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Idziemy do przodu, zmieniamy Polskę,
likwidujemy patologie, prowadzimy uczciwą
politykę społeczną.
Wygraliśmy te wybory w sposób
zdecydowany. Uzyskaliśmy najlepszy wynik
jaki kiedykolwiek, jakakolwiek partia uzyskała
w wyborach do sejmików wojewódzkich mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. Dzisiaj
mamy w Polsce opozycję totalną, opozycję,
która odrzuca jakąkolwiek współpracę, która
odwołuje się do zajść ulicznych, która odwołuje
się do zagranicy. Ale nie musi tak być. To jest
kwestia, którą traktujemy jako przejściową,
którą traktujemy jako incydent w naszej
historii—powiedział Kaczyński. Zdaniem
prezesa PiS „polski naród potrzebuje dwóch
rodzajów patriotyzmu: ogólnopolskiego i
lokalnego, tej ziemi, tu w Przemyślu‖ - mówił.
Jak zaznaczył, „dopiero to połączenie daje siłę,
w oparciu, o którą można tworzyć coś, co
przyniesie sukces tym pokoleniom, które żyją
dzisiaj i które przyjdą, które stworzą raz na
zawsze silne państwo polskie, które nie będzie
już nigdy zagrożone‖.
Magazyn krytykuje opozycję: Obsesyjna
postawa wobec PiS przynosi efekt przeciwny
"Polscy liberałowie powinni przestać
atakować rząd i zacząć twardo patrzeć w lustro"
- ocenia w internetowym wydaniu sytuację w
Polsce po wyborach samorządowych
amerykański dwumiesięcznik "Foreign Policy".
Tytuł tekstu: "Polska opozycja powinna winić
samą siebie".
Czas zaciskania pasa i walki z rządem. Jakie
były ostatnie 4 lata w samorządzie?
Dla lokalnych władz to była kadencja pod
znakiem zaciskania pasa i walki z rządem . Dla
PiS – czas dialogu i nowego podziału
kompetencji między stolicą a regionami.
Skala ubóstwa wyraźnie spadła
W ciągu trzech lat spadła liczba ubogich.
GUS opublikował właśnie dane o zasięgu
ubóstwa w 2018 r. Wynika z nich, że skala tego
zjawiska wyraźnie zmalała w ciągu ostatnich
trzech lat. I to we wszystkich jego miarach. Jak
mierzone jest ubóstwo? Na potrzeby tego
badania wyróżniono trzy jego rodzaje. Pierwszy
to ubóstwo warunków życia. Inna miara to
ubóstwo dochodowe. W takim ujęciu ubogim
jest każdy, u kogo dochód był niższy niż 60
proc. przeciętnej dla całego kraju. Trzecim
stopień nierównowagi budżetowej. GUS podał
też dane o zasięgu ubóstwa wielowymiarowego.
Są nim dotknięci ci, którzy spełniają kryteria
wszystkich trzech miar. Ubogich w tym aspekcie
jest 2,1 proc. gospodarstw domowych w
porównaniu do 3,4 proc. przed trzema laty.
Które kraje walczą z ubóstwem
najskuteczniej? Najnowsze dane Eurostatu
Ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego
w Unii Europejskiej spada. W Polsce w 2017 r.
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prawie jedna piąta mieszkańców była zagrożona
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednak
poprawa w relacji do 2012 roku jest bardzo
wyraźna. W ubiegłym roku problem dotyczył
7,3 mln Polaków, czyli 19,5 proc. populacji, a
pięć lat wcześniej 26,7 proc. (10,1 mln osób),
czyli o 7,5 pp więcej.
Polska jest jedną z 4 czy 5 gospodarek w
Europie, która wypracowuje nadwyżki
Ostatnia podwyżka ratingu Polski przez S&P
częściowo odzwierciedla zmianę struktury
gospodarki w kierunku usług - powiedział
Frank Gill, główny analityk agencji ratingowej
S&P na Polskę.
Polski dług publiczny szybko spada. W II
kwartale wyniósł 50,7 proc. PKB
Polski dług publiczny, liczony według
metodologii ESA2010, na koniec II kwartału
2018 r. wyniósł 50,7 proc. PKB wobec 51,3
proc. PKB w I kw. i wobec 53,3 proc. PKB w II
kw. 2017 r. - podał Eurostat.
Deficyt sektora finansów w Polsce w II
kwartale wyniósł 0,7 proc. PKB - Eurostat
Wyrównany sezonowo deficyt sektora
finansów publicznych w Polsce w II kwartale
2018 roku wyniósł 0,7 proc. PKB - podał
Eurostat.
Rząd uszczelnił system podatkowy. Lukę
podatkową PO – PSL zmniejszono z 24 do
14 proc.
Rząd w krótkim czasie uszczelnił system
podatkowy. W 2017 r. dodatkowo do budżetu
wpłynęło 42,5 mld zł. Lukę podatkową z czasów
Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego zmniejszono z 24 do 14
proc. – poniżej średniej europejskiej.
