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Nasz świat zginie za 30 lat, jeśli 
nie zatrzymamy zmian klimatu!

Zdaniem naukowców:

Na całym świecie obserwujemy fale 
upałów, susze, pożary lasów, powodzie 
(...) wzrost poziomu mórz, pojawienie 
się chorób i problemy, 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) 

CZTEREJ JEŹDŹCY APOKALIPSY
SUSZA, POWÓDŹ, HURAGAN, GRADOBICIE  
to są współcześni „czterej jeźdźcy Apokalipsy”, 
którzy już rozpoczęli dzieło spustoszenia. To 
wynik postępującego ocieplenia klimatu. 
Trzeba ten proces zatrzymać! Konieczne jest 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a 
więc rezygnacja z węgla. Jeśli rządy światowe 
zignorują alarmujące ostrzeżenia naukowców, 
koniec naszego świata będzie bardzo bliski. 
Najdalej w 2050 r. zajdą w klimacie zmiany, 
których już nic nie powstrzyma. Każde, kolejne 

lato będzie coraz bardziej upalne. 
Żywność drastycznie zdrożeje.

Ludzkość będzie wymierać. 
Dotyczy to już naszych dzieci  
i wnuków! Nastąpią też migra-
cje ludzi z przegrzanych obszarów, 
gdzie życie stanie się niemożliwe. 

Będą walki o dostęp do wody (której już teraz 
brakuje)! Tymczasem Polska, Węgry, Estonia    
i Czechy zablokowały w UE ustawę o neutral-
ności klimatycznej, czyli o niezatruwaniu 
środowiska i o stopniowej rezygnacji z węgla  
(sprowadzanego z Rosji!) na rzecz tzw. czystej 
energii (wiatrowej, słonecznej, wodnej). (pp)

WOŁANIE NA PUSZCZY
Masową wycinkę Puszczy Białowieskiej zarządził 

minister Szyszko, a kontynuuje ją min. Kowal-

czyk. Tylko w 2017 r. (pod pretekstem walki z kor-

nikiem) wycięto w Puszczy nielegalnie 200 tys. 

m3 drzew. Grożą za to wielomilionowe kary, bo 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

stwierdził, że taka wycinka drzew narusza prawo. 

Mimo to przewidziano w Puszczy kolejne 150 tys. 

drzew do wyrębu. Masowe wyręby puszcz i lasów 

zarządzono też na innych terenach kraju. Wpływa 

to na zakłócenie równowagi w przyrodzie, obniże-

nie ilości tlenu w atmosferze i przegrzanie klimatu. 

Grozi nam także utrata środków z UE na ekologię.

87 % zysków z wycinek idzie m.in. na bardzo wy-

sokie pensje pracowników. Nadleśniczy zarabia 

średnio 18 tys. zł brutto miesięcznie, a operator 

maszyn leśnych 4-8 tys. zł. Pieniądze idą także na 

kosztowne inwestycje: nowe leśniczówki, drogi, 

pracownicze ośrodki wypoczynkowe, maszyny, 

samochody (np. elektryczne BMW za 2,5 mln zł!). 

Zaledwie 13% zysków ze sprzedaży drewna 

przeznacza się na nowe zalesienia i ochronę 

przyrody. Ministerstwo Środowiska oraz Pań-

stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

decydują o losie 24,5% powierzchni Polski. (ang)
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W 2018 r. sprowadzono do Polski 434 000 ton 
śmieci. To 3 razy więcej niż w 2015 roku!

NIE BYŁO NAS 
- BYŁ LAS.

ZNIKNIE LAS 

- NIE BĘDZIE NAS.

NIE BYŁO NAS 
- BYŁ LAS.

ZNIKNIE LAS 

- NIE BĘDZIE NAS.



+639%
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Nasze drogie kapuściane głowy
Rosną ceny żywności (są średnio o 22,6% 
wyższe niż rok temu). Niestety, będzie jeszcze 
gorzej z powodu anomalii pogodowych oraz 
planowanego przez PiS na jesień wzrostu cen 
prądu, gazu, wody i paliwa. W dodatku 
premier Morawiecki zamierza wyeliminować 
tanie marki własne supermarketów. Spowo-
duje to drożyznę. Jakoby miałoby to pomóc 
naszym producentom, jednak analitycy mówią 
co innego, a Polacy przecież i tak produkują dla 
supermarketów. Może to być kolejny błąd 
rządu w tej dziedzinie. Zakaz handlu w nie-
dzielę spowodował przecież upadek 27 tysięcy 
małych firm i sklepików w 2018 r.

AFERKA czy AFERA? 
W 2013 r. w restauracji „Sowa i Przyjaciele” na 
polecenie Marka Falenty zainstalowano pod-
słuchy. Nagrania kilku polityków rządu PO-PSL, 
oraz zjadane tam „słynne ośmiorniczki”, spo-
wodowały 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 rozwiać wątpliwości. (pp)

+48%

+26%

+50%

Rosną też ceny usług, zwłaszcza lekarskich 
Wzrost o 5,1% w stosunku do ubiegłego roku. 
Przy niewydolnej służbie zdrowia i wydłużają-
cych się kolejkach prywatne wydatki na lecze-
nie będą się nadal zwiększać. Lekarze wyjeż-
dżają za granicę lub odchodzą z NFZ do pry-
watnych klinik, gdzie przyjmują dziennie 
średnio 40 pacjentów, a nie 72 jak w NFZ. Na 
domiar złego minister Ziobro chce kary bez-
względnego więzienia za każdy lekarski błąd. 
Pytanie: kto zechce leczyć w takich warun-
kach? Kogo będzie stać na leczenie?(pka)

W Polsce 1 lekarz
przypada na 435 osób.

Jesteśmy na ostatnim 
miejscu w Europie! 

w Austrii na 196 osób
w Niemczech na 244 osób 

w Czechach na 270 osób
na Słowacji na 285 osób

W Polsce 1 lekarz geriatra
przypada na 40 000 osób. 
1 łóżko geriatryczne
przypada na 10 000 osób. 

Jesteśmy na ostatnim 
miejscu w Europie! 

Beata Szydło (12.2018)

Na LGBT reagują listami, 
uchwałami, rezolucjami. 
Faszyzm, antysemityzm, 
bandytyzm i wulgarność, 
jakoś naszych wielkich nie rażą.

ks. Wojciech Michał Lemański (06.2019)

+245%

+220%

+10%

Kapuściane 
głowy
najdroższe 
w historii!

Zobacz Europo, jak można pięknie żyć. 
Zobacz Europo, jak można wspaniale 
się rozwijać. 

BRUDNE POWIETRZE? 
UE straciła cierpliwość dla rządu PiS-u, który 
zaniedbuje ekologię i utrudnia przekazywanie 
pieniędzy z UE samorządom. Polacy mogą 
stracić 35 miliardów euro, które mieli dostać 
na program „Czyste powietrze", zaplanowany 
na 10 lat. Zakładał on wymianę 4 mln pieców 
węglowych „kopciuchów”, docieplanie budyn-
ków, oraz walkę ze smogiem. Czyli każdy dom 
w Polsce może stracić średnio ok. 30 tys. zł, 
przeznaczonych na termomodernizację. (ml)
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