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MARSZAŁEK WYSOKICH LOTÓW

Marszałek Marek Kuchciński podał się
do dymisji, mimo że - jak twierdzi - nie
złamał prawa, latając z rodziną i znajomymi (głównie na trasie Warszawa Rzeszów). To były specjalne loty
kategorii HEAD, samolotem odrzutowym, przysługujące najważniejszym
osobom w państwie. Każdy taki lot na
tej trasie kosztuje ok. 40 tys. zł. Trudno
dokładnie oszacować, ile pieniędzy
„wylatał” marszałek, bo zaginęły (!!!)
dokumenty z pierwszych lat rządów PiS.
Prezes Kaczyński bronił Kuchcińskiego,
zachęcając do sprawdzenia, jak latał
Tusk i inni. No to sprawdzajmy. (ang)

marszałek Marek Kuchciński
03.2018-07.2019
Warszawa - Rzeszów
- Warszawa i inne
114 lotów* - koszt 4,0 mln zł

JAK ONI LATALI:

CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

*niepełne dane

prezydent Lech Kaczyński
11.2007-06.2009
Warszawa - Gdańsk - Jurata
- Gdańsk - Warszawa i inne
141 lotów - koszt 2,3 mln zł
premier Donald Tusk
11.2007-06.2009
Warszawa - Gdańsk
- Warszawa i inne
- 51 lotów - koszt 0,5 mln zł
cdn.
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KILKA WERSJI HISTORII LOTÓW

nie było lotów z rodziną n było 6 n
były 23 loty z rodziną n nie było lotu
tylko dla żony n a jednak był n CIS:
było ok. 80 lotów n było ponad 100 n
Kuchciński zabierał tylko rodzinę
n ups...- jednak nie tylko n cdn.
Na szczęście, niezależne media sprawdzają fakty
n

WSTAWANIE z KOLAN w UE i NATO?

W 2009 r. Polak, Jerzy Buzek, został przewo2015-2019
dniczącym Parlamentu Europejskiego. W 2014
r. Polak, Donald Tusk, został (i jest do dziś)
przewodniczącym Rady Europejskiej. Dotych*wg. prezesa Kaczyńskiego
czas Polacy byli w gronie ścisłego kierownictwa
Unii. W tym roku PiS stwierdził, że wprowadza
WYDATKI KANCELARII PREMIERA
do Europarlamentu „silną ekipę”, ale jakoś nikt
2014 r. - 128,1 mln zł
z tej ekipy nie uzyskał żadnego stanowiska w
2015 r. - 146,8 mln zł
UE. Zdzisław Krasnodębski nie został wybrany
2016 r. - 154,5 mln zł
na wiceprzewodniczącego Parlamentu. Beatę
2017 r. - 203,6 mln zł
Szydło aż dwukrotnie odrzucono jako kandydatkę na szefową komisji zatrudnienia. Posło2018 r. - 342,5 mln zł
wie PiS-u w Unii Europejskiej nie są traktowani poważnie. Nie znają dobrze języków
KONTROLA NIK wykazała
obcych, brakuje im kompetencji, należą do
skandaliczne zaniedbania
niewiele znaczącej frakcji, więc nie mają
i straty w słynnej Stadninie Koni
wpływu na politykę Unii – i nie tylko. Również
Arabskich
w Janowie Podlaskim.
2015 r.
sekretarz generalny NATO odrzucił kandydaturę Krzysztofa Szczerskiego na swego zysk +3,200 mln
zastępcę i wybrał Rumuna. Istnieje obawa, że
2018 r.
kiepscy politycy nie będą w stanie nic załatwić
strata
-3,273 mln
dla Polaków. Kto i kiedy wstał z kolan? (pp)
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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
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Polska jest jedynym krajem w
Europie, w którym rośnie liczba
zgonów z powodu raka piersi.
Co roku umiera 6 tysięcy Polek,
których nie stać na prywatne
leczenie. Tylko u nas nie refunduje się rybocyklibu, leku ratującego życie. Roczna kuracja
kosztuje 144 tys. zł.
Wcześnie wykryty rak piersi
może być w 95% uleczalny.