Deficyt sektora rządowego i samorządowego
spadł do 1,4 proc. PKB. GUS podał dane za
2017 r.
Deficyt sektora rządowego i samorządowego
(tzw. general government deficit) wyniósł 1,4
proc. PKB na koniec 2017 r. wobec 2,2 proc.
PKB (po rewizji) w 2016 r., a zadłużenie tego
sektora sięgnęło odpowiednio: 50,6.
Rafalska: Wskaźnik dzietności w ciągu 2 lat
wzrósł o 12 proc. do poziomu 1,45 w 2017 r.
Wskaźnik dzietności w ciągu dwóch lat
wzrósł o 12 proc. do rekordowego poziomu 1,45
w 2017 r.; wzrasta też liczba drugich i kolejnych
urodzeń - napisała w środę na Twitterze minister
rodziny, pracy i polityki społecznej.
Rusza Kolej+. Rządowy program szansą dla
połączeń regionalnych
Znalazły się pieniądze, więc rząd rusza z
nowym programem. Kolej+ ma odrodzić
połączenia regionalne. Na początek powstanie
20 linii kolejowych.
Na przetargi na budowę oczekują zadania
drogowe warte 48 mld zł
W programie budowy dróg krajowych na lata
2014-2023, z perspektywą do 2025 r. oczekują
na ogłoszenie przetargu zadania wartości 48 mld
zł -poinformował podczas poniedziałkowego
posiedzenia sejmowej komisji.
GUS: obroty w handlu detalicznym we
wrześniu wzrosły o 4,7 proc. rdr
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (43.)
Dużo wody w Wiśle upłynęło zanim leśne
dziadki z Państwowej Komisji Wyborczej
podały wyniki. Oczywiście podały wyniki
odczytując urzędowy papier, co w dzisiejszych
czasach ma sens mniej więcej taki jaki jeżdżenie
do pracy dorożką. Przewodniczący Leśnych
Dziadków czytał blisko 500 nazw miejscowości
do środka nocy. Nic dziwnego, że nikogo to nie
obeszło...
Rządzący odnieśli sukces, co więcej, że sukces
ten jest dobrą bazą do dobrych, lepszych niż
ostatnio, wyników wyborów parlamentarnych.
Dlaczego? Ano dlatego, że rządzącym
przypadnie większa liczba etatów do obsadzenia
(opozycja co najmniej o połowę pogorszyła stan
własnych synekur). Co to oznacza? Więcej
etatów w terenie dla swoich, czyli więcej głosów
(oni sami, ich rodziny, ich klienci) w przyszłych
wyborach i lepszy marketing. A dla opozycji
oznacza to dodatkową frustrację i konieczność
poszukiwania uczciwej pracy. A za utratę
synekury w powiecie nikt do TSUE nie
napisze...
Teraz będziemy mieli rozmowy koalicyjne w
sejmikach, co oznacza że PO i PIS będą
próbować przekupić tzw. bezpartyjnych
samorządowców lub partyjnych outsiderów z
PSL i SLD. Oczywiście rządzący mają większe
możliwości perswazji (np. stanowisko dla żony
w duże państwowej spółce versus stanowisko w
miejskich wodociągach). Warto zauważyć, że
PIS rządził do tej pory w jednym sejmiku, a PO
w 15. Obecnie PIS będzie samodzielnie rządził
w 6 sejmikach a PO w 1. Według mnie PIS ma
jeszcze szanse na dwa sejmiki. Czy to jest
porażka?
Wszyscy się dziwią, że w Warszawie znacząco
wygrał Czaskoski. Przyznam, że poczułem duże
rozczarowanie, ale bynajmniej nie Jakim, a tymi
co tak głosowali. W zasadzie wszystkie duże
miasta przypadły lub przypadną obywatelskim.
W ramach ochrony układu i środków
utrzymania...
Chociaż, według Lubanałera, jeżeli są takie
miejscowości czy miasta, w których PiS wygrał,
to trzeba bardzo dokładnie przyglądać się czy
nie mamy tam ograniczenia cywilizacyjnego. I
wszystko jasne, w Warszawie nie ma
prymitywów wybierających PIS, po szkołach
łażą aktywiści przebierania chłopców w sukienki
i aktywiści od interpretacji konstytucji. Rabiej
(dwóch aktywistów w jednym), subtelnie grając
słowami znad bramy w Auschwitz, powiedział:
miejskie powietrze czyni wolnym...
„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/80829

Wydajność pracy w przemyśle w okresie
styczeń-wrzesień 2018 r. wzrosła o 3,2 proc. rdr
przy większym o 2,7 proc. zatrudnieniu i
wzroście przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto o 7,2 proc. - podał GUS.
GUS: nowe zamówienia w przemyśle na
eksport we wrześniu wzrosły o 7,1 proc. rdr
Nowe zamówienia w przemyśle na eksport
we wrześniu 2018 r. w ujęciu rdr wzrosły o 7,1
proc. po wzroście o 9,6 proc. rdr w poprzednim
miesiącu -podał GUS.
