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NASZE PIENIĄDZE ZNIKAJĄ

NAUCZYCIELE ZNIKAJĄ

równa

Brakuje ok. 13 tys. nauczy- Po
cieli. Odeszli z zawodu najlepsi, doświadczeni. Powodem są niskie płace, zła
atmosfera, brak perspektyw. Poziom nauki spada.
Dotyczy to szczególnie informatyki, przedmiotów
ścisłych i języków obcych.
Szkoły są źle wyposażone.
W dodatku nasze dzieci
rozpoczynają naukę o rok
później niż inne w Europie .
Wg ministra Czarnka szkoła ma uczyć potulności i religii, a nie zaradności, kreatywności,
racjonalności. Młodzi Polacy z kiepskim wykształceniem, będą w przyszłości tylko tanią
siłą roboczą, podatną na despotyzm. Zamożniejsi rodzice opłacają więc dzieciom korepetycje i posyłają je do szkół prywatnych.
Większość młodego pokolenia deklaruje chęć
emigracji. Co będzie z naszym narodem?

-17%

-25%

INFLACJA
jesień 2022

INFLACJA
wiosna 2023

Oczywiście znaczącym powodem inflacji jest
wojna w Ukrainie, ale jeszcze przed jej rozpoczęciem, inflacja w Polsce rosła bardziej niż w
reszcie Europy. Winę za to ponosi Rząd PiS-u,
obsadzający najważniejsze stanowiska ludźmi
pazernymi „miernymi, ale wiernymi”, oraz ich
krewnymi, nie radzącymi sobie z problemami
gospodarczymi. A może też nie widzą w tym
swojego interesu? Przecież wiele osób „dobrej
zmiany” zostało milionerami. 122 osoby
zainkasowały aż 267 mln zł, pracując w
państwowych spółkach: PZU, PKO BP, PeKao
SA, Alior Bank, PGNiG, Grupa Azoty, Orlen,
Lotos, Enea, Energa, PKP, KGHM, Tauron, itd...
Skandaliczna jest też sprawa 24 mln zł nagród
w Ministerstwie Finansów, mimo fatalnej
sytuacji państwa, do której tam dopuszczono.
Porównaj treść Konstytucji z działaniami PiS-u.

KRÓTKIE INFORMACJE DLA ZAPRACOWANYCH I ZABIEGANYCH

l

Mamy w Polsce inflację, najwyższą od 25 lat,
jedną z największych w Europie. Najgorsze
jednak przed nami. Ekonomiści szacują, że
wiosną 2023r. inflacja w Polsce wyniesie ok.
25%. Czyli stracimy ćwierć emerytury lub
ćwierć pensji. Tymczasem w Europie średnia
inflacja wynosi dziś 8,5%, czyli jest 2 razy
mniejsza niż u nas. ZNIKAJĄCA ZŁOTÓWKA

li
auczycie
Pensja n 2022 ok. 4%.
w
wzrośnie j z inflacją!

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
(...) my, Naród Polski - wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości,
dobra i piękna, jak i nie podzielający tej
wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący
z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za
walkę o niepodległość, (...) świadomi potrzeby
współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra
Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń (...), pragnąc na zawsze zagwarantować
prawa obywatelskie, a działaniu instytucji
publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
(...) w poczuciu odpowiedzialności przed
Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu
społecznym (...) Preambuła do Konstytucji RP (fragment)

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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FAŁSZYWE INFORMACJE czyli „fejki”

WZROST CEN ENERGII w 2022r
dla gospodarstw domowych:
prąd: +115 % (ponad 2 razy)
gaz: +60%
WZROST CEN dla przemysłu,
małych firm i samorządów
może wynieść nawet
+700% (ponad 8 razy)
A wtedy zdrożeje
tu
ne
er
t
drastycznie
in
z
s.
WSZYSTKO!
ry
CHLEB
za 30 zł?

