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www.sentione.pl

Niniejszy raport powstał w oparciu o analizę treści pochodzących z

monitoringu Internetu.

Badane dane pochodzą z okresu: 01.01.2014 - 10.07.2014

Zakres badanych danych obejmuje wypowiedzi z serwisów

społecznościowych, mikroblogów, forów internetowych, blogów,

portali, serwisów wideo oraz porównywarek opinii. Wyniki zostały

pozyskane na podstawie monitoringu ponad 1 433 milionów

wypowiedzi pochodzących z polskiego Internetu.

Raport przygotowany za pomocą:
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Wyniki monitoringu Internetu dla Budzetdomowywtydzien.pl

Ile mówiono na temat Budzetdomowywtydzien.pl
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Jak mówiono na temat Budzetdomowywtydzien.pl
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Sentyment wypowiedzi

Pozytywne
50.00%

Neutralne
50.00%

Negatywne
0.00%

Najczęściej występujące słowa

:)  arturowi  bezkarnej  bloga  budżet  chcieć

dokonczeniem  domowy  dzień  everywhere  krok  kurasinskiemu

kurs  nieogarniete  poprowadze  promocyjnej  sprzedaż  tydzien

wszystek  wydatek  wydluzylem  wystąpienie  zapisy

zapraszam
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Gdzie prowadzono dyskusje na temat Budzetdomowywtydzien.pl

Facebook Google+ Portale
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22
MĘŻCZYŹNI

79% VS  21%
STOSUNEK PŁCI

6
KOBIETY

 

 

Analiza płci autorów w czasie dla tematu Budzetdomowywtydzien.pl

Kobiety Mężczyźni
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Analiza sentymentu

Mężczyźni

Pozytywne
45.45%

Neutralne
54.55%

Negatywne
0.00%

Kobiety

Pozytywne
33.33%

Neutralne
66.67%

Negatywne
0.00%

Źródła wypowiedzi

Mężczyźni

Facebook
86.36%

Google+
9.09%

Portale
4.55%

Kobiety

Facebook
100.00%
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Karol Zielinski ( www.facebook.com ) 25.06.2014 12:43

Michał uruchomił swój pierwszy produkt e-learningowy. Świetny kurs do budżetu domowego. Brawo! Brawo! I powodzenia :) Wart polecenia, to i
polecam: http:// budzetdomowywtydzien.pl / http://jakoszczedzacpieniadze.pl/premiera-kursu-budzet-domowy-w-tydzien PS.
Zgadnijcie kto obsługuje płatności w produkcie :) PS2. Przy okazji... niedawno pisałem o moim budżecie o tu: http://nodalej.pl/budzet-
domowy/. Dobry timing miałem ;)

Michał Szafrański Karol Zielinski jakoszczedzacpieniadze.pl Atak oszczędnej świnki, czyli dzisiaj premiera kursu “Budżet domowy w tydzień” Przez najbliższe dwa dni można kupić mój pierwszy pr
odukt -…

Pozytywna Mężczyzna

Michal Szafranski ( plus.google.com ) 21.06.2014 13:34

Dzień dobry wszystkim :) Zacznę od podziękowań - dziękuję, że jesteście. Zauważyłem, że liczba fanów "Jak oszczędzać pieniądze" na
Facebooku przekroczyła właśnie 20 000 !!! #najlepsiczytelnicyI m.in. z tej okazji chcę Was zaprosić na moje wystąpienie na najbliższej Auli - już w
czwartek 26 czerwca. Wstęp bezpłatny - trzeba się tylko zarejestrować :) Bardzo miło będzie mi się spotkać z wszystkimi z Was, którzy będą
chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu.Temat wystąpienia będzie mocno związany z tematem blogowania oraz promowania bloga w mediach
społecznościowych. Poprowadzę krótką prezentację zatytułowaną "Be everywhere - czyli, jak wykorzystuję social media (i nie tylko) do promocji
bloga". Chcę także pokazać małe case study na przykładzie sukcesu wpisu o lokacie bezkarnej - dodam, że kwota moich zarobków z tego
artykułu jest już 6-cyfrowa :) Szczegóły w czwartek :)Serdecznie zapraszam i dziękuję Arturowi Kurasińskiemu za zaproszenie :) Tu informacje i
zapisy: http://aulapolska.pl/spotkania/social-media-business/Miłego dnia i końcówki weekenduPS: siedzę cichutko bo intensywnie
pracuję nad dokończeniem kursu http:// budzetdomowywtydzien.pl 