GUS podał najnowsze dane:bezrobocie nadal
spada
Stopa bezrobocia we wrześniu 2018 r.
wyniosła 5,7 proc. wobec 5,8 proc. w sierpniu podał GUS.
W "szarej strefie" w 2017 r. pracowało 880
tys. osób - 5,4 ogółu pracujących
W 2017 roku pracę nierejestrowaną
wykonywało 880 tys. osób, tj. 5,4 ogółu
pracujących - podał GUS.
Ponad pół miliarda złotych trafiło na konta
poszkodowanych przez suszę rolników
Ponad 535 mln zł przekazała już Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
rolnikom poszkodowanym przez tegoroczną
suszę - poinformował rzecznik ARiMR Paweł
Mucha.
1,2 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich już
na kontach rolników
1,2 mld zł przekazała już rolnikom Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
formie zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018 r.
Pieniądze trafiły do 436 tys. rolników –
poinformował w środę rzecznik ARiMR Paweł
Mucha.
Dług publiczny w relacji do PKB poniżej 50
proc. PKB. Jest to najlepszy wynik w
ostatnich latach
Wyrównany sezonowo dług sektora finansów
publicznych w Polsce w II kwartale 2018 roku,
wyniósł 50,7 proc. PKB, co więcej deficyt
sektora finansów publicznych wyniósł tylko 0,9
proc. PKB. Okazuje
się, że deficyt ten spadł prawie o połowę w
stosunku do roku 2015 (ostatniego roku rządów
PO-PSL) z 2,7 proc. PKB do wspomnianego 1,4
proc. PKB, a wręcz parokrotnie w stosunku do
lat 2008-2015, kiedy
to sięgał nawet 8 proc. PKB.
Arbitralna decyzja TSUE łamie zasadę
pierwszeństwa kontroli prawa przez polski
TK.
Usiłowanie kształtowania systemu wymiaru
sprawiedliwości w Polsce przez organ
sądowniczy UE ponad Polską władzą
ustawodawczą i kontroląsądowniczą
obowiązującego prawa przez polski Trybunał
Konstytucyjny,stanowi naruszenie suwerenności
i niepodległości ustrojowej państwa polskiego.
Podporządkowanie się zapadłemu w stosunku do
Polski postanowieniu „zabezpieczającemu‖
TSUE z pominięciem polskich norm
ustrojowych kontroli zgodności ustaw z
Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny,
mogłoby być kwalifikowane jako zdrada stanu.
Temat praworządności w Polsce i na
Węgrzech w programie Rady UE na 12
listopada
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Na środowym spotkaniu ambasadorów
krajów UE w Brukseli zdecydowano, że temat
praworządności w Polsce i na Węgrzech pojawi
się na spotkaniu unijnych ministrów ds.
europejskich, które zaplanowano na 12 listopada
-poinformowały PAP źródła dyplomatyczne.
UE: 16 listopada rozprawa w TSUE w
sprawie Sądu Najwyższego
Trybunał Sprawiedliwości UE przeprowadzi
16 listopada wysłuchanie stron w sprawie
decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania
przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym poinformowały służby prasowe TSUE.
MON chce znowu produkować proch.
Najpierw trzeba wyłożyć 400 mln zł
Odbudowa produkcji prochu w Pionkach
zajmie od 3 do 5 lat i będzie to koszt około 400
mln zł - powiedział w Sejmie wiceszef MON
Wojciech Skurkiewicz. Jednocześnie od razu
zaznaczył, że rząd jest w stanie przeznaczyć
takie środki na zakład. W Pionkach miałby
powstawać nowoczesny proch nitrocelulozowy.
Budowa dróg lokalnych.Ustawa została
przyjęta przez Sejm
36 mld w ciągu 10 lat ma zostać wydane na
drogi lokalne ze pośrednictwem Funduszu Dróg
Samorządowych. Takie są główne założenia
ustawy, która w środę została przyjęta przez
Sejm. "Ustawa o Funduszu Dróg
Samorządowych realizuje jedną z obietnic tzw.
piątki premiera Morawieckiego"
Rozmowy z USA o bazach w Polsce odbywają
się w ramach NATO
Zabiegi o zwiększenie amerykańskiej
obecności wojskowej w Polsce są
skoordynowane, zarówno w ramach NATO, jaki
w kraju; dwustronne rozmowy z USA są
elementem działań w ramach NATO.
MON modernizuje polską flotę śmigłowcową
Wielozadaniowe śmigłowce Sokół służą w
polskiej armii od dawna, głównie jako maszyny
pomocnicze wojsk lądowych, ale też jako
maszyny poszukiwawczo-ratownicze,
transportowe i spełniające szereg innych.
E-zwolnienia lekarskie od 1 grudnia
1 grudnia tego roku to dobry moment do
pełnego wdrożenia e-zwolnień; wszyscy
interesariusze są przygotowani – poinformował
wiceminister pracy Marcin Zieleniecki.
Przedstawiciel rządu był dziś pytany w Sejmie
przez posłów PiS-u o dotrzymanie tego terminu.
