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Uprzejmie Was Informujemy !  
 

1. Niepotrzebny jest już podział mieszkańców Śląska i całej Polski na 

zwolenników eutanazji i jej przeciwników.   Premier Donald Tusk, była 

minister  Pani Kopacz i obecny minister, którego nazwiska ze względów 

higienicznych nie wymienimy oraz stado bezrozumnych parlamentarzystów 

różnej maści, będących świadomymi lub raczej nie, przyjęło  ustawę 

refundacyjną w wydaniu kompromitującym samych siebie. 

Bez podszeptów sumienia ( dla tych którzy jej wrażliwość jeszcze odczuwają), 

tanim kosztem, rękami Premiera któremu bezkrytycznie zaufaliśmy,   Państwo 

Polskie pozbywała się Was, swoich obywateli bez jakichkolwiek skrupułów, bo 

po prostu potrzebnych lekarstw nie wykupicie ( popatrzcie co się w aptekach 

dzieje ). Pewnie Pan Boni już policzył ile Jego i Jemu podobni zyskają na 

eutanazji  najbiedniejszych emerytów i rencistów. 

2. Od kilku lat, prosimy premiera Donalda Tuska o udostępnienie nam 

opracowania uzasadniającego kompromitującą Rząd prywatyzację Gliwickich 

Zakładów Elektroenergetycznych i jej sprzedaż ( ratalną ) oraz VHP ( dawne 

Elektrociepłownie Warszawskie ) firmie Vattenfal.  

W sumie firma Vattefal AB zapłaciła marne 1,3 mld złotych za Kury znoszące 

złote Jaja. 

Od roku 2001, kiedy to sprywatyzowano GZE ( sprzedano wówczas 33% akcji 

firmie Vattefal AB ), firma ta systematycznie podnosiła ceny swych usług 

„dystrybucyjnych”  ( czyli nie tworzyła, czyli była i jest pośrednikiem ) i w ten 

sposób kupiła prawie resztę  akcji ( 99,83 % ), czyli kupiła GZE za pieniądze 

mieszkańców Śląska, nie dając faktycznie możliwości wyboru dostawcy  

energii. 

Jakie to proste dla właścicieli Vateffala AB a niezmiernie trudne… dla 

rządzących. 

Prosimy przeanalizować w fakturach za energię elektryczną horrendalną cenę 

dystrybucji. Ile można żądać za przesył energii elektrycznej na odległość 

kilku/kilkunastu kilometrów siecią dawno temu zbudowaną. 

Jak yntelygentnie nazwać to  sku……stwo.. 

3. W dniu 30 września 2009 r. poinformowaliśmy Pana Premiera o możliwości 

nadużyć przy prywatyzacji Polskich Hut. Też bez reakcji.  Podobnie 

kuriozalnie przeprowadzono prywatyzację Hut. Jeden z głównych animatorów 

przygotowujących materiały pod sprzedaż Hut został po ich sprzedaży 



…wiceprezesem tej firmy która kupiła Huty za bezcen. Po kilku tygodniach 

ceny stali wzrosły … ponad czterokrotnie. 

Czy była to bezinteresowna głupota. Kto chce to uwierzy. 

4. Zwróciliśmy się do Pana Premiera Tuska o poinformowanie  nas o 

konsekwencjach jakie poniosą zarządy przedsiębiorstw państwowych za zakupy 

w bankach opcji zabezpieczających wpływy dewizowe za przyszłe realizacje 

umów ?. Pan Premier nie wydalił żadnego ludzkiego dźwięku. 

Jak można poważnie traktować zarządy tych przedsiębiorstw, jeżeli nawet mało 

rozwinięty uczeń szkoły specjalnej, menager wie , że po spadku kursów walut 

następuje ich wzrost a banki …nie są instytucjami rozdającymi bezmyślnie 

pieniądze a zarządy te bezmyślne pieniądze… bezinteresownie przyjmują ( 

przecież rozmawiamy o walorach państwowych, czyli dla kolesiów- niczyich, 

nie prywatnych). 

 

Nie twierdzimy, że winien jest jedynie Pan Premier na którego i my 

głosowaliśmy ale podejrzewamy, że winę ponosi ten który nie potrafi rozróżnić 

tych którzy przyklejając się do lidera a pilnują własnych interesów tak w centrali 

jak i w terenie, a szczególnie w województwie śląskim. 

5. Jak ocenić, nazwać nałożenie akcyzy na węgiel i stworzenie dodatkowych, 

uciążliwych problemów związanych z zakupem węgla oraz stałe, wieloletnie 

manipulowanie przy uregulowaniach dotyczących deputatów węglowych na 

niekorzyść deputat biorców . 

Powyższe zabiegi wskazują na złą wolę władz w odniesieniu do mieszkańców 

Śląska. 

 

Szanowni mieszkańcy ! 
Przekazaliśmy Wam tylko niektóre problemy których Władza nie dostrzega a 

problemy te w znacznym stopniu wpływają na nasze codzienne życie, zmniejsza 

nasze dochody, obniża nasze zdrowie i znacznie pogarsza komfort naszego 

życia. 

 Wzrosło w naszym województwie bezrobocie, ile nowych biednych spotykacie 

na ulicy, ile dzieci nie zjadło śniadań i idzie głodne do szkół, ile samobójców 

skutecznie odbiera sobie życie nie mogąc zabezpieczyć podstawowych środków 

do godnego życia swoim rodzinom a w tym samym czasie elity ( wystukajcie 

jakiekolwiek znane Wam nazwisko w Internecie a zobaczycie w ilu spółkach 

pobierają dodatkowe pieniądze, jakie dodatkowe gratyfikacje pobierają za 

uczestnictwo w radach nadzorczych, które w rzeczywistości służą do 

wynagradzania przyjaciół, znajomych umożliwiającym im spokojne 

uzyskiwanie intratnych zleceń itd. itp a do tego zasiadających w niedziele w 

pierwszych ławkach w kościele, afiszując się swoją wiarą w Chrystusa, którego 

… nie rozumieją) 

Z drugiej strony. 

 



Władzę wyposażono w instytucje  CBŚ, ĄBŚ,( ABS), IPN i BÓG jedyny wie w 

co jeszcze aby elity miały spokój, miały odpowiedni komfort życia, i zbierały na 

przeciwników i zwykłych zjadaczy chleba  haki. Dobry hak zabezpieczy 

przyszłość rodzinom rządzącym , bogaczom.. 

Wprowadzane nowe przepisy prawne skutecznie ograniczają wolność 

zdecydowanej większości obywateli i pozbawiają ją podstaw ekonomicznej 

niezależności, czyniąc życie coraz bardzie uciążliwym wręcz beznadziejnym. 

 

 

Związek Ludności Narodowości Śląskiej w rejestracji 

Nasz Wspólny Śląski Dom w rejestracji 

 

 

Rybnik, Zabrze dnia 28 lutego 2012 r. 