Pozytywna Mężczyzna

Michał Szafrański ( www.facebook.com ) 21.06.2014 13:33

Dzień dobry wszystkim :) Zacznę od podziękowań - dziękuję, że jesteście. Zauważyłem, że liczba fanów "Jak oszczędzać pieniądze" na
Facebooku przekroczyła właśnie 20 000 !!! #najlepsiczytelnicy I m.in. z tej okazji chcę Was zaprosić na moje wystąpienie na najbliższej Auli - już w
czwartek 26 czerwca. Wstęp bezpłatny - trzeba się tylko zarejestrować :) Bardzo miło będzie mi się spotkać z wszystkimi z Was, którzy będą
chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Temat wystąpienia będzie mocno związany z tematem blogowania oraz promowania bloga w mediach
społecznościowych. Poprowadzę krótką prezentację zatytułowaną "Be everywhere - czyli, jak wykorzystuję social media (i nie tylko) do promocji
bloga". Chcę także pokazać małe case study na przykładzie sukcesu wpisu o lokacie bezkarnej - dodam, że kwota moich zarobków z tego
artykułu jest już 6-cyfrowa :) Szczegóły w czwartek :) Serdecznie zapraszam i dziękuję Arturowi Kurasińskiemu za zaproszenie :) Tu informacje i
zapisy: http://aulapolska.pl/spotkania/social-media-business/ Miłego dnia i końcówki weekendu PS: siedzę cichutko bo intensywnie
pracuję nad dokończeniem kursu http:// budzetdomowywtydzien.pl

Michał Szafrański Jak Oszczedzac Pieniadze - i rozsądnie wydawać Social Media Business - Aula Polska Czy Social Media „dowożą”? Czy mogą wygenerować ROI? Czy jest możliwe zbudowani
e dochodowego…

Pozytywna Mężczyzna

Jak Oszczedzac Pieniadze - i rozsądnie wydawać ( www.facebook.com ) 21.06.2014 13:33

Dzień dobry wszystkim :) Zacznę od podziękowań - dziękuję, że jesteście. Zauważyłem, że liczba fanów "Jak oszczędzać pieniądze" na
Facebooku przekroczyła właśnie 20 000 !!! #najlepsiczytelnicy I m.in. z tej okazji chcę Was zaprosić na moje wystąpienie na najbliższej Auli - już w
czwartek 26 czerwca. Wstęp bezpłatny - trzeba się tylko zarejestrować :) Bardzo miło będzie mi się spotkać z wszystkimi z Was, którzy będą
chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Temat wystąpienia będzie mocno związany z tematem blogowania oraz promowania bloga w mediach
społecznościowych. Poprowadzę krótką prezentację zatytułowaną "Be everywhere - czyli, jak wykorzystuję social media (i nie tylko) do promocji
bloga". Chcę także pokazać małe case study na przykładzie sukcesu wpisu o lokacie bezkarnej - dodam, że kwota moich zarobków z tego
artykułu jest już 6-cyfrowa :) Szczegóły w czwartek :) Serdecznie zapraszam i dziękuję Arturowi Kurasińskiemu za zaproszenie :) Tu informacje i
zapisy: http://aulapolska.pl/spotkania/social-media-business/ Miłego dnia i końcówki weekendu PS: siedzę cichutko bo intensywnie
pracuję nad dokończeniem kursu http:// budzetdomowywtydzien.pl

Jak Oszczedzac Pieniadze - i rozsądnie wydawać Social Media Business - Aula Polska Czy Social Media „dowożą”? Czy mogą wygenerować ROI? Czy jest możliwe zbudowanie dochodowego bi
znesu na bazie…

Pozytywna Mężczyzna
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Jak Oszczedzac Pieniadze - i rozsądnie wydawać ( www.facebook.com ) 06.06.2014 11:32