Już w grudniu obowiązującą formą będzie
jedynie e-zwolnienie.
104 osoby podejrzane ws. wystawiania
"pustych" faktur VAT na pół mld zł
104 osoby usłyszały prokuratorskie zarzuty w
śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy
przestępczej, która wytworzyła co najmniej 20
tys. "pustych" faktur VAT na kwotę prawie 0,5
mld zł.
ABW zatrzymała pięć osób, które miały
wyłudzać podatek VAT
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
zatrzymała pięć osób, które miały wyłudzać
podatek VAT przy fikcyjnym obrocie różnymi
towarami – dowiedziała się dzisiaj PAP. Jedną z
zatrzymanych osób poszukiwała policja do
odbycia kary i w związku z innymi
przestępstwami.

KAS: Rusza akcja „Stop szarej strefie”
Rusza akcja „Stop szarej strefie‖. Pod lupą
Krajowej Administracji Skarbowej znajdą się
przedsiębiorstwa, które nie rozliczają się
prawidłowo z fiskusem. To przede wszystkim
firmy z branży budowlanej, gastronomicznej
oraz motoryzacyjnej.
Kantar Public: Nastroje społeczne: 38 proc.
optymistów i 41 proc. pesymistów
38 proc. Polaków uważa, że sprawy w kraju
zmierzają w dobrym kierunku; 41 proc.
ankietowanych ocenia, że w złym - wynika z
sondażu Kantar Public.
„Maryla―
http://www.blogmedia24.pl/node/80830
Ustępstwa i zwłoka tylko szkodzą
Przede wszystkim awantura przeciwko reformie
sądownictwa nie jest sporem prawnym.
Wszystkie zmiany systemu, zarówno w wersji
zawetowanej, jak i w wersji uchwalonej ze
zmianami wymuszonymi przez prezydenta, są
zgodne z konstytucją, a jej Art. 8. stanowi: 1.
Konstytucja jest najwyższym prawem w
Rzeczpospolitej polskiej.
Oczywiście może się to nie podobać temu lub
owemu, ale pretensje powinien kierować do
autorów ustawy zasadniczej, a jest już trochę
poniewczasie, bo rzeczona konstytucja
obowiązuje od przeszło 20 lat. Tym z Brukseli
czy Luksemburga należy tylko przypomnieć, że
15 lat temu przyjęli nas do Unii z taką
konstytucją i do jej treści wówczas ani też
później pretensji nie zgłaszali. Powie ktoś, że
trzeba przestrzegać podpisanych traktatów.
Traktat natomiast nie powinien być niezgodny z
naszą konstytucją, a jeśli w jakimś traktacie jest
inaczej to oznacza, iż dokument ów jest
wewnętrznie sprzeczny.
W polskim porządku prawnym obowiązuje
nas natomiast zasada – Konstytucja jest
najwyższym prawem w Rzeczpospolitej
Polskiej. Gdzie tu jest miejsce na jakikolwiek
spór prawny? Dotychczasowe ustępstwa w
kwestii reformy sądownictwa potraktowane
zostały wyłącznie jako słabość, co przeistoczyło
bierny opór w czynny bunt. Pamiętać przy tym
trzeba, że istotny odsetek ludzi to chwiejni
konformiści, którzy skłaniają się do poparcia
strony zwycięskiej.
Legalne władze polskie nie powinny przeto
ulegać jakimkolwiek naciskom zewnętrznym
zmierzającym do uszczuplenia ich kompetencji
konstytucyjnych. Naciski owe nie mają bowiem
żadnych podstaw prawnych. Podczas naszego
piętnastoletniego członkostwa w Unii porządek
konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej nie był
nigdy kwestionowany.
Natomiast bunt części środowiska
sędziowskiego przeciwko obowiązującemu
prawu powinien zostać zdławiony przy użyciu
wszelkich środków dostępnych władzy
państwowej. Na początek budżet państwa
powinien zaprzestać finansowania Sądu
Najwyższego oraz płacić poborów sędziom,
którzy nie respektują obowiązujących
przepisów.
Jan Kalemba
http://www.blogmedia24.pl/node/80812
Kilka uwag po wyborach, tym razem
samorządowych

Po dość sensacyjnym zwycięstwie wyborczym
w 2015 roku siły nazwijmy je „siłami starego
porządku‖ przystąpiły do walki z PiS`em ale
nade wszystko z pisizmem.
Pierwszy zaczął zwalczać pisizm PAD. Otóż
zgodnie z tradycją, w której został wychowany,
ludzie o niższej randze społecznej powinni w
swych działaniach być nakierowani na tych o
wyższej. Każdemu powinno zależeć na uznaniu
ze strony kogoś znamienitego.
Pisizm natomiast zakłada po pierwsze
egalitaryzm, nie ma wśród nas osób
„znamienitych‖ a z tego wynika drugie, że nie
tyle jest ważne kto coś mówi a bardziej co jest
mówione i to podlega weryfikacji powszechnej
zanim zostanie przyjęte. Ważną cechą pisizmu
jest też podejrzliwość wobec dążenia do kariery
formalnej.
