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LUDZKI, POLITYCZNY, KLIMATYCZNY

KRÓTKIE INFORMACJE DLA ZAPRACOWANYCH I ZABIEGANYCH

ZADŁUŻENIE POLSKI: 1,4 biliona zł
KARY, KTÓRE PŁACIMY: 1,7 miliarda zł
WSTRZYMANA POMOC z UE: 750 mld zł

2/ Polacy nie mają gdzie się leczyć. Szpitale są
zadłużone. Ich zadłużenie wzrosło w ciągu 7
lat o 70%. Co trzeci lekarz w Polsce jest w wieku emerytalnym (65+ i 60+). Wielu lekarzy
w yemigrowa ło . Wiele leków j est
niedostępnych. Młodzi ludzie nie widzą sensu
życia. Mnożą się próby samobójcze.
W Polsce na 1000 mieszkańców
przypada średnio 2,4 lekarza,
w Europie średnio 3,8 lekarza.

3/ Polsce brakuje sojuszników. PiS skłócił nas z
Unią Europejską. Stosunki z USA są ledwo
poprawne (po chłodnej reakcji naszych władz
na wybór Bidena na prezydenta). Wojsko jest
kiepsko wyposażone. Zwolniono z niego
najlepszych dowódców (lub sami odeszli).
Równocześnie ujawniane są kolejne dowody
wpływu Rosji na naszą politykę i gospodarkę.
Pod względem innowacji jesteśmy na
24 miejscu w UE (4 miejsce od końca)

rys.MB

1/ Rząd PiS-u zadłużył Polskę najbardziej w
powojennej historii. Brane są kolejne kredyty
z lichwiarskim oprocentowaniem np. od Chin.
Równocześnie płacimy kary za nielegalne
działania w zakresie prawa i ekologii.
Zablokowana jest natomiast pomoc finansowa z UE, uwarunkowana przestrzeganiem
prawa w danym kraju. Tylko Polska i Węgry nie
otrzymały jeszcze pieniędzy!

COŚ TANIEJE! (ale cieszyć się nie możemy)
Spadają ceny akcji spółek Skarbu Państwa.
Od lat mówiło się, że „misiewicze” partyjni,
posadzeni na czele państwowych spółek spowodują straty. Tak też się stało! Oto spadek
cen akcji od dnia powołania rządu B. Szydło w
2015 roku, do cen w listopadzie 2022:
PKP CARGO S.A. -81,1 % ORLEN S.A. -44,6 %
AZOTY S.A
-67,9 % PEKAO S.A. -44,5 %
PGE S.A.
-60,6% TAURON S.A. -32,7 %
ALIOR S.A.
-59,8 % PZU S.A.
-30,1 %
Problem dotyczy prawie wszystkich państwowych spółek. Oznacza to, że za rządów PiS-u
wyparowały setki miliardów złotych polskiego majątku. Popatrzmy np. na „osiągnięcia”
prezesa ORLENU Daniela Obajtka. Gdy obejmował stanowisko w lutym 2018, akcja ORLENU była warta 105 zł, a w listopadzie 2022 już
tylko 58 zł. Mimo bardzo wysokich cen paliw
akcje ORLENU i jego wartość spadła o 44,6 %
czyli o ok. 50 miliardów zł! W tym czasie
Obajtek zarobił ok. 6 milionów zł. (gw)

4/ Kaczyński zaleca „palić wszystkim z wyjątkiem opon”. Nie byłoby tak źle, gdyby przed
laty rząd nie nakazał likwidacji elektrowni
wiatrowych, a latem nie zabezpieczył nam
opału na zimę. W panice sprowadza teraz z
zagranicy kiepski, bardzo drogi węgiel i
intensyfikuje wycinkę lasów. Jeśli zima będzie
mroźna, nie wszyscy przetrwamy. (ag)
Pod względem stanu środowiska,
(klimatu, ekosystemu, jakości życia)
jesteśmy na ostatnim miejscu w UE
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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CO SŁYCHAĆ U PREZESA
Narodowego Banku Polskiego?

