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A P E L
Do Premiera, Posłów , Senatorów
W obliczu potężnego, ciągłego obniżania się stopy życiowej społeczeństwa na skutek stale
rosnącego bezrobocia, niebezpiecznie rosnących cen żywności, silnie rosnących cen lekarstw,
wydłużających się terminów wizyt w przychodniach u lekarzy specjalistów ( np. termin do
specjalisty kardiologa wydłuża się do roku, a do przychodni diabetologicznej trzy miesiące i
więcej w zależności od miejscowości itd. itp.) częste odchodzenie od aptek bez lekarstw ze
względy na brak pieniędzy do ich wykupienia. Obywatele twierdzą, że Rząd oraz obydwie Izby
Polskiego Parlamentu doprowadziły do faktycznego występowania w Polsce Eutanazji i skrajnego
ubóstwa.
Państwo Polskie poprzez Posłów i Senatorów skutecznie promują i patronują powstawaniu coraz
większych obszarów patologii społecznej. Rośnie rzesza trwale wykluczonych , trwale
zadłużonych ( poziom dłużników sięgnął liczby miliona 800 tysięcy )

Wobec tragicznej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa
oraz niepokojących prognoz na następne lata

Apelujemy do Rządu. Sejmu i Senatu
O podjęcia natychmiastowych, radykalnych działań drastycznego obniżenia wydatków w
administracji państwowej, terenowej i samorządowej z drastycznym obniżenia zatrudnienia oraz
płac. Wszystkie te rodzaje wydatków z roku na rok, bez racjonalnych przesłanek, szybko rosły w
tym w kontekście wyposażenia tych instytucji w wysokospecjalistyczny i wysokowydajny sprzęt
komputerowy, komunikacyjny i transportowy a także na skutek zatrudniania nagminne osób z
rodziny i znajomych. Zatrudnienie to nie wynikało z faktycznej potrzeby.
Zlikwidowanie od natychmiast zalegalizowanej korupcji- czyli wszelkiej maści rad
nadzorczych które nie są potrzebne dla pomyślności większości obywateli. Powiązania osób tam
zasiadających można sprawdzić w Internecie. Niektórzy członkowie i ich rodziny są w tylu radach
nadzorczych, że nie mają czasu na pracę w swoich macierzystych zakładach pracy.
Od natychmiast rozpocząć prace legislacyjne nad ograniczeniem ilości posłów w Sejmie oraz
nad całkowitą likwidacją Senatu i urzędu Prezydenta wraz z jego świtą.
Maksymalnie
obniżyć wydatki osobowe ze środków budżetu państwa i z budżetów terenowych za „szczególne”
prace nad osobliwymi przedsięwzięciami.
Budowa Stadionu Narodowego i związane z nią umowy wskazują na miernotę intelektualną osób
je przygotowujących i podpisujących. Zbędne wydatki z tego wynikłe nie pociągają za sobą
zapewne jakichkolwiek sankcji.
Więcej nie będziemy podpowiadać. Bierzcie przykład z dekretu Rządu Mario Montiego, z
Prezydenta Urugwaju Jose Mulica, Prezydenta Kolumbii Alwaro Uribe i wielu innych mądrych
przywódców. Aby pomagać LUDZIOM BIEDNYM w biedzie – WYSTARCZY CHCIEĆ !!!.
Stwierdzenie:„macie czelność mówić, że dbacie o obywateli i kraj …a dbacie wyłącznie o własne
interesy!!!” prawdopodobnie za kilka tygodni lub miesięcy będzie skandowane na ulicach miast.
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