On zaś chciał, i to było widać od początku,
nie być naszym delegatem w Pałacu a być
Prezydentem Wszystkich Polaków, czyli patrzeć
na nasze zamierzenia również oczami naszych
przeciwników. To znaczy chciał je po prostu
przykrawać do obcych nam poglądów.
To było bolesne doświadczenie, ale ponieważ
nasza formacja uczy się dość szybko, to w
momencie, w którym P. Jaki zrezygnował z
członkostwa partyjnego stracił nasze poparcie,
co odbiło się natychmiast na wynikach
wyborów. O ile jeszcze 10 dni przed wyborami,
druga tura wydawał się pewna, o tyle po tej
nieszczęsnej deklaracji nastąpiła demobilizacja
naszego elektoratu w Warszawie. My już drugi
raz nie chcemy wybierać ludzi, którzy dla
kariery rezygnują z przyznawania się do naszego
środowiska.
Jak się przypatrzeć zwolennikom PiS`u to
widać różne środowiska. Mamy działaczy Pro
Live, mamy środowiska religijne np. Krucjatę
Różańcową czy Rycerzy Chrystusa Króla ale
oprócz tych i jeszcze kilku innych środowisk
mamy też i Sektę Smoleńską a zwłaszcza jej
metastrukturę.
Sekta Smoleńska powstała w 2010 roku na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przy
czym wcale jej trzonem nie są ci co modlili się
pod Krzyżem a ci co swoją obecnością starali się
rozbić najazdy lewaków. Ci co się modlili to
raczej są ze środowisk religijnych.
Wyglądało to wtedy tak, że była w sumie
niewielka grupka ludzi przed Pałacem
Prezydenckim i się modliła. Zdawało by się, że
jest to grupka słaba i bez poparcia społecznego,
bo nawet Kard. Nycz ich nie popierał zgadzając
się na usunięcie Krzyża.
Wydawało się więc, że wystarczy wysłać
grupę lewaków, którzy modlących się rozgonią
lub przynajmniej skonfliktują z „ulicą‖ i znikną
oni z przestrzeni publicznej.
To jednak nie wyszło, bo okazało się na
„ulicy‖ są ludzie, którzy uznają prawo do
publicznej modlitwy. Wśród tych ludzi byłem i
ja. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem wokół
siebie dużo znajomych twarzy, twarzy których
nie widziałem praktycznie od stanu wojennego!
Nie byli to osoby z którymi utrzymywałem
jakieś kontakty ale znaliśmy się z widzenia z
tamtych czasów. Oczywiście, gdy się
spotkaliśmy to wymienialiśmy między sobą
poglądy ale dłuższe rozmowy były po
miesięcznicach.
W ten sposób powstał środowisko
opiniotwórcze (meta środowisko) o przedziwnej
cesze. Owszem, o programie na przyszłość też
rozmawialiśmy ale nade wszystko nauczyliśmy
się rozbijać furie lewaków. O wypracowanych
wtedy technikach można byłoby napisać
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książkę, ale chyba jeszcze nie jest na to czas.
Ważne jest to, że część z tych metod można
stosować powszechnie do przeciwstawiania się
propagandzie a nie tylko na zgromadzeniach.
Ponieważ dalej jesteśmy jednym
środowiskiem i chyba nawet coraz liczniejszym i
nauczyliśmy się wprowadzać nasze pomysły do
„domeny publicznej‖ to ich propaganda robi się
jakby coraz mniej skuteczna.
Po deklaracji Jakiego, że kariera jest dla
niego ważniejsza od przynależności do naszej
formacji, co spowodowało, że wspólnie
przestaliśmy przeciwstawiać się atakom
propagandowym na Jakiego, ku zdziwieniu
wszystkich w Warszawie nie było drugiej tury
wyborów a Trzaskowski otrzymał poparcie na
poziomie przekraczającym jego marzenia.
Oczywiście w Warszawie Jaki by nie wygrał.
W końcu jest to jedyne miejsce w Polsce, które
wyraźnie traci na dobrej zmianie. Co więcej
Mazowiecki Urząd Marszałkowski, którego nie
zdobyliśmy ze względu na świetny wynik
Antypisu w Warszawie jest stosunkowo
najmniejszą stratą. Przechodząc w ten sposób do
analizy ogólnopolskiej to trzeba się
skoncentrować na najważniejszym.
Największą słabością PiS jest brak kadry do
zbudowania Polski na nowo. Tę kadrę trzeba
gdzieś wykształcić i urzędy marszałkowskie
wydają się być do tego dobrym miejscem, przy
czym w Warszawie tej kadry brakuje
stosunkowo najmniej ale nie mamy dobrej
„technologii przejmowania władzy‖, co świetnie
widzieliśmy i dalej widzimy w urzędach
centralnych.
W tej chwili musimy się tego nauczyć i ta
ilość Sejmików do tego wystarczy.