2015 rok
1 dolar = 3,8 zł
1 euro = 4,1 zł
inflacja = 0%
2022 rok
1 dolar = 4,7 zł
1 euro = 4,6 zł
inflacja = 18 %
ROCZNE ZAROBKI
2021 r. - Glapiński:
1,12 miliona zł
ROCZNE ZAROBKI 2019 r.*
asystentka X: 600 tys zł
asystentka Y: 500 tys zł
* aktualne zarobki tych pań utajniono

- Na prowincji (...) króluje ogromnie degradujący
model życia. (...) Ludzie wracają do domu, piją
wódkę i oglądają pornosy.(...) - Co drugi
mężczyzna jest mizernym pijaczyną. (2008)
- Śląsk to miejsce, gdzie natężenie patologii jest
bardzo wysokie (...) To zakamuflowana opcja
niemiecka. (2014) - Nie wycierajcie swoich mord
zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata.
Niszczyliście go, zamordowaliście,
jesteście kanaliami.(2017)
- Ruch LGBT i gender zagrażają
naszemu narodowi. (2019)
- Kobieta musi dojrzeć do tego, aby
być matką, ale jak do 25. roku
życia „daje w szyję” to, (...) nie
jest to dobry prognostyk (2022)
rys.MB

KRÓTKIE INFORMACJE DLA ZAPRACOWANYCH I ZABIEGANYCH

Dziennikarze śledczy dotarli do informacji, że
prezes NBP Adam Glapiński zamienił (bez
dopłaty) swój domek w Warszawie na pałacyk
rosyjskiego magnata finansowego. Pałacyk
jest ukryty w lesie, ogrodzony podwójnym
drutem kolczastym, strzeżony przez kamery,
strażników i psy. Glapiński zarabia ponad
milion zł rocznie, a tymczasem za jego rządów
wartość złotówki spadła. Utrzymanie ministerstw drastycznie wzrosło. Zatrudnia się
osoby bez prawdziwych kompetencji, sowicie
się je wynagradza, aby część swoich zarobków
przekazywały na PiS. Bulwersują np. pensje
zaufanych asystentek Glapińskiego, osób bez
odpowiedniego wykształcenia. Te panie zarabiają więcej niż premierzy w UE. (ag)

Jarosław Kaczyński (2008 - 2022)
NIE POLECAMY takich kłamstw i pogardy!
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BAJKA O TYM,
JAK SOWA Z NIEDŹWIEDZIEM
BAWILI SIĘ PODSŁUCHAMI

W 2014 r. Marek Falenta, biznesmen handlujący rosyjskim węglem, był zadłużony u rosyjskich wspólników na ok. 50 mln dolarów. Aby
się ratować, zaoferował Rosjanom w zamian
za 130 mln zł podsłuchy rozmów ważnych
polskich polityków w restauracji „Sowa i
Przyjaciele”. Falenta miał osobistą niechęć do
ówczesnego rządu PO-PSL, który blokował
sprowadzanie węgla z Rosji, preferując polskie kopalnie. Rosjanie byli bardzo zainteresowani podsłuchami. Nagrania zostały im
przekazane, a długi Falenty zniknęły. Kilka
tygodni potem rozpętała się afera podsłuchowa uderzająca jedynie w PO i PSL. Dzięki
temu do władzy doszedł PiS. Rosji zależało na
zmianach w Polsce, ponieważ rząd PO-PSL
wspierał Ukrainę i planował też stworzenie
mostu energetycznego z Ukrainy do Europy.
Falenta twierdzi, że do nagrywania namawiali
go ważni ludzie z PiS-u, a techniką zajmowały
się służby specjalne. W liście do Jarosława
Kaczyńskiego Falenta napisał: "Liczyłem, że
wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem,
zostanie mi zapamiętana i po wygranych
wyborach załatwiona niejako z urzędu.
Zresztą taka była obietnica Panów z CBA".
Uwaga: pierwsze zapisy podsłuchów opublikowały tygodniki „Wprost” i „Do Rzeczy”,
których udziałowcy powiązani są z Rosją.
Śledztwo włożono między bajki... (ip)
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 FILM o ks. Kaczkowskim „JOHNNY”

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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