Likwidacja Polski w toku i wciąż przyśpiesza
niedziela, 27 maja 2012 14:39

Likwidacja Polski jest niezaprzeczalnym faktem. To nie żadna teoria spiskowa. Wystarczy
szerzej otworzyć oczy i rozejrzeć się wokół siebie. Dostrzec otaczającą nas rzeczywistość oraz
dziejące się wydarzenia. Od '89 roku konsekwentnie prowadzona gospodarka rabunkowa
doprowadziła do zniszczenia naszego kraju, przerobienia go na śmietnik zachodu oraz
wpędzenia w ubóstwo rodaków. Dokonano likwidacji zakładów, hut i kopalń, stoczni, przemysłu
lekkiego. Ciężki już dawno zlikwidowany. Likwidacja PKP w ubiegłym roku nieudana przyśpieszyła. Likwidacja Całej Elity Państwa, Lotnictwa, Wojska Polskiego jego Dowództwa,
Generalicji....Likwidacja służby Zdrowia, Emerytur i Rent Teraz likwidacja szkolnictwa.
1. Zabranie Polakom jako jedyny rząd w Europie – Karty Praw Podstawowych (oslona na
czas bezrobocia)
2. Zmniejszenie zasilku pogrzebowego o 50%.
3. Zmniejszenie becikowego o 50%
4. 3 krotny wzrost podatku od “ uzytkow wieczystych “
5. Likwidacja prawie wszystkich ulg podatkowych

02.03.2012 - Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakładający wprowadzenie 49-proc.
zniżki na bilety jednorazowe dla uczniów i studentów w autobusach i pociągach oraz
rozszerzenie ulgi na przejazdy pociągami ekspresowymi – to wszystko oczywiście dla dobra
uczniów i studentów !!!!
1. 2 miliony Polaków w “ pętli zadłużenia “ na 30 mld złotych. 14 mld złotych długu na
kartach kredytowych.
2. Zadłużenie samorządów – 12 mld złotych.
3. Zadłużenie przedsiębiorstw – 240 mld złotych.
4. Długi polskich banków komercjonalizowanych – 60 mld euro = ponad 240 mld złotych,
5. Zagrożone kredyty gospodarstw domowych – 36 mld.

Polska tonie w długach; wszyscy, od noworodków do emerytów, jesteśmy zadłużeni po 21,5
tys. zł na głowę.
Dziennik „Fakt” z 11-12 marca br. opublikował zestawienie podstawowych produktów i porównał
jak siła nabywcza przeciętnej pensji (1900 zł na rękę) maleje od 2007 r. Za przeciętną wypłatę
można było kupić:
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1. Benzynę Pb95 422 (w 2007 r.) 396 (w 2010 r.) 333 (w 2012 r.)
2. Chleb 1151 (w 2007 r.) 808 (w 2010 r.) 678 (w 2012 r.)
3. Papierosy 271 (w 2007 r.) 237 (w 2010 r.) 190 (w 2012 r.)
4. Masło 593 (w 2007 r.) 542 (w 2010 r.) 476 (w 2012 r.)
5. Jogurt 2435 (w 2007 r.) 2261 (w 2010 r.) 1919 (w 2012 r.)
6. Ser żółty 550 (w 2007 r.) 520 (w 2010 r.) 442 (w 2012 r.)
7. Proszek do prania 95 (w 2007 r.) 86 (w 2010 r.) 77 (w 2012 r.)
8. Piwo 703 (w 2007 r.) 633 (w 2010 r.) 584 (w 2012 r.)
9. Książka 51 (w 2007 r.) 44 (w 2010 r.) 38 (w 2012 r.)
10. Jeansy 12 (w 2007 r.) 10 (w 2010 r.) 9 (w 2012 r.)
11. Sportowe buty 9 (w 2007 r.) 8 (w 2010 r.) 7 (w 2012 r.)
12. Bilet do kina 95 (w 2007 r.) 82 (w 2010 r.) 76 (w 2012 r.)
13. Wizyta u fryzjera 190 (w 2007 r.) 158 (w 2010 r.) 126 (w 2012 r.)
14. Szampon 283 (w 2007 r.) 253 (w 2010 r.) 228 (w 2012 r.)

W tym roku ceny wody w wielu miejscowościach wzrosły od 7 proc. do 30 proc. To niewiele w
porównaniu z tym, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Podwyżki cen wody mogą sięgnąć
nawet 400 proc. To tylko przykłady z obszernej listy podstawowych produktów i usług, z której
wynika, że drożyzna coraz dotkliwiej pustoszy kieszenie Polaków.

