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PREZESIE
Czas już postawić kosy na sztorc i się zbuntować przeciwko Unii i rządom Tuska.
Doprowadzono Naród na skraj wytrzymałości i dalej się nami steruje i w coraz
bardziej diabelski sposób kontroluje ! - komu i czemu to służy ?
Mam propozycje zmian prawa – podaję je poniżej.
Życzę szczęśliwego i efektywnego prezesowania, zdrowia i sił do pracy.
Zapraszam do odwiedzenia strony www.przeslanie.com lub mojego profilu na
Facebooku
Z Ludowym pozdrowieniem
Mieczysław Jacek Skiba

Propozycje zmian Prawa – wstęp

Przetargi i roboty ? Powinno nie być przetargów. Jedynym miernikiem naszego
działania powinna być potrzeba społeczna i indywidualna. Do roboty należy brać
firmy najbliżej się znajdujące mające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje i
akurat moce przerobowe. Za roboty należy płacić solidnie tak aby i na rozwój firmy
było i na godne pensje i na ZUS-y aby emerytura lub renta godne były. Z tego
względu w każdej branży należy ustanawiać odpowiednie limity za roboty aby płace
były wyrównane. Ilość procedur i papierów powinna być jak najmniejsza –
minimalna. W myśl zasady: Jeden urząd jedna Inwestycja.
Gospodarka ziemią ? Plon powinien być zebrany w całości do jednego ździebełka –
bo tak robi dobry Gospodarz. Nadmiar zgromadzić lub wysłać do Krajów
potrzebujących. Kiedyś się odwdzięczą. Gospodarz nie powinien być kontrolowany
przez żadne urzędy – sam wie jak rozwijać gospodarstwo – urząd ma tylko pomóc. Z
GMO i innego świństwa trzeba zrezygnować – dla dobra Narodu.
Propozycje dla służby zdrowia. przychodzi ktoś potrzebujący pomocy, nie ważne
skąd i dlaczego i kim jest, po prostu potrzebującym – proste – Personel bez
jakichkolwiek skierowań zaczyna Go badać i ewentualnie szybko ratować lub leczyć
– wcześniej przeprowadzając nie dręczącą lecz przyjacielską dyskusję – pomoc
zostaje bez papierów skutecznie udzielona – pacjent żyje – wyniki badań gromadzi
się i wklepuje do bazy danych – proste !!! - proste jak drut !!! I wtedy nie będziecie

musieli protestować, że musicie być dzień i noc na nogach !!! Szpitale
psychiatryczne: Przy szpitalach wybudować baseny, sale, boiska, świetlice oraz
zagospodarować teren na szklarnie i ogródki działkowe – leczyć pracą, sportem,
nawet seksem oraz pogadankami, zwierzeniami, rozmowami, literaturą, muzyką,
tańcem, krzykiem, śpiewem – z pewną domieszką ziół – i zawsze pod czujną opieką
!!! Z Aptek leki chemiczne wypierdolić – i to już !!! Jechać do Krakowa do Tenzina –
ochroniarza Dalajlamy – dziś Lekarza - po nauki i sporządzanie ziół !!! Nie bójcie się
żadna jebana czarna Inkwizycja już Nikogo za to na stosie palić nie będzie !!!
Słuchajcie !!! Tenzin dużo wie – odpokutowując zapłaćcie Mu wy bezlitośni zdziercy
tak duże pieniądze aby wyjechał od nas bardzo bogaty !!! - bo tak i dobrzy
Faraonowie wynagradzali najmądrzejszych !!!

HYDROGEOLOGIA:
Odwodnienie bez żadnych papierów – bo tylko w terenie widać jak wiele i gęsto trza
studni – wyniki pompowania udokumentować – szkody zlikwidować wg określonego
cennika – studnie, które się da zostawić – na wypadek W. Wykonanie studni:
hydrogeolog wyznacza studnię z wiertaczami lub kopaczami lub nawet radiestetą,
wiertacze wiercą lub kopacze kopią i razem z nim ustalają jak głęboko skończyć,
bada zasoby studni [w dolinach i pradolinach z dość dużą dokładnością bo zasoby są
znaczne, we fliszu z mniejszą dokładnością bo zasoby mogą spaść – kwestia gruntów,
zasilania i opadów – prawdziwi hydrogeolodzy wiedzą dlaczego ?]. No i oczywiście
badanie wody, wykonanie profilu i określenie współrzędnych przez geodetą – a
później wklepanie tego do bazy danych – i robota skończona !!!
Reszta gdy będę miał wenę ? – Pozdrawiam