Dzień dobry w piąteczek :) Nastała tutaj błoga cisza, a to ze względu na to, że z jednej strony przeziębienie podcięło mi skrzydła, a z drugiej -
intensywnie pracuję nad kursem "Budżet domowy w tydzień" :) Nareszcie nabiera on bardzo realnych kształtów i widzę, że będzie to kawał
solidnego materiału. Musiałem się tym z Wami podzielić :) Jutro jest krytyczny dla mnie dzień. Wspólnie z Marcinem, który mi pomaga w zakresie
montażu audio i wideo, będę nagrywał na wideo wszystkie lekcje wchodzące w skład tego kursu. Trzymajcie kciuki - bo dzisiaj mój głos i stan
zdrowia są jeszcze w słabym stanie... Przypominam jednocześnie, że możecie zapisać się na specjalny newsletter poświęcony wyłącznie temu
kursowi. Będę na nim informował o zbliżającej się premierze tego szkolenia oraz specjalnej, premierowej ofercie cenowej. Zapisy tutaj: http://
budzetdomowywtydzien.pl  Życzę Wam świetnego i udanego weekendu :)

jakoszczedzacpieniadze.pl Zapisy na informacje o kursie "Budżet domowy w tydzień" Jak Oszczedzac Pieniadze - i rozsądnie wydawać http:// budzetdomowywtydzien.pl /

Pozytywna nieokreślona
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Wyniki monitoringu Internetu dla Budżet* rodzinn*"

Ile mówiono na temat Budżet* rodzinn*"
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Jak mówiono na temat Budżet* rodzinn*"

Pozytywne Neutralne Negatywne
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Sentyment wypowiedzi

Pozytywne
7.95%

Neutralne
86.61%

Negatywne
5.44%

Najczęściej występujące słowa

afera  budżet  chwilówka  dziecko  emeryt

emerytalny  emerytura  gender  kobieta  młody  obniżenie

oczekiwany  ofe  państwo  pieniądz  podatek  polak

przeprowadzić  rewaloryzacja  rodzinny  rząd  swój

ustawa  wprowadzenie
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Gdzie prowadzono dyskusje na temat Budżet* rodzinn*"

Fora Facebook Portale Google+ Mikroblogi Blogi Foto i Video
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50
MĘŻCZYŹNI

45% VS  55%
STOSUNEK PŁCI

60
KOBIETY

 

 

Analiza płci autorów w czasie dla tematu Budżet* rodzinn*"

Kobiety Mężczyźni
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Analiza sentymentu

Mężczyźni

Pozytywne
6.00%

Neutralne
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0.00%
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Pozytywne
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Neutralne
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Negatywne
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Źródła wypowiedzi

Mężczyźni
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46.00%

Google+
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Facebook
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Mikroblogi
2.00%

Kobiety
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33.33%

Mikroblogi
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Google+
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3.33%
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Beata Golyszna ( www.facebook.com ) 07.01.2014 18:29

bardzo fajna gra:)

…sposób nie pozwalało to utrzymać rodziny. W 1943 roku, starając się poprawić rodzinny  budżet , matematyk wymyślił grę, którą nazwał „Hodowla zwierzątek”. Zestawy do gry przygoto
wywała żona…

Pozytywna Kobieta

Hann ( jakoszczedzacpieniadze.pl ) 14.04.2014 21:19

…teraz może ja:) Jestem studentką więc jak wiadomo każdemu moje sprawy finansowe różnie się mają. Na szczęście mieszkam w domu i
dojeżdżam na studia co taniej mnie wychodzi niż przeciętnego studenta, który mieszka w akademiku czy na stancji. Budżet domowy hmmm
prowadzę nawet dwa;D z racji, iż posiadam własne środki co miesiąc i sobie nimi gospodaruje, dodatkowo planuje budżet  rodzinny ( nawet
się ze mnie śmieją w domu że jestem finansmistrem ich osobistym:)). Lubię kupować produkty dobrej jakość ale w korzystnej cenie – nałogowo
przeglądam gazetki i wybieram najbardziej korzystny koszyk zakupów dla mojej 3-4 osób:).Mimo niedużej kwoty do wydana na 3-4 osobową
rodzinkę często coś zostaje i wtedy ląduje na koncie oszczędnościowym z czego rodzinka jest baaardzo zadowolona – taki nasz sport rodzinny.
Wyzwaniem dla mnie było i jest brak czasu by wszystko zaplanować, ale angażując kogoś z rodziny ogarniamy sytuacje. Czasami sobie mówię:
ach o te parę groszy będę latać, ale za chwilę później rozsądek podpowiada mi: nie nie nie! Grosik do grosza a będzie na koncie
oszczędnościowym by mieć te małe zabezpieczenie w razie wu. A gdy już fundusz w razie wu został wykonany – spokój w…