Likwidacja 122 sądów rejonowych z 350. Około 1500 placówek oświatowych - szkół,
przedszkoli, burs, schronisk młodzieżowych - chcą zlikwidować samorządowcy. Wynika to z
uchwał intencyjnych o zamiarze zamknięcia placówek. Informacje Polska Agencja Prasowa
zebrała w piętnastu kuratoriach oświaty.
Zobacz, jak będzie wyglądała likwidacja szkół w poszczególnych województwach:
1. W dolnośląskim samorządy chcą zlikwidować ok. 80 placówek oświatowych
2. W kujawsko-pomorskim prawie 200 szkół przeznaczonych do likwidacji
3. W lubelskim ponad 70 szkół do likwidacji
4. W lubuskim samorządy planują likwidację 77 placówek oświaty
5. W łódzkim zamierzają zlikwidować 70 placówek oświatowych
6. W małopolskim samorządy chcą zlikwidować kilkadziesiąt szkół
7. W opolskim 85 szkół i przedszkoli do likwidacji
8. W podkarpackim do likwidacji przeznaczono 150 szkół
9. W podlaskim samorządy chcą zamknąć 120 szkół
10. W pomorskim szkoły likwidowane głównie z powodu nowelizacji prawa
11. W śląskim do likwidacji 171 szkół i 2 przedszkola
12. W świętokrzyskim samorządy chcą zlikwidować 36 szkół
13. W warmińsko-mazurskim złożono 146 wniosków ws. likwidacji lub przekształcenia szkół
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14. W wielkopolskim samorządy zamierzają zlikwidować 137 szkół
15. W zachodniopomorskim kuratorium ok. 200 wniosków dot. m.in. likwidacji szkół

Do tego dodajmy:
1. podwyżka cen energii
2. podatek ekologiczny
3. podwyżka VAT na książki (lemingom i tak zbędne więc…)
4. podwyżka przeglądów rejestracyjnych aut
5. podwyżka akcyzy na papierosy
6. 20 mln w nagrodach dla rządu Tuska w 2010 roku
7. podatek od muzyki w klubach
8. podatek vat 23, 24 w 2012, 25 w 2013
9. Podwyżka opłat za dzierżawę gruntów
10. Podwyżka vat na żywność
11. Dług publiczny blisko konstytucyjnego progu – wynosi teraz 815 mld zotych.
12. Podatek katastralny od 2012 roku
13. Podwyżka akcyzy na gaz od 2012 roku
14. Podwyżka VAT na ubranka dziecięce
15. Podwyżka opłat paliwowych
16. Podwyżka cen żywności
17. Podwyżka stóp a co za tym idzie problemy ze spłatami kredytów
18. Brak rewaloryzacji progów podatkowych PIT
19. Przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS= odebranie Polakom 35-40 letnich składek na
ZUS
20. Przedłużenie okresu składkowego do ZUS do 67 roku życia dla mężczyzn i 65 roku
życia dla kobiet. Wyobrażacie sobie 67 letniego pracownika? Jaki pracodawca da prace
staruszkowi?
21. Z kont emerytalnych w ZUS wyparowało w ubiegłym roku ponad 8 miliardów złotych.
Znikły środki emerytalne należące do osób, które pobierały rentę i zmarły, nie dożywszy
emerytury.
22. Zerwanie umowy o budowę elektrowni atomowej na spółkę z Litwą
23. Sprzedaż gazu łupkowego USA i podstawionym firmom rosyjskim za ok 5% wartości.
24. Wprowadzenie podatku dachowego, śniegowego i od deszczówki
25. Podatek od basenów