Tak więc te wybory dały nam możliwość
przećwiczenia kolejnego kroku niezbędnego do
odbudowy Państwa oraz wykształcenia sobie
niezbędnej kadry do reformy instytucji
centralnych.
Jest jednak pewien problem natury
psychologicznej. Duża część elektoratu była
przekonana, że te wybory to „bitwa walna‖, że
zdołamy unicestwić Antypis. Co więcej, wydaje
mi się, ze były to oczekiwania realne. Tyle, że
istniało olbrzymie ryzyko zadławienia się
zdobyczą w wielu miejscach Polski a to mogło
by być groźbą śmiertelną. Teraz bowiem mamy
jakieś rezerwy na terenach innych województw i
możemy jakoś wspomóc „naszych‖ zarówno
kadrowo jak organizacyjnie. Tak więc wydaje
się, że te wybory poszły nam optymalnie, a że
jeszcze dużo przed nami- to prawda.
„UPARTY―
http://www.blogmedia24.pl/node/80817
Koniec niepodległści w Europie
Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej Koen Lenaerts ogłosił likwidację
suwerenności państw w Europie. Podkreślił, że
TSUE to "kręgosłup, na którym opiera się cały
porządek prawny UE", dlatego każde państwo
członkowskie musi przestrzegać jego decyzji
zarówno na poziomie europejskim, jak i
krajowym. Przypomniał, że przystępując do
Wspólnoty, wszystkie kraje UE zobowiązały się
do przestrzegania takich samych wartości i
reguł. Tylko absolutna wspólnota tych wartości i
reguł pozwala zagwarantować jednolite
stosowanie prawa unijnego we wszystkich
państwach członkowskich [link].
Pan Koen Lenaerts zapomina, że pojęcie
"wspólnoty" europejskiej jest zdefiniowane

Traktatami Unii Europejskiej i obejmuje swoim
zakresem tylko to, co na mocy tych traktatów
jest wspólne i nie może obejmować tego, co jest
z mocy tych traktatów wyłączone.
Sięganie TSUE poza zakres tej właściwości
jest nieuprawnionym zamachem na suwerenność
państwową członków Unii Europejskiej, jest
inkorporacją podobną do zamachu na
suwerenność państwową Ukrainy dokonaną
przez Rosję na Krymie i Wschodniej Ukrainie,
to jest bardzo podobne do sowieckiej inwazji na
Czechosłowację w operacji "Dunaj". Pamiętamy
jak trudno było odzyskać Polsce suwerenność
państwową, za kilka dni będziemy obchodzić
stulecie odzyskania Niepodległości.
Nie jest to właściwy moment, aby Koen
Lenaerts uzurpujący sobie prawa, których nie
posiada, sam siebie mianował cesarzem Europy.
Przypomnieć także należy o tym, że istnieją
dwie koncepcje wspólnoty europejskiej, zwane
w skrócie koncepcją superpaństwa oraz Europy
Ojczyzn.
Europejskie superpaństwo jeszcze nie
postało, a jego istnienie nie jest skutkiem
żadnego międzynarodowego traktatu. Wiemy
natomiast, że Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej nie jest normalnym sądem
wymierzającym sprawiedliwość, zgodnie z
jakimikolwiek systemem aksjologicznym czy
prawnym. To jest organ liberalnej demokracji,
działający jako narzędzie wprowadzające
tylnymi lewackimi drzwiami nowe
pozatraktatowe prawa i nowe systemy, by
niszczyć wszystko co mamy w sercu, by zdeptać
naszą Wiarę, Nadzieję i Miłość. A więc
UWAGA NA TRYBUNAŁ
SPRAWIEDLIWOŚCI UE [link]. Działanie
TSUE w zakresie komunikowanym przez pana
Koen Lenaerts są nielegalne.
Europa jeszcze nie jest superpaństwem!
Aby było całkiem jasne. Co pan Koen Lenaerts
powiedział albo nie powiedział nie ma
najmniejszego znaczenia. Liczy się tylko
postanowienie TSUE, które nie ma prawa
orzekać w sprawie ustroju sadów powszechnych
ani w Polsce ani w Niemczech ani nigdzie. To
jest przestrzeń pozatraktatowa, a więc poza
właściwoscią tego Sądu. To naprawdę nie jest
legalne!
Zawieszenie ustaw w jakimkolwiek państwie
nie istnieje w żadnym europejskim prawie, jest
chorym pomysłem, który urodził się w
szamańskiej kuchni pani Gersdorf i jest testem
na psychiczną odporność polskiego rządu.
Nikt nie będzie odbierał Polsce ani kawałka
naszej Niepodległości w dniach stuletniej
rocznicy jej odzyskania. To już cuchnie
prowokacją.
Im bardziej pętla zaciska się, im prawda
bliższa, tym bardziej agresywna i nienawistna
jest propaganda komunistycznego kłamstwa.
Weźmy taki przykład. Dlaczego tak wielu z nich
tak bardzo czuje wielki "STRACH PRZED
SMOLEŃSKIEM" [link]?