Książka “Jak zadbać o własne finanse?” – praktyczny plan wychodzenia z długów i zarządzania domowymi finansami Książka "Jak zadbać o własne finanse?" - plan wychodzenia z długów

Pozytywna nieokreślona

Ania O ( plus.google.com ) 06.06.2014 11:04

Każdy ma jakiegoś bzikaMam i ja! Chociaż w porównaniu z innymi bzikami, ten jest stosunkowo nieszkodliwy, co więcej nawet pożyteczny.
Jedynym jego słabym punktem jest fakt, że w niekontrolowany sposób uszczupla budżet  rodzinny  ;) Wielki powrót do literatury dziecięcej
nastąpił, r...

Pozytywna Kobieta

Asiupek ( vitalia.pl ) 11.05.2014 22:54

A to gratulajce :) zapewne budzet  rodzinny  tez bedzie lepiej wygladal wiec uda wam sie kupic to mieszkanie :) trzymam kciuki!

Temat: Ile potrzeba na życie? - strona 5 Vitalia

Pozytywna nieokreślona

Kazimiera Jarczewska ( www.facebook.com ) 19.03.2014 20:29

:D

…mi co tydzień 10 centów, a na urodziny i na Boże Narodzenie dolara. Owe 10 centów pochłaniał rodzinny  budżet , a za dolara kupowano mi bieliznę na cały rok w tanim sklepie. A więc w 
dniu…

Pozytywna Kobieta
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Wybrane negatywne wypowiedzi

hrabia(2) ( onet.pl ) 24.06.2014 16:22

…czepiaj się rządu Tuska o drobnostki. Wprowadzenie JOW, PODATKU LINIOWEGO, zniesienie podatku Belki, obniżenie podatków, łącznie z
podatkiem VAT.Obniżenie kosztów utrzymania.Obniżenie cen energii wszelkiego rodzaju,łącznie z paliwem. Przeprowadzenie udanych corocznych
jesiennych ofensyw legislacyjnych ustaw, tak jak zapowiadano. Dotrzymanie danej obietnicy wyborczej i utworzenie "TANIEGO PAŃSTWA" .
Przeprowadzenie udanej transakcji tysiąclecia z KATARCZYKAMI, na czym zyskali stoczniowcy. Rodacy walą drzwiami i oknami powracając z
emigracji zarobkowej, zasilając rodzinny  budżet  swoimi podatkami. Wprowadzenie USTAW pod nieobecność "hamulcowego"
prezydenta.Znaczne zmniejszenie DŁUGU PUBLICZNEGO,z czego będzie zadowolone młode pokolenie Polaków.Emeryci mają zagwarantowaną
sprawiedliwą rewaloryzację emerytur zgodnie z obowiązująca ustawą o rewaloryzacji rent i emerytur, co potwierdził TK wybrany przez PO. Rozwój
infrastruktury na PKP,.Nie podpisanie ACTA. . Długo oczekiwana przez Polaków inicjatywa przedłużenia wieku emerytalnego sfinalizowana
ustawą.Rząd PO wyśmiał PiS za ustawienie fotoradarów.. No i ta ZIELONA WYSPA, na której mieszkańcy żyją w dostatku.Czyż nie należy się…

Sondaż dla "Wiadomości" TVP1: PiS przed PO, na trzecim miejscu Kongres Nowej Prawicy Sondaż dla "Wiadomości" TVP1: PiS przed PO, na trzecim miejscu Kongres Nowej Prawicy - Wiadom
ości

Negatywna nieokreślona

waluś : ( onet.pl ) 30.06.2014 08:21

To jest tylko w Polsce że rząd tak zmienia prawo pracy i tworzy nowe z korzyścią dla pracodawców co w sumie zbliża nas do niewolnictwa .Ten
rząd odpowiada za to że jesteśmy niewolnikami we własnym państwie przy ciągle nakręcanej pogardzie ludzi którzy są wręcz zmuszeni pracować
za najniższe wynagrodzenie które nie odpowiada rzeczywistości.Z drugiej strony tabuny komorników które napadają tych biedaków bo korzystają
z kredytów by reperować budżet  rodzinny  bądź sfinansować wysłanie dziecka do szkoły to są normalni pracowici ludzie tylko państwo
stworzyło im takie warunki w których uczciwy nie może przetrwać.