Ta lista nie uwzględnia afer i przekrętów Platformy, a o tym możesz poczytać tutaj : http://mark
d.pl/afery-po/
Począwszy od tzw “afery katarskiej”,a kończąc na publicznym zobowiązaniu wyborczym Tuska i
PO, w którym zapewniali o pozyskaniu 300 mld złotych z budżetu Unii . “Bo tylko Platforma jest
w stanie zapewnić ten transfer do Polski”
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Po wyborach – temat przestał istnieć. Pamiętacie 100 mln Wałesy? To taka sama historia. I nie
ma co zwalać na składkę do UE, która i tak kosztuje nas corocznie już ok. 14-15 mld zł.
1. Śledztwo w sprawie majątku Palikota 28 grudnia 2011 r. umorzyła prokurator Joanna
Chojnowska. Dlaczego? Uznała, że działalność Palikota nie miała "znamion czynu
zabronionego". Zdaniem prokuratury Palikot nie ujawnił wszystkich składników swojego
majątku, ale "nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pana posła wynikają z
filozoficznego wykształcenia i stosunku do wartości materialnych".
2. 240 tys PLN na prywatne loty Tuska - Samolot rządowy leci z Warszawy do Werony. Tam
zabiera Donalda Tuska z ferii. Premier przylatuje do Warszawy na specjalną konferencję oraz
służbowe spotkanie. I wraca rządową maszyną do Werony, aby kontynuować urlop. Rachunek?
Około 240 tysięcy złotych
3. Ponad JEDEN MILION PLN MIESIĘCZNIE na Tomasza Lisa - Ponad 92 tys. zł brutto dla
firmy Tomasza Lisa Deadline Productions. Dodatkowe honorarium tylko dla publicysty – 20 tys.
Ponad drugie tyle – koszty producenckie, co w sumie daje sumę blisko 300 tys. zł za odcinek.
Nietrudno policzyć, że przy czterech odcinkach w miesiącu z kieszeni podatników na program
Tomasza Lisa w państwowej telewizji wypływa ponad milion złotych.
4. Na podstawie parytetu wielkości kraju Polska ma prawo do zatrudnienia ok 300 osób w
Parlamencie Europejskim w
5. celu reprezentacji i obrony interesu narodowego. W PE pracuje zaledwie kilku Polaków
(min Lewandowski)
6. Dlaczego zrezygnowali z praw które nam się należą????
7. Tomasz Arabski przegrał w swoim okręgu wyborczym i powinien się wycofać z polityki bo
nikogo nie reprezentuje, a jest szefem Kancelarii Premiera (Sic!).
8. W perspektywie Polacy będą płacili ok 30% drożej za prąd ze względu na podpisany
przez Tuska pakiet klimatyczny.
9. Podatek katastralny w wysokości 1% wartości nieruchomości już w 2014r.
10. 10% wzrost wysokości składki ZUS.
11. Rzeczywista prywatyzacja służby zdrowia w Polsce. Ubezpieczenie społeczne
wynikające z zapłaconych składek ZUS
12. praktycznie nie istnieje. Leki i usługi medyczne są de facto odpłatne. Bezrobotni maja
być pozbawieni prawa do
13. szczątków istniejącego jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego. Nie masz pracy i pieniędzy
– umieraj!
14. Samo podpisanie ACTA będzie kosztowało Polskę i Polaków dziesiątki miliardów
złotych rocznie )prawa autorskie i
15. wymóg oryginalności)

