wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko jubilata, wiek, miasto, nazwa firmy dyscyplina i imiê kolegi

Zmiany w Rz¹dzie, bêdzie nowy minister.

a .e

u

Czy Lech Szramka bêdzie czarnym koniem Premiera! Nowy minister ju¿ teraz
pochwali³ siê Polakom jakie ma plany na przysz³oœæ. Gratulacje p³yn¹ z ca³ego kraju.
Z naszych nieoficjalnych, ale pewnych Ÿróde³, które uzyskaliœmy w Kancelarii Premiera RP
ustaliliœmy, ¿e w najbli¿szym czasie zostanie powo³any nowy minister œrodowiska, na czele
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którego stanie dot¹d nieznany w œwiecie polityki, 60-letni Lech Szramka z Nekli. Jako pierwsi
dowiedzieliœmy siê czym bêdzie zajmowa³ siê nowy minister i kim by³ do tej pory.
Z naszych ustaleñ wynika, ¿e Szramka jest leœniczym w prê¿nie dzia³aj¹cym Nadleœnictwie
Nekla. Jest cenionym i lubianym pracodawc¹. Na pytanie jakie ministerstwo móg³by obj¹æ
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wszyscy zgodnie odpowiadaj¹, ¿e praktycznie ka¿de. Jest on, bowiem osob¹ bardzo
wszechstronnie utalentowan¹.
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Rzecznik Rz¹du do dzisiaj nie potwierdzi³ nam tej wiadomoœci, ale równie¿ nie zaprzeczy³.
Powiedzia³ jedynie, ¿e Premier planuje w najbli¿szych dniach przedstawiæ zaskakuj¹c¹
propozycjê, która ma jak to okreœli³ - „o¿ywiæ rz¹d”. Propozycja ta ma byæ wyjœciem na przeciw
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d³ugo oczekiwanym potrzebom naszego spo³eczeñstwa. Has³o, autostrady, praca, szczêœcie i
rozwój maj¹ zacz¹æ kojarzyæ siê z naszym krajem w bardzo szybkim czasie.
Ju¿ dzisiaj zauwa¿yliœmy, ¿e przed domem przysz³ego ministra parkuj¹ ciemne rz¹dowe
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limuzyny a w okolicy pojawi³y siê wozy transmisyjne najwiêkszych stacji telewizyjnych z ca³ego
œwiata. Rodzina i s¹siedzi przysz³ego ministra ju¿ dzisiaj maj¹ problem aby spokojnie przejœæ
przez ulicê. Proszeni s¹ o dziesi¹tki wywiadów. Ka¿dy chce poznaæ wszystkie szczegó³y z ¿ycia
ministra. S¹siedzi mówi¹ o przysz³ym ministrze same dobre s³owa. Pan Roman, najbli¿szy s¹siad
Szramki zawsze móg³ liczyæ na pomoc Pana Lecha, a Pani Szczypiorska opowiada³a jak zawsze
pierwszy k³ania siê jej w drzwiach. M³ode pokolenie s¹siadów mówi, ¿e to w koñcu w³aœciwy
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cz³owiek na w³aœciwym miejscu.

Jeœli ta wiadomoœæ siê potwierdzi, bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e jest to jedna z najwiêkszych
sensacji jakie przygotowa³a nam polityka. Na szczêœcie tym razem jest to bardzo dobra
niespodzianka. Nawet politycy konkurencyjnych partii mówi¹ w samych superlatywach o
kandydacie.
Ju¿ dawno nikt w naszym kraju nie cieszy³ siê tak dobra opini¹ jak nowy minister œrodowiska
Lech Szramka.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