Godzina pracy za... 2,50 zł Godzina pracy za... 2,50 zł - Onet Biznes

Negatywna nieokreślona

dość dojenia! ( onet.pl ) 25.02.2014 12:09

…jak u nas (PASIONE PIENIĘDZMI STANOWIĄCYMI CZĘŚĆ SKŁADKI EMERYTALNEJ PRZYMUSOWO PRZEKAZYWANEJ NA KONTA PRYWATNYCH
INSTYTUCJI FINANSOWYCH) a to zasadnicza różnica! Przymusowe przekazywanie pieniędzy z ZUSU do OFE po to żeby je później pożyczyć (na
procent) od OFE na wypłatę bieżących emerytur z ZUSu to niepotrzebna,kosztowna i absurdalna kombinacja na której zarabiaja tylko prywatne
instytucje finansowe a tracą obywatele państwa uwikłanego w taką zabawę! Przekierowywanie pieniędzy z państwowego ZUS-u ze składki
przeznaczonej na obecne emerytury na konta OFE po to żeby zarządzający funduszami mogli sobie potrącić prowizje od wpłaconych kwot,
wypłacić gigantyczne wynagrodzenia, pograć na giełdzie oraz pożyczać te pieniądze państwu na wypłatę bieżących emerytur to przykład
SKRAJNEJ GŁUPOTY. Gdyby ktoś tak gospodarował budżetem rodzinnym to doprowadziłby do katastrofy. Nikt normalny nie próbuje w ten sposób
rujnować finansów własnej rodziny że wpłaca znaczną część pieniędzy zasilających budżet  rodzinny  na konto jakieś instytucji finansowej po
to żeby ona pobrała sobie prowizję oraz opłaty od wpłaconej kwoty a resztę wspaniałomyślnie pożyczyła wpłacającemu z powrotem na…

Będzie pozew zbiorowy ws. reformy OFE Będzie pozew zbiorowy ws. reformy OFE - Onet Emerytury

Negatywna nieokreślona

Małgorzata Semikow ( www.facebook.com ) 14.05.2014 14:38

Też czekam :-(

…mam pytanie, kiedy Kaufland dostarczy agencji TQG brakujące bony (konkurs "Troszczymy się o Twój rodzinny  budżet  na wiosnę")? Termin wysyłki nagród minął 10 maja, a wiele osób wc
iąż czeka na…

Negatywna Kobieta

Zosie ( forum.abczdrowie.pl ) 29.06.2014 21:17

W cale nie ma dużo kasy... to prywatne przedszkole dość mocno obciąży mój rodzinny  budżet  który i tak jest skromny... jak bym miała dużo
kasy to bym siedziała w domu i sama dzieckiem się zajmowała a nie leciała do pracy na łeb na szyję...

Samotna matka, która nie jest sama Samotna matka, która nie jest sama strona 2 | Forum abcZdrowie.pl

Negatywna nieokreślona
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Artur Dembiński ( www.facebook.com ) 31.01.2014 15:10

=D =D =D =D =D =D =D =D =D =D =D =D =D

…i nadcisnienie plucne. Czeka ja ciezka operacja i rehabilitacja, przerastajaca niewyobrazalnie budzet  domowy  jej mamy... Mozesz skorzystac z odliczenia 1% podatku na rozliczeniu PIT ;KR
S…

Pozytywna Mężczyzna

bodzik1 ( forum.interia.pl ) 16.05.2014 16:05

A odskakując troszkę od głównego wątku...:) Większość z Was się skupiła na tym czy autorka pracuje...a jeśli nie...to dlaczego pyta o zasiłki
zamiast się do roboty wziąć...:) To ja Wam powiem jeszcze tak.....: Obecnie , jak większość wie, jestem na trzecim roku urlopu
wychowawczego...żeby nie było...oczywiście bezpłatnego!!:D:D::D::D ale dwa ubiegłe lata mi płacili za ten urlop!!! Całe 400zł!!!! I to
miesięcznie!!!!!!! :P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P Normalnie.....luksus i zbytek!!!:))) No i to ma być ta osławiona polityka prorodzinna?????? :P:P:P:P:P