TYLE TRZEBA ZABRAĆ POLAKOM ABY ZAPŁACIĆ!
Tusk spłacił z naszych pieniędzy:
1. 500 mln zł będzie musiała zapłacić Polska firmie J&S Energy – to kwota z odsetkami
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wcześniejszej kary nałożonej przez jedną z rządowych agencji na ową firmę, którą nakazał
zwrócić Naczelny Sąd Administracyjny.
2. PZU – Eureko = 4,8 mld pln
3. Polska Telefonia Cyfrowa – Vivendi =1,25 mld pln
4. Prezydencja UE = 430 mln pln /najdroższa z wszystkich dotychczasowych !!! A takich
bubli, zafundowanych nam przez ekipę Tuska, jest przecież dużo więcej – choćby
nieodzyskane niemal 750 mln zł odszkodowania od chińskiego Covecu za klęskę przy budowie
A2 czy 150 mln zł na łatanie dziury po fatalnie przygotowanej ustawie żłobkowej. Itp. itd.
5. Dług publiczny = 400 mld pln za ostatnia kadencje Tuska. Pytanie: Jak Polska i Polacy
maja ten dług spłacić?
6. A może maja corocznie spłacać odsetki w nieskończoność i w ten sposób oddać
wielokrotność tej kwoty? Czy to nie jest to samo co zadłużenie Gierka, który zmarł, a my nadal
spłacaliśmy jego niemalejący dług ?
7. Umorzenia dla Rosjan = 1,2 mld pln
8. “Pomoc“ dla Włoch – 6 mld euro = ok 27 mld złotych oprocentowane na 0.5%, kiedy
brane przez nas kredyty z
9. MWF są oprocentowane 5% rocznie. Strata = 4,5% z kwoty 27 mld złotych = 1,215 mld
złotych w błoto. Rok w rok.
10. 100 tys urzędników rocznie = 12 mld pln.
11. “rolowanie” polskiego długu ok 40 mld złotych rok w rok.
12. Najdroższy gaz w Europie = 350$ za 1 tys m3 gdy Wlk Brytania płaci 193$ za 1 tys m3
/Tusk skomentował: “ta umowa dobrze służy Polsce” Zdrowy rozsadek mówi ze – ta umowa do
2037r świetnie służy... ale ROSJI!
13. Podpisany przez Tuska pakiet klimatyczny wejdzie w życie w 2013r i spowoduje wzrost
cen prądu elektrycznego o 30 do 50%
14. Zagraniczne banki w Polsce biją kolejne rekordy zysków w 2011r. – 15,7 mld zł., nie
przekłada się automatycznie na nadwyżkę budżetową. Deficyt jak był tak jest, dodatkowo długi
się ukrywa i tnie ważne wydatki. Zyski dywidendy i transfery wędrują za granicę. Ten roczny
drenaż to co najmniej 50-60 mld zł. przy jednoczesnym co rocznym wzroście zadłużenia o
70-100 mld zł.
15. 110 mld złotych na Euro 2012. Stadion w Warszawie = 2 mld złotych. Zamiast budować
zakłady pracy i wysokich technologii dające miejsce pracy Polakom – wybudowali stadiony!
16. 200 mln złotych corocznych odsetek od elastycznej linii kredytowej 30 mld euro,
podpisanej przez Tuska z której nie korzystamy. 200 milionów corocznie w błoto !!!
17. Podpisany przez Tuska “Eurofisc” umożliwi urzędnikom Unii natychmiastowe (!!!)
sprawdzenie twojego stanu posiadania w Polsce. Rozumiecie co to znaczy? Czy to też jest dla
was za trudne??
18. Zakaz używania symboli państwowych na dyplomach!!
19. Zakaz używania symboli państwowych poza okolicznościami wyznaczonymi przez
administracje państwową.
20. Zmiany w programie nauczania języka polskiego i historii.
21. Próba usunięcia orzełka z dokumentów i koszulek sportowców.
22. Próba zamontowania komunistycznego napisu w Stoczni Gdańskiej "Stocznia im.
Lenina".
23. Próba powrotu do pomników radzieckich(Czterech śpiących,Ossowo,etc.)
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24. Platforma zamyka corocznie ok 500 szkol !
25. Zamierzają zamknąć 122 sądów rejonowych.
26. Cały czas zamykają dworce i linie kolejowe.
27. Likwidacja straży gminnych i miejskich na terenie całego kraju.
28. Zmniejszenie prawie o 50% liczby kapelanów wojskowych – sposobem na zmniejszenie
liczebności wojska ????.
29. Podwyżka abonamentu RTV)
30. Chcą nam zamknąć oczy – Ustawa o tajemnicy państwowej utajniająca prace rządu.
31. Chcą nam zamknąć usta - cenzura TV i Radia
32. Chcą nam zamknąć możliwość wyrażania naszego zdania - - Odmowa koncesji dla TV
TRWAM (KRRiT i Komorowski – Dworak + Luft)
33. Chcą nam uniemożliwić prywatny kontakt – ACTA, MSWiA za 170 mln złotych w ciągu
36 miesięcy ma stworzyć system nadzoru nad anonimowymi sieciami internetowymi TOR i
Proxy. Na razie zamiast ACTA będziemy mieć INDECT. Gdy już sprawa ACTA przycichnie, to
PO je wprowadzi tylnymi drzwiami POprzez odpowiednie przepisy tymczasem uprawnienia
jakie dostał NIK pozwalają całkowicie kontrolować Internet.
34. 26.01.2012 – Tusk podpisuje ACTA (dziesiątki miliardów euro strat dla gospodarki)
35. 24.02.2012 – przerwanie programu budowy korwety Gawron. (Polska bez Marynarki
Wojennej)
36. 02.03.2012 – PO poddaje w Sejmie pod glosowanie wniosek o sprzedaż Lotos-u
Rosjanom. Wniosek zostaje odrzucony glosami PiS. Rosjanie są już właścicielami
największego polskiego dystrybutora gazu butlowego “Intergaz”. Maja zakusy na polski sektor
bankowy. Domyślacie się co to znaczy??
37. 02.03.2012 – Tusk podpisuje “pakt fiskalny” co oznacza kontrole i zatwierdzanie
polskich budżetów przez Niemcy.

Źródło: nadesłano e-mail.
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