśmowej, czyli rozmów polityków
nagranych potajemnie w restauracji „Sowa i
Przyjaciele”. Za nagraniami stał Marek Falenta
(podobno mający powiązania z PiS-em, a także
1 000 000 000 000 zł
z Rosją, w której zadłużył się jako importer
bilion czyli tysiąc miliardów
węgla). W tej chwili Falenta odsiaduje wyrok za
ALARM! Zadłużenie Polski przekroczyło 1 bilion zł
tę aferę, ale stawia ultimatum: albo zostanie i jest najwyższe w historii. Poprzednie rządy gospodaroułaskawiony, albo ujawni kolejne taśmy, rwały rozsądniej i wiele inwestowały a nie „przejadały”.
niekorzystne dla rządu. Znane już nagrania
raczej ośmieszały, niż obciążały PO. W pamięci
Zimny prysznic a potem potop?
najbardziej utkwiły słynne „ośmiorniczki” jako Zadłużenie Polski wzrosło od 2015 r. o 110 mld.
obraz „rozpasania”. Dziś to tylko bawi, gdy złotych i przekroczyło bilion! Grozi to bankrucporównuje się np. cenę ośmiorniczek z wyda- twem Polski. Z tego powodu ze stanowiska zretkami p. Szydło na makijaż (49 tys. zł za jedną
sesję!). Dotychczas jedyne niekorzystne dla zygnowała minister finansów, Teresa CzerwińPiS-u nagranie dotyczyło słów M. Morawie- ska. Idą ciężkie czasy, a beztroski rząd Morackiego, że ludzie powinni „zap...ć” za miskę wieckiego działa tak, jakby pieniądze spadały z
ryżu. Czekamy na całą prawdę. (ang)
nieba. Tymczasem my widzimy, że wszystko
drożeje. P. Kaczyński kiedyś powiedział, że
CZYTAMY gotów jest poświęcić gospodarkę dla realizacji
PRZEŻYWAMY
swoich wizji. - I co? Po nim choćby potop?(pp)
Jesteśmy mistrzami świata
w oszukiwaniu własnego
sumienia. (...) Duch Święty
z trudem przeciska się
przez struktury Kościoła
katolickiego w Polsce.

Ś.P. ks. Jan Kaczkowski (2015)
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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Jeśli nie
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to co ?

Czy wiesz, że:
Minister Macierewicz pozostawił wojsko
w bardzo kiepskiej kondycji. Dysponuje ono
przestarzałym (nawet kilkudziesięcioletnim!)
sprzętem a najbardziej kompetentni generałowie i oficerowie (ok. 300 osób) odeszli.
Gwarancją naszego bezpieczeństwa jest więc
przynależność do Unii Europejskiej. (ang)
Minęły trzy lata od sławetnego audytu
rządów koalicji PO-PSL. Ileż wtedy było
oskarżeń o kradzieże i złe gospodarowanie
rzucanych z sejmowej mównicy przez posłów
PiS-u! Trwało to w sumie 16 godzin! Każdy z
ministrów PiS-u twierdził, że złoży zawiadomienie do prokuratury. Minęły trzy lata – i
co? I nic! Nikt z poprzedniego rządu nie został
o nic oskarżony! Żadnej z szumnych zapowiedzi Szydło, Macierewicza, Kaczyńskiego,
Ziobry i innych nie zamieniono w akt oskarżenia. Czyżby oni wtedy kłamali? A jeśli tak, to
czy teraz można im wierzyć? (pka)
Poprzedni rząd PO-PSL 11 razy zwracał
się do Rosji w sprawie zwrotu wraku
samolotu Tupolew, który rozbił się pod
Smoleńskiem. Rząd PiS-u zwracał
się w tej sprawie do Rosji
1 raz (jeden!) raz.
Najwyższy czas
zakończyć kosztowne
i absurdalne teorie spiskowe dotyczące tej katastrofy.

„Rząd się wyżywi"
Ostatnio klimat daje się nam we znaki. Na
zmianę: upały, susza, trąby powietrzne, grad,
ulewne deszcze i powodzie w całej Polsce.
Takie klęski nawiedzać nas będą coraz częściej
ze względu na zmiany klimatyczne spowodowane globalnym przegrzaniem. Zmiany te
najmocniej uderzają w rolnictwo. Polska powinna się na to przygotowywać. Aby zapobiec
obu klęskom: suszy i powodzi, niezbędna jest
budowa zbiorników retencyjnych, które przechowają wodę deszczową, aby oddać ją gruntom podczas suszy. Rząd jednak bagatelizuje
ten problem. Wydaje za to miliardy na zbędny
przekop Mierzei Wiślanej. Planuje też budowę
gigantycznego lotniska centralnego, które
prawdopodobnie będzie prawie bezużyteczne
(tak jak to w Radomiu).
Zdrowie i życie Polaków są zagrożone
z powodu PRZEGRZANIA KLIMATU, braku
zbiorników wody i alternatywnych źródeł
energii. Podobno są ważniejsze wydatki.
Grożą nam klęski nieurodzaju i niewiarygodny
wzrost cen żywności. Już w tym roku ceny niektórych warzyw podskoczyły o kilkaset procent! Ale rząd się na to przygotował: zadbał o
wysokie zarobki dla swoich urzędników.(ap)
Rząd PiS-u wypłacił sobie
12 razy więcej pieniędzy niż poprzedni
rząd PO-PSL (wg raportu NIK).
Utrzymanie kancelarii prezydenta Dudy
wzrosło rocznie o 52 miliony zł od czasów
prezydenta Komorowskiego (wg raportu NIK).
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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!