Tak. Można było skorzystać z informacji
wywiadu USA o zbliżającej się wojnie w
Ukrainie i zabezpieczyć zasoby surowców
energetycznych. Można było wstrzymać
likwidację kilku kopalń. Można było kilka lat
temu zainwestować w energię odnawialną
i dofinansować najuboższym panele słoneczne. Można było nie tracić miliardów na
budowę i rozbiórkę, źle zaprojektowanej
elektrowni w Ostrołęce. Można było 7 lat
temu nie „walczyć z wiatrakami”, czyli nie
likwidować elektrowni wiatrowych.

rys.MB

KRÓTKIE INFORMACJE DLA ZAPRACOWANYCH I ZABIEGANYCH

CZY MOŻNA BYŁO TEGO UNKNĄĆ?

PIONKI PREZESA SIĘ
WYKRUSZAJĄ,
CZĘSTO
Pi
W ATMOSFERZE SKANDALU. ALE ODCHODZĄ
Z MILIONAMI W KIESZENIACH. NA ICH MIEJSCE
PRZYCHODZĄ NOWE
PIONKI, KTÓRE MUSZĄ
SIĘ SZYBKO DOROBIĆ.
-TO DLA NICH JEDYNA
SZANSA. ŻADNA NORMALNA FIRMA NIE
ZATRUDNI PRZECIEŻ
IGNORANTÓW. TYLKO
PAŃSTWO PIS DAJE
IM TAKĄ SZANSĘ.
PODCZAS WYBORÓW PIONKI BĘDĄ
WALCZYĆ O KASĘ I BEZKARNOŚĆ.,,..;,

ZADBAJ O LEGALNOŚĆ I KONTROLĘ
WYBORÓW. ZAPISZ SIĘ DO OKW*
*Obywatelska Kontrola Wyborów, www.okw.info.pl

Wiele z tych informacji pochodzi z Rosji , gdzie
działa cała armia płatnych „trolli”, mających
siać zamęt, skłócać i osłabiać inne państwa.
PRZYKŁADY FAŁSZYWYCH INFORMACJI:
1. COVID nie istnieje (to tylko grypka)
2. Szczepionki są szkodliwe
3. Większość leków jest szkodliwa, należy
....leczyć się ziołami, talizmanami i modlitwą
4. Rosji należą się ziemie na Ukrainie
5. Rosjanie nie atakują, nie torturują, nie
....gwałcą, nie okradają ludności cywilnej
6. Unia Europejska i USA spiskują przeciw
....Polsce i chcą jej odebrać niezależność
7. Putin ma dla Polski najlepsze propozycje
8. Chrześcijanie są w Polsce prześladowani
9. LGBT to złoczyńcy z wyboru, którzy chcą
....demoralizować dzieci
10. W Smoleńsku był zamach
11. Przemoc w rodzinie nie istnieje
12. Globalna katastrofa klimatyczna
nie istnieje, itd., itp....

ZBIGNIEW ZIOBRO i PIS BLOKUJĄ
170 MILIARDÓW ZŁ Z UE DLA POLSKI
Ziobro, pełniąc funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, dopuścił się
wielokrotnego łamania prawa polskiego i
międzynarodowego. Dlatego UE wstrzymuje
przekazanie Polakom pieniędzy z Funduszu
Odbudowy po pandemii Covida. W UE stnieją
obawy, że w Polsce, gdzie nie ma dziś praworządności pieniądze zostaną niewłaściwie
wydane. Obawy te potwierdza kontrola NIK-u
która wykazała, że np. pieniądze z Funduszu
Sprawiedliwości zostały wydane bezprawnie m.in. na zakup programu „Pegasus” który zamiast
służyć do walki z przestępcami,
służył do nielegalnego śledzenia przeciwników politycznych,
także w sytuacjach bardzo intymnych! Te bezprawne działania Rządu przyczyniają
się do odsuwania Polski
na boczny tor i ubożenia
zwykłych ludzi. Tym bardziej, że równocześnie
nasz kraj jest zadłużany!

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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