Czy 77 zł od Państwa ratuje domowy  budżet ? (51) Czy 77 zł od Państwa ratuje domowy  budżet ? - Forum dyskusyjne w INTERIA.PL - strona 5

Pozytywna nieokreślona

Artur Dembiński ( www.facebook.com ) 31.01.2014 15:09

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

…i nadcisnienie plucne. Czeka ja ciezka operacja i rehabilitacja, przerastajaca niewyobrazalnie budzet  domowy  jej mamy... Mozesz skorzystac z odliczenia 1% podatku na rozliczeniu PIT ;KR
S…

Pozytywna Mężczyzna

Karol Zielinski ( www.facebook.com ) 25.06.2014 12:43

Michał uruchomił swój pierwszy produkt e-learningowy. Świetny kurs do budżetu domowego. Brawo! Brawo! I powodzenia :) Wart polecenia, to i
polecam: http://budzetdomowywtydzien.pl/ http://jakoszczedzacpieniadze.pl/premiera-kursu-budzet-domowy-w-tydzien PS.
Zgadnijcie kto obsługuje płatności w produkcie :) PS2. Przy okazji... niedawno pisałem o moim budżecie o tu: http://nodalej.pl/budzet-
domowy/. Dobry timing miałem ;)

…Szafrański Karol Zielinski jakoszczedzacpieniadze.pl Atak oszczędnej świnki, czyli dzisiaj premiera kursu “ Budżet  domowy  w tydzień” Przez najbliższe dwa dni można kupić mój pierwszy pr
odukt -…

Pozytywna Mężczyzna

bodzik1 ( forum.interia.pl ) 15.05.2014 10:05

Ha ha ha ha ha ha!!!!!!!! Ja na dwójkę mam 186..............:P:P:P:P:P:P ale od września mi zabiorą....xD Ja Ci mówię....jak biorę tą kasę ....to przez
tydzień myślę jak zainwestować!!!:P:P:P:P:P A w przedszkolu.....? Tak...mozesz się starać o zwrot kosztów żywienia..(u mnie to jest 10zł dziennie ,
za 3 posiłki).....o godzinach nie słyszałam..:) Ale nie przeraź się...:) Czeka Cię gruntowna kontrola i MASA biurokracji...:))))

Czy 77 zł od Państwa ratuje domowy  budżet ? (37) Czy 77 zł od Państwa ratuje domowy  budżet ? - Forum dyskusyjne w INTERIA.PL

Pozytywna Kobieta
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Wybrane negatywne wypowiedzi

Wiktoria Brokos ( www.facebook.com ) 11.01.2014 10:10

o jojoj jakie to dziedzko biedne :( :( :( :( :(

…i nadcisnienie plucne. Czeka ja ciezka operacja i rehabilitacja, przerastajaca niewyobrazalnie budzet  domowy  jej mamy... Mozesz skorzystac z odliczenia 1% podatku na rozliczeniu PIT ;KR
S…

Negatywna Kobieta

Anna Czyzewska ( www.facebook.com ) 07.01.2014 11:33

Nie liczy sie z ludzmi,za jego rzadow w kraju panuje bieda,bezrobocie,a Tusk sie smieje i mysli jak tu jeszcze dowalic,zeby poslowie mieli wieksze
diety,na benzyne i na oplaty telefonow,a to z naszych pieniedzy idzie.CHORY NIE MYSLACY RZAD,NAROD MA W D..e

…benzyna. I wakacje za granicą. Sprawdziliśmy, co nas czeka w rozpoczynającym się roku i prezentujemy dziś cenowy przewodnik 266358044374 Czy te podwyżki poważnie nadwyrężą Wasz 
domowy  budżet ?…

Negatywna Kobieta

Ozjasz Mycke ( plus.google.com ) 06.04.2014 14:49

No bo za PRLu była prowadzone w miarę ludzka,pro-społeczna polityka czyli dogodne warunki dla rozwoju populacji.W PRLu polityka
ekonomiczno-społeczna była skupiona,skoncentrowana na narodzie/społeczeństwie,jego edukacji,oświacie,rozwoju,a nie na pasożytniczej "elicie"
czyli oligarchii,ktora tu sobie zainstalowała,wybudowała piramidę finansową,która nas uśmierca.Oczywiście w tym procederze uczestniczył
"jezusowy" kościól katolicki,który nawet paluszkiem nie kiwnął,by chociaż ostrzec Polaków przed przyszłymi tragicznymi konsekwencjami.Miał to
centralnie w dupie,podobnie jak Rydzyk i inni kapłani.Zwiedli naród i oszukali,wpuścili ich na minę,a durnowaci Polacy jeszcze im składają dary na
tace haha,chodzą do belzebubów i im wyjawiają swe tajemnice haha.Debilizm Polaków siegnął dna!!