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/80818
Po wyborach samorządowych
Wyniki odbytych wczoraj wyborów
samorządowych w Polsce przyniosły z jednej
strony niesmak, zaś z drugiej zamieszanie.
Niesmaku wyjaśniać nie trzeba, bo to oczywiste.
Natomiast zamieszanie polega na formułowaniu
przeciwstawnych, a nawet sprzecznych ocen
powyborczych i porad na przyszłość. Mozna by

tego uniknać, gdyby trzymać się wcześniej
znanych oczywistości i nie psuć jasności
sytuacji emocjonalnie, tuż powyborczo,
wrzucanymi uwagami. W dniu dzisiejszym
ąatwiej jest chyba o racjonalna, chłodna ocenę z
zewnątrz. Za kilka dni, może tygodni, te oceny
od wewnątrz wyrównają się z tymi od zewnątrz.
Tytuł informacji zamieszczonej wczoraj na
stronie internetowej Deutsche Welle,
niemieckiej szczekaczki wrogiej Polsce (pod
spodem widniały tez: AP,DPA i Reuters)
brzmiał po prostu: "Polska partia
nacjonalistyczna PiS wygrała wybory lokalne".
Zaś pierwsze zdanie tekstu było następujące:
"Rządząca w Polsce partia Prawo i
Sprawiedliwość osiągnie duże (big) zyski w
wyborach niedzielnych jak wynika z
napływających wyników, które wysuwają na
czoło eurosceptycznych konserwatystów w
wyborach regionalnych w skali całego kraju".
Rzadki to przypadek, że właśnie ci
propagandzisci głoszą to, co utrzymuje również
polski rząd. Dodam, że ja także.
Po pewnymi względami spojrzenie z
zewnątrz na wybory w Polsce nie może nie
uwzględniać podobieństwa sytuacji na
Zachodzie. Najbardziej jest mi znana w
Kanadzie i ją tu przywołam. Oczywiste jest, że
największe miasta nie są życzliwe dla patriotów,
czyli partii o poglądach konserwatywnych.
Tam jest rozrzucany nawóz służący rozkwitaniu
postępactwa. Weźmy pod uwagę ostatni
przykład, jakim były czerwcowe wybory do
parlamentu prowincji Ontario. Niemal cała
prowincja miała dosyć liberałów co znalazło
wyraz w miażdzącej wygranej Partii
Konserwatywnej pozwalające na swobodne,
samodzielne rządzenie. Partia Liberalna
osiągnęła tylko 7 miejsc w parlamencie i straciła
status partii politycznej. Wypada zapytać
gdzie, w jakiej jaskini ta garstka dinozaurów się
uchowala? Pewnie, że w największym mieście
Kanady, Toronto oraz stolicy kraju, Ottawie.
Takich przykładów postępackiego
zaczadzenia ludności dużych miast można
mnożyć. Przykładowo, w 1995 r. w wyborach
prowincjonalnych w Ontario wybrano 17
posłów NDP, czyli socjalistów. Skąd pochodziło
16 z nich? Pewnie, że z Toronto i Ottawy.
Klarowną egzemplifikacją mogą być także
prowinconalne wybory w Albercie, najbardziej
konserwatywnej z wszystkich kanadyjskich
prowincji. W latach 1971-2012 panowali tam
niepodzielnie konserwatyści. A gdzie kryły się
szczątki niedorzniętej watahy socjalistycznej i
liberalnej?. Przykładowo, w 2008 r. wszyscy
trzej posłowie NDP zostali wybrani w dużym
mieście Edmonton, a 5 z 7 ananasów z Partii
Liberalnej znalazło poparcie w Calgary i dwóch
w Edmonton. Podobnie w 2012 r., wszystkich
4 ludzi z NDP zostało wybranych w Edmonton,
3 na 5 Liberałów w Calgary i dwóch w
Edmonton.
W wyborach samorządowych w Polsce
bardzo dużo uwagi przywiązywano do
Warszawy. W tym często pojawiała się
interpretacja "słoikowa". Szkoda, bo
przyćmiewała ogólniejsze źródła zjawiska.
Pokazały to wyniki wyborów. Trzaskowski
dostał 54% głosów, a przecież nie był
rekordzistą. Najwięcej dostała Zdanowska z
Łodzi (70%), która z całą pewnością przejdzie
do historii wyborów samorządowych w Polsce.
A przecież w podupadającym mieście Łodzi nie
ma nagromadzenia ministerstw i urzedów
centralnych.
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Trzaskowskiego przegonili też Jaśkowiak z
Poznania (56.6%) i Żuk z Lublina (59.7%).
Niewiele mniej głosów dostal Truskolaski w
Białymstoku (51.6%) oraz Sutryk we Wrocławiu
(50%). Krótko mówiąc, dowodzi to, że nie da
się wyjaśnić wyników wyborów bez
uwzględnienia czynnika o skali
międzynarodowej jakim jest wielkomiejskość.
Warszawiacy sami sobie zgotowali ten los.
