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    A rząd się nie martwi, bo ma przecież rządowe szpitale 
i lecznice, to ich wyleczą!
                                                                                                                             R.Ch. lipiec 2019

  W Kielcach starzy schorowani ludzie chodzą od apteki do 
apteki i odchodzą z kwitkiem, czyli z niezrealizowaną 
receptą.  Jeszcze gorzej  mają ludzie w małych 
miejscowościach, gdzie jest jedna apteka. 

  Podstawowych leków brakuje już nie tylko w aptekach, ale 
hurtowniach i to tych największych. Aptekarze od miesięcy 
alarmowali, że jeśli władze nie zatrzymają wywozu leków z 
Polski za granicę, leki się skończą. W dodatku w Chinach 
zamknięto wiele fabryk leków.

mogą kupić leków na ciśnienie, na cukrzycę, na tarczycę! 
Tak źle z lekami, jak za rządów PiS, nie było nawet za 
komuny. 

  Ludzie, w tym starsi schorowani emeryci i renciści, nie

  Władze zrobiły sobie z ludzi pośmiewisko i uruchomiły 
informację telefoniczną o brakach leków. Linia albo jest 
zajęta, albo można się dowiedzieć, że ze swoją receptą 
trzeba jechać do innego miasta.

Inne kraje się na to przygotowały i zrobiły zapasy, albo 
otwarły własne fabryki. Ale PiS bardziej był zajęty bitwą o 
zabranie Westerplatte niż zdrowiem Polaków.

Gdzie kupić leki? 
CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Była premier i od niedawna euro posłanka PiS Beata Szydło
w tajnym głosowaniu po raz drugi nie została wybrana na 
stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw społecz -
nych Parlamentu Europejskiego. Za jej kandydaturą 
opowiedziało się tylko 19 europosłów. Czyżby Unia
Europejska mniej ceniła Beatę Szydło niż nasi obywatele?
   Komentując tą decyzję prezes PiS Jarosław Kaczyński 
powiedział – „ była premier zapłaciła za to, że jest przed -
stawicielką kraju i uznaje chrześcijańskie wartości”.
   Tą wypowiedź, z kolei, skomentował Nikodem Madziara
na FB – „Czy składając w prokuraturze, a następnie w 
sądzie (!), fałszywe zeznania, które winą za spowodowanie
wypadku jej limuzyny obarczały młodego chłopaka z 
Seicento, Szydłowa rzeczywiście zachowała się jak
przykładna katoliczka?!” – oceńcie sami.
   Wreszcie po dwóch porażkach Beaty Szydło, 18 lipca na 
to stanowisko wybrana została Lucia Durisz Nicholsonowa,
obywatelka Słowacji - kraju równie katolickiego jak Polska.
W głosowaniu poparło ją 38 europosłów, 14 było przeciw, 
a trzech wstrzymało się od głosu. Dodam jeszcze, że komisja
zatrudnienia liczy 55 europosłów.
   
                                                                                                                            P.Z.- lipiec 2019 r.

   Idą WIELKIE PODWYŻKI za śmieci
   Średnio aż o 60 procent wzrosną opłaty za wywoże -
nie śmieci na największe w regionie świętokrzyskim 
wysypisko w Promniku. Korzystają z niego Kielce i 17 
gmin. Szykujcie się na wielkie podwyżki opłat za 
śmieci, bo firmy na pewno przerzucą koszty na ludzi!
    Podwyżkę już zapowiedziała dyrekcja Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami, które kieruje Zakładem Unieszko -
dliwiania Odpadów w Promniku. Skąd takie podwyżki? 
Głównie przez zaniedbania pisowskich władz. Od 2-3 lat 
było wiadomo, że Chiny wstrzymują przyjmowanie 
surowców wtórnych zza granicy, w tym z Europy. 
W Promniku rośnie góra surowców wtórnych, których nie 
są w stanie przerobić polskie zakłady przetwórcze, bo ich 
po prostu nie ma. Władze nie zadbały o przepisy 
ułatwiające taki biznes. A co robi nasza rządząca partia? 
Wprowadza coraz to nowe przepisy, które zmuszają firmy 
śmieciowe do gigantycznych inwestycji. Zapłacą za to 
zwykli ludzie w rachunkach za wywóz śmieci.
                                                                                                                             R.Ch. - lipiec 2019 

  
Takiego wstydu i upokorzenia, jakiego doznała 
w Europie nasza Ojczyzna, już dawno nie było.  
Ulubienica prezesa Kaczyńskiego, Beata Szydło 
dwa razy przegrała głosowania na szefową komisji 
ds .  zat rudnienia  Par lamentu Europejsk iego.
   Tylko nasza europosłanka Róża Thun i była premier 
Ewa Kopacz nie miały problemu i dostały w głosowaniach 
urzędy, o które się ubiegały. Róża Thun zajmie się spra -
wami konsumentów, w czym jest świetna, a Ewa Kopacz 
będzie wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego.
   Po drugiej stronie mamy PiS z innymi rekordami – wstydu, 
niekompetencji i kompromitacji. Jeszcze nigdy w historii 
Unii Europejskiej nie zdarzyło się, aby na szefa komisji 
Parlamentu Europejskiego nie wybrano kandydata uzgod -
nionej partii. Ale PiS-owi się ta sztuka udała. Wystawił na 
to stanowisko Beatę Szydło, znaną z usunięcia flag UE z 
budynku rządu i znaną z tego, że krzyczała w parlamencie 
Europy pouczając innych, czym jest wolność i demokracja.
Wystawienie Szydło to był policzek dla normalnych 
europosłów, którzy chcą, żeby Polska została w Unii 
Europejskiej, a nie żeby PiS Polskę z Unii wyprowadził. 
No i Szydło przegrała, raz 27:21, a w dogrywce aż 34:19.
                                                            R.Ch. - lipiec 2019 

Kompromitacja PiS-u w UE

Między 2017 rokiem, a czerwcem 2019 r.nie oddano
do użytku ani jednego kilometra autostrady.
                                                                                                                                J.Piechociński 

Demokracja jest najsprawiedliwszym z ustrojów: nikt nie 
dostanie lepszych przedstawicieli, niż na to zasługuje.
                                                                                          znalezione w sieci, a jakże prawdziwe

„Gazeta Polska” ściągnęła pomysł na naklejki od
... radykalnych muzułmanów ze wschodniego

Londynu.
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