…hobby łowiectwo miał dobry samochód i drogą broń.Donald Tusk regularnie jeżdził do Niemiec reperować domowy  budżet  i przywieżć sobie kolejny samochód. Nikt nie wiedział co to bied
a. A wy jak…

Negatywna nieokreślona

brak autora ( forum.echodnia.eu ) 10.04.2014 19:16

…jest pewne wójta potrzeba nam innego i tak będzie !!! wyborcy mają jeszcze ulotki p.Wołczyńskiego nie spełnił ani jednej obietnicy które
deklarował.gmina zadłużona po uszy ,bezrobocie likwiduje ale w Radomiu ,a z biedronką jak będzie to sami się przekonacie ... nigdy nie jest
zapoznany z tematem albo musi się przygotować do dyskusji.na pytanie zadane wójtowi na zebraniu sołeckim cytuje "na jaką kwotę gmina jest
zadłużona ?" wójt odpowiedział "no jest trochę pod kreską ale dokładnie nie jestem zorientowany" czy ktoś z nas normalnych zdrowo myślących
ludzi prowadząc domowy  budżet  nie wie ile ma kredytów i na jaką kwotę? jedno jest pewne wójta potrzeba nam innego i tak będzie !!!
wyborcy mają jeszcze ulotki p.Wołczyńskiego nie spełnił ani jednej obietnicy które deklarował.gmina zadłużona po uszy ,bezrobocie likwiduje ale w
Radomiu ,a z biedronką jak będzie to sami się przekonacie ... nigdy nie jest zapoznany z tematem albo musi się przygotować do dyskusji.na
pytanie zadane wójtowi na zebraniu sołeckim cytuje "na jaką kwotę gmina jest zadłużona ?" wójt odpowiedział "no jest trochę pod kreską ale
dokładnie nie jestem zorientowany" czy ktoś z nas normalnych zdrowo myślących…

FORUM GMINY PRZYTK FORUM GMINY PRZYTK - strona 11 - Radom - Forum echodnia.eu - strona 11

Negatywna nieokreślona

Daniel Hejnowski ( www.facebook.com ) 07.01.2014 11:38

Kurwa kiedy kiedy jak sie ludzie za to nie wezmą to nas wpizdu sprzeda pedał jebany już sprzedał połowe kurwa ludzie trzeba zrobic drugi majdan

…benzyna. I wakacje za granicą. Sprawdziliśmy, co nas czeka w rozpoczynającym się roku i prezentujemy dziś cenowy przewodnik 266358044374 Czy te podwyżki poważnie nadwyrężą Wasz 
domowy  budżet ?…

Negatywna Mężczyzna
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Muszkieter ( www.facebook.com ) 23.06.2014 21:05

Jak się dziecko rodzi, rodzice są zawsze zmęczeni :) Teraz czas na wychowywanie. Ponoć małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży :)
Zobaczymy!

…wydatków i korzystania z programu Microsoft Money. Wszystko za pomocą wskazówek z bloga Michała. Widziałem kurs  BDT  od środka i choć nie jestem obiektywny - to uważam go za ś
wietny produkt w…

Pozytywna nieokreślona

Michał Szafrański ( www.facebook.com ) 23.06.2014 20:54

Muszkieter - dzięki wielkie za polecenie i tyle ciepłych słów. Zmęczony jestem pioruńsko więc już mi brak słów, ale emocje są olbrzymie. Bardzo
się cieszę, że już mamy za sobą premierę BDT, ale to dopiero początek drogi :) Dzięki wielkie za Twoje zaangażowanie i pomoc. Miłego wieczoru
:)

…wydatków i korzystania z programu Microsoft Money. Wszystko za pomocą wskazówek z bloga Michała. Widziałem kurs  BDT  od środka i choć nie jestem obiektywny - to uważam go za ś
wietny produkt w…