Teraz należy im życzyć, by Trzaskowski okazał
się lepszym, skuteczniejszym menadżerem niż
na to wygląda. Niestety, nie wypada o tym
mówić, ale trzeba - nowy prezydent miasta
stołecznego nie będzie mógł liczyć na
życzliwość władz centralnych w kraju i straci na
tym miasto i jego tak życzliwi Trzaskowskiemu
mieszkańcy. Przykładowo, nowy premier
Ontario Ford natychmiast zabrał się za budzące
odrazę postępactwo w Toronto. Nie zważał na
to, że właśnie zaczęła się formalnie
samorządowa kampania wyborcza i drastycznie
zredukował liczbę radnych. Lewactwo zawyło i
sięgnęło po działa. Nie pomogły sądy ani
postępacki premier rządu federalnego. Łapki
jednak okazały się za krótkie i dziś wieczorem
będę sprawdzał, które wredne paskudy wypadną
z obiegu. A przez całe następne 4 lata będę się
radował żebraniną wielkomiejskiego
postępactwa o pieniądze z prowincji.
Jak to mówią: Jak Kuba bogu, tak bóg Kubie.
Długo by pisać o wczorajszych wyborach w
Polsce, a dziś mam wybory na własnym
podwórku. Jednak nie mogę pominąć tekstu
osobnika Skwiecińskiego zamieszczonego na
stronie internetowej WPolityce. Człek ów
zwykł walić zatroskanym smutkiem po oczach i
po nerkach. Tym razem też się nie spóźnił.
Krakał tak: "Porównując obecne wyniki
sejmikowe do sejmowych z 2015 r.
stwierdzamy, że Prawo i Sprawiedliwość
straciło pięć procent". Chłopinie pewnie nie
mieszczą się w łebku elementarne zasady
myślenia na czele z popularną w Kanadzie, która
głosi, że nie miesza się jabłek z gruszkami. Dla
mędrka i to i tamto jest owocem. Gdybym chciał
drastycznie obniżyć poziom własnego myślenia,
to przeciwstawiłbym inne twierdzenie, co
najmniej trochę lepsze od wzmiankowanego.
Jeżeli PiS osiągnął rezultat o 5% lepszy w tych
wyborach samorządowych w porównaniu z
poprzednimi wyborami samorządowymi, to
może być i tak, że poprawi swój wynik w
następnych wyborach parlamentarnych też o 5%.
Może jest tak, że zmiany w świadomosci
Polaków zachodzą wolniej niż byśmy chcieli?
Może w tempie właśnie 5% na cztery lata?

- wiki3 - Wiesław Mojzych †2009 r.
- Zbigniew Łabędzki † 2009 r.
- Samasłodycz Krystyna Pisarska †2011 r.
- Przemo Przemysław Gintrowski† 2012 r.
- Prof. Jerzy Urbanowicz † 2012 r.
- Paweł Paliwoda † 2013 r.
- seawolf Tomasz Mierzwiński † 2013 r.
- kejow Wojciech Stefan Jaroń † 2013 r.
- Kuki † 2014 r.
- Grzegorz Staszewski † 2014 r.
- Andrzej Tatkowski † 2014 r.
- Michał St. de Zieleśkiewicz † 2014 r.
- autorytetopożeracz † 2016 r.
- niewolnik Adam Wycichowski † 2016 r.
- guantanamera Anna † 2016 r.
- basket Stanisław Ostoja Domaradzki † 2017 r.
- Mama Pelargonii Alfreda Gąssowska † 2017 r.
- Bożena, żona naszego Przyjaciela Natenczasa
† 2018 r.
Pamiętajmy o nich wspominając 1 i 2
listopada swoich bliskich Zmarłych.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.
Światłość wieczna niech im świeci,
Gdzie królują wszyscy Święci.
Wszyscy Święci z Chrystem Panem
Teraz i na wieki. Amen!
„Dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych
zmarłych. Kościół, wspólna i kochającą matka,
oddawszy należną cześć wszystkim swoim
dzieciom radującym się już w niebie, stara się
teraz gorącymi modłami do Chrystusa, swego
Pana i Oblubieńca, przyjść z pomocą wszystkim
jeszcze w czyśćcu cierpiącym, aby jak najrychlej
mogli dojść do społeczności z błogosławionymi
w radości wiekuistej"
Redakcja BM24.pl
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80811

„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/80800
Nowenna za zmarłych 24.X-1.XI 2018.
Wypominki za Dusze naszych Zmarłych
Przyjaciół-Blogerów
Dzień Zaduszny, dzień poświęcony pamięci
zmarłych, obchodzony jest 2 listopada.
Pisząc imiona zmarłych na kartkach
wypominkowych, a następnie je odczytując
wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w
Bożej księdze życia. Poprzez ceremonię
wyliczania imion wyrażamy więź wspólnoty i
miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła
chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i
walczącego (żyjący).
Bożemu miłosierdziu polecamy Dusze
Zmarłych Blogerów, naszych Przyjaciół z
Blogmedia24
Świętej Pamięci

............................
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla‖, „Morsik‖,
„Natenczas‖, „tu.rybak‖.

