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UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnie z prawdą. Jeśli masz jakieś uwagi,
lub chciałbyś włączyć się w dystrybucję BIBUŁY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, napisz: bibulaswietokrzyska@wp.pl
                                                                                                                                                              PODAJ DALEJ!

W 2013 r. w restauracji „Sowa i Przyjaciele” na pole -
cenie Marka Falenty zainstalowano podsłuchy. Nagra -
no kilku polityków rządu PO-PSL, oraz obśmiano
zjadane tam słynne „ośmiorniczki”. Nagrania  spowodo -
wały wygraną PiS-u. Falenta obecnie przebywa w 
więzieniu i żąda ułaskawienia od prezydenta Dudy,
jakoby obiecano mu to w zamian  za kompromitację 
PO. Falenta obciąża 12 polityków PiS-u, np. prezesa 
Kaczyńskiego, który usiłuje bagatelizować sprawę. 
Wiele śladów tej afery prowadzi do osób związanych z
Rosją. Zdaniem opozycji, powinna powstać komisja 
śledcza, aby rozwiązać wątpliwości.

AFERA, czy AFERKA?

Zatrważająco szybko rosną ceny żywności. W tym roku
są o 22,6% wyższe niż rok temu. Niestety, wszystko
wskazuje na to, że będzie jeszcze drożej. Kolejny
wzrost cen w tym roku będzie spowodowany nie tylko 
anomaliami pogodowymi ale również planowanymi na 
jesień podwyżkami cen prądu, gazu, wody i paliwa. 
Dodatkowo ceny wzrosną również z powodu planowa -
nego przez premiera Morawieckiego wyeliminowania
tanich marek własnych z supermarketów. Szykuje się
nam drożyzna. A jak już nam zdrożało? Zobaczmy:

ILE NA JESIENI WARTE BĘDZIE 500+?

- chleb zdrożał o 50%,
- jajka zdrożały o 26%
- kapusta w ciągu roku zdrożała o 500%,
- cebula w maju zdrożała o 270%,
- ziemniaki zdrożały o 220%
- buraki w maju zdrożały o 75%,
- pietruszka w maju zdrożała o 90%,
- rzodkiewka w maju zdrożała o 11%
                                                           źródło: Business Insidor Polska, PAP - 13.07.2019

Czym sobie na to zasłużyliśmy?

W Polsce 1 lekarz przypada na 435 osób.
- w Austrii na 196 osób,
- w Niemczech na 244 osoby,
- w Czechach na 270 osób,
- na Słowacji na 285 osób.
Jesteśmy na ostatnim miejscu 
w Europie!

nr 1/07/2019; lipiec 2019 r.

TO BYŁO UDERZENIE W NAJBIEDNIEJSZYCH
Największe koszty reformy w wykonaniu minister
Zalewskiej, tak naprawdę, poniosą dzieci najbiedniej -
szych rodziców oraz dzieci i rodzice z najmniejszych
miejscowości.                                      ......................................................
   Bo, że w Katowicach zabrakło 190 miejsc, w Łodzi -
460, w Kielcach - 429, we Wrocławiu - 1618, w Pozna-
niu 3.400, a w Warszawie - 3173 to jeszcze nic. 
Najzamożniejsi sobie poradzą. Ich dzieci skończą 
szkoły. Nawet dobre szkoły. A co z tymi najuboższymi?
   Nigdy nie dowiemy się, ile i jakie talenty zmarnowa -
liśmy. Tak, i to jest nasza narodowa tragedia.
                                                                                                                      P.Z. - lipiec 2019

W Polsce 1 lekarz geriatra przypada na 40.000
osób. 1 łóżko geriatryczne przypada na 10.000
osób. Jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie.

A tymczasem Beata Szydło w grudniu 2018 r. mówi:
„Zobacz Europo, jak można pięknie żyć.
Zobacz Europo, jak można wspaniale się rozwijać.”
                                                                                             NB - lipiec 2019

Na całym świecie obserwujemy fale upałów,

susze, pożary lasów, powodzie (...) wzrost

poziomu mórz, pojawienie się chorób i proble-

my które są tylko strasznym zwiastunem

rzeczy o wiele gorszych (...). Musimy działać

zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim

emisjom gazów cieplarnianych (...). 

Stężenia dwutlenku węgla 

muszą spadać, aby zapewnić 

bezpieczeństwo naszego 

  wspólnego domu.
                          Papież Franciszek - 2019 r.     
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