1360 KARETEK
POGOTOWIA
MAMY W POLSCE
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ZBIEGI OKOLICZNOŚCI 2015-2019 (NIEKTÓRE)
- nieczynna kamera w Sali Kolumnowej Sejmu
- zniszczona dokumentacja z wypadku kolumny
rządowej premier Beaty Szydło
- utajnione listy rekomendacji pisowskich
sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa KRS
(rzekomo niektórzy rekomendowali samych siebie)

- dziwne losy taśmy z „afery podkarpackiej”
(dot. marszałka Marka Kuchcińskiego)
- śmierć w więzieniu świadka w sprawie
obyczajowej „afery podkarpackiej”
- zniszczona połowa dokumentów dotyczących
specjalnych lotów marszałka Kuchcińskiego

2142 LIMUZYN
MA RZĄD PIS

NADAL BRAKUJE W APTEKACH
ok. 500 WAŻNYCH LEKÓW

INFOLINIA dot. leków: tel. 800 190 590
(NIE)BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

W pierwszej połowie 2019 r. w wypadkach
drogowych w Polsce zginęło aż 1345 osób,
czyli 11% więcej niż przed rokiem. Zajmujemy
niechlubne piąte miejsce w Europie pod
względem niebezpieczeństwa na drogach. W
2018 r. w wypadkach drogowych w Polsce
zginęło półtora raza więcej mieszkańców niż
wynosi średnia w UE. Gorzej było tylko w
Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i na Łotwie.
Niestety Polacy często lekceważą przepisy, a
także jeżdżą pod wpływem alkoholu. W Polsce
codziennie sprzedaje się ok. 3 milionów tzw.
małpek, czyli małych buteleczek z wódką. Co
piąty dorosły Polak pije wódkę także przed
południem. To kwalifikuje się do leczenia. (ang)
Za czasów RZĄDU PO-PSL
wybudowano 900 km nowych autostrad
i 1180 km dróg ekspresowych.
Za czasów RZĄDU PiS
dokończono 126 km autostrad
(rozpoczętych przez poprzedni rząd),

wybudowano 33 km nowych autostrad
i 764 km dróg ekspresowych.

?

W trakcie rządów PiS
zadłużenie Polski wzrosło
o 110 miliardów zł. Średnio
3 miliardy zł miesięcznie.
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CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

Inflacja największa od 7 lat
ZŁO NA ZIEMI RADOMSKIEJ

Na konwencji PiS-u w lipcu 2019 r. prezes
Kaczyński ostrzegał przed „ofensywą zła” w
przeszłości i teraz. Z pewnością kiedyś złem
było stłumienie przez władze PRL sprzeciwu
radomian w 1976. A co dziś złego dzieje w
okolicach Radomia? Może nieprzemyślana
budowa lotniska za ponad miliard złotych? Taki
gigant spowodowałby likwidację lotniska w
Modlinie, którego modernizacja kosztowałaby
tylko ok. 50 mln zł. Warto też pamiętać o tzw.
układzie radomskim związanym ze zmianą
przeznaczenia i wartości gruntów, których
właścicielami są znajomi posła PiS-u Marka
Suskiego. Czy ktoś to zło zauważa? (ap)
Katolik nie może być antysemitą,
antygejem, antykimkolwiek,
bo bycie „antyktosiem” oznacza,
że pogardzamy drugim człowiekiem, a tego czynić nie wolno.
Bo to głęboko antykatolickie (...)
Ś.P. ks. Jan Kaczkowski (2015)

POLECAMY KSIĄŻKĘ KS. KACZKOWSKIEGO „DOŚĆ KATOLIPY”
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