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Po wyborach 101:6
W Polsce jest 107 tzw. miast prezydenckich.
W wyniku II tury wyborów okazało się, że w 101
z tych miast, prezydentami zostali kandydaci
niezależni, samorządowi i z partii opozycyjnych.
Kandydaci rekomendowani przez PiS, (często,
przywiezieni w teczkach” bez doświadczenia i
kompetencji) wygrali w zaledwie 6 miastach!
Proporcje głosów wynosiły średnio 65% do 35%
na korzyść szeroko pojętejopozycji. Podobnie
było w Sejmikach. Obywatele wyrazili swoją
wolę, aby ich „małe ojczyzny” zarządzane były z
korzyścią dla mieszkańców a nie partii. Niestety
zauważa się różne metody nacisku (głównie
finansowego), mające pomóc PiSowi
w opanowaniu Samorządów. To skok na naszą
kasę. Ostatnio Polacy zostali zbulwersowani
przejściem radnego Kałuży w Sejmiku Śląskim z
KO do PiS. Ktoś zamienił honor na honorarium.

Porównajmy:

Od nadmiaru
misek ryżu,
skręca mnie
potwornie
w krzyżu *

Zrób to sam :)
100 DOBRYCH
UCZYNKÓW
na 100 lecie
NIEPODLEGŁOŚCI
Ustąp miejsca w autobusie.
Uśmiechnij się.Wielkie sprawy
zaczynają się od drobiazgów.
Dogadajmy
się!

Musimy siać

choć grunta nasze marne
Choć nam do orki pługów brak i bron
Musimy siać choć wiatr porywa ziarno
Choć w ślad za siewcą kroczą stada wron
Musimy siać nie wiedząc w którą stronę
Poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew
Nie wiedząc kto i gdzie pozbiera plony
W dożynki czyj radosny huknie śpiew
Nie wolno nam ni sił ni dnia marnować
Musimy siać musimy tworzyć cud
Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować
Na świecie głód na świecie ciągle głód (...)

NAGRODY Rządu PO-PSL (2008-2015) 38.000 zł
NAGRODY Rządu PiS (2016-2017) 2.044.200 zł*
* te „nagrody się należały”, nigdy nie zostały zwrócone
* M. Morawiecki w restauracji
„Sowa i Przyjaciele”, wygłosił
pogląd, że Polacy powinni
„zapierda..ć za miskę ryżu”

- Adam Asnyk
Kochani,
Ten piękny i refleksyjny wiersz,
jest naszym przesłaniem. Będziemy
siać obiektywną wiedzę i pozytywną
energię. Będziemy informować
o ważnych sprawach i zachęcać
do refleksji. - A Wy sami zdecydujecie,
jak to wykorzystać i jak w tym pomóc.
Liczymy na Was!
- NOWA BIBUŁA

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz jakieś uwagi,
lub chciałbyś włączyć się jako wolontariusz w dystrybucję NOWEJ BIBUŁY, napisz: kontakt@nowabibula.pl
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Czy wiesz dlaczego
z Unii Europejskiej
płyną do Polski pieniądze?

DEMOKRACJA nie polega na tym,
że dwa wilki i jedna owca
głosują, co będzie na obiad :)

KRAKSY LIMUZYN
PREZYDENTA I RZĄDU
Wszyscy życzymy Członkom Rządu
i Prezydentowi, aby w jak najlepszym
zdrowiu, dotrwali do końca sprawowania
swoich funkcji i mogli spokojnie rozliczyć się
ze swoich poczynań. Niepokojące więc jest,
że miało miejsce kilkanaście wypadków
drogowych z ich udziałem. Dotychczas
kraksy dotyczyły: Prezydenta Dudy (3x),
Premier Szydło (2x), ministra Macierewicza,
wiceministra Kownackiego, marszałka
Kuchcińskiego i innych osób, których dane
utajniono. Zadziwia fakt, że do tej pory nie
ustalono winnych np. wypadku samochodu
premier Szydło 10.02.2017. Okazało się, że
nagrania wypadku zaginęły (!). Na rozprawy
stawia się oskarżony, 21 letni kierowca
Seicento, Sebastian K; natomiast nie stawia
się p. Beata Szydło. Mimo tzw. reformy
sądownictwa po 21 miesiącach od wypadku,
nie widać końca sprawy. Niepokoi myśl, że
każdy z nas może być „Sebastianem K.”
Niepokoi myśl, jak ludzie „dobrej zmiany”,
którzy nie są w stanie zadbać o własne
bezpieczeństwo, dbają o bezpieczeństwo
Polaków? (ang)

To proste jak zasada naczyń połączonych.
Gdy naczynia są połączone to z tego,
gdzie jest wyższy poziom, płyn przepływa
do tego, w którym poziom jest niższy. Tym
szybciej i mocniej, im to połączenie jest
większe. Tak też jest z bogactwem.
W połączonych gospodarkach bogactwo
przepływa od bogatszego do
biedniejszego. -To dla dobra wszystkich
Europejczyków. (Natomiast D. Trump
redukuje połączenie z biedniejszym
światem i wprowadza cła.) Wniosek – im
bardziej będziemy połączeni z bogatszą
Europą tym szybciej wzbogacimy się do
jej poziomu. Na każde 3 zł wpłacone do
UE wraca do Polski 10zł! Jeśli ktoś nie
wierzy niech sobie przypomni jak bardzo
wzbogaciliśmy się od czasu wejścia do UE.
Rolnicy to wiedzą najlepiej. (adg)

UWAGA! PODWYŻKI CEN
energii elektrycznej i gazu
ok. 30% dla gospodarstw
domowych
ok. 70-120% dla przemysłu
- a więc wszystko zdrożeje!

- Stosuj żarówki
energooszczędne!
Bądź rozsądniejszy od Prezydenta :)
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