Pozytywna Mężczyzna

Muszkieter.in ( plus.google.com ) 23.06.2014 20:46

…pieniędzy zostawało w naszych portfelach.Dziś wypuścił swój pierwszy produkt - kurs "Budżet domowy w tydzień". To jest też dla mnie dzień,
kiedy oficjalnie Michał powiedział o naszej współpracy, a ja chciałem zwyczajnie podziękować za możliwość współdziałania z tak świetnym
człowiekiem.Pracujemy niedługo, ale już w tak krótkim czasie Michał zaraził mnie oszczędzaniem i chęcią panowania nad pieniądzem. Niech te
papierki i monety wiedzą, kto jest ich panem :) Sam jeszcze nie buduję budżetu domowego, ale zacząłem od spisywania wydatków i korzystania
z programu Microsoft Money. Wszystko za pomocą wskazówek z bloga Michała.Widziałem kurs  BDT  od środka i choć nie jestem obiektywny -
to uważam go za świetny produkt w sensownej cenie, będący początkiem drogi do stabilizacji finansowej nie przez czary, zaklęcia i narzekania,
ale realną pracę nad swoim portfelem. Bez względu na to jak bardzo jest gruby.Michał, dziękuję za Twoją pracę, bo dzięki Tobie, może nawet tak
smutni i narzekający na swoją sytuację finansową ludzie jak Polacy, wreszcie znajdą sposób jak wychodzić z długów, mniej wydawać na pierdoły i
kształtować swoje bezpieczeństwo finansowe.Jestem jednym z nich :) Polecam…

Pozytywna Mężczyzna

Muszkieter ( www.facebook.com ) 23.06.2014 20:37

…zostawało w naszych portfelach. Dziś wypuścił swój pierwszy produkt - kurs "Budżet domowy w tydzień". To jest też dla mnie dzień, kiedy
oficjalnie Michał powiedział o naszej współpracy, a ja chciałem zwyczajnie podziękować za możliwość współdziałania z tak świetnym człowiekiem.
Pracujemy niedługo, ale już w tak krótkim czasie Michał zaraził mnie oszczędzaniem i chęcią panowania nad pieniądzem. Niech te papierki i
monety wiedzą, kto jest ich panem :) Sam jeszcze nie buduję budżetu domowego, ale zacząłem od spisywania wydatków i korzystania z
programu Microsoft Money. Wszystko za pomocą wskazówek z bloga Michała. Widziałem kurs  BDT  od środka i choć nie jestem obiektywny -
to uważam go za świetny produkt w sensownej cenie, będący początkiem drogi do stabilizacji finansowej nie przez czary, zaklęcia i narzekania,
ale realną pracę nad swoim portfelem. Bez względu na to jak bardzo jest gruby. Michał, dziękuję za Twoją pracę, bo dzięki Tobie, może nawet tak
smutni i narzekający na swoją sytuację finansową ludzie jak Polacy, wreszcie znajdą sposób jak wychodzić z długów, mniej wydawać na pierdoły i
kształtować swoje bezpieczeństwo finansowe. Jestem jednym z nich :) Polecam…

jakoszczedzacpieniadze.pl Atak oszczędnej świnki, czyli dzisiaj premiera kursu “Budżet domowy w tydzień” Muszkieter 105538669592840 Jak Oszczedzac Pieniadze - i rozsądnie wydawać Przez
najbliższe dwa…

Pozytywna Mężczyzna
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Wyniki monitoringu Internetu dla Kurs Michała Szafrańskiego

Ile mówiono na temat Kurs Michała Szafrańskiego
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Finaldo.pl ( www.facebook.com ) 07.02.2014 08:05

Polecamy świetny kurs  inwestowania autorstwa M. Szafrańskiego  i Z.Papińskiego - świetnych specjalistów od oszczędzania i inwestowania!
Koniecznie! http://ow.ly/tcJOd

Jak zacząć inwestować - świetny kurs  dla początkujących! | Blog Finaldo.pl Finaldo.pl Jak zacząć inwestować? Jeden z naszych ulubionych blogerów (Michał Szafrański z blogu…

Pozytywna nieokreślona

Finaldo.pl ( twitter.com ) 07.02.2014 08:05

Polecamy świetny kurs  inwestowania autorstwa M. Szafrańskiego  i Z.Papińskiego - świetnych specjalistów od oszczędzania i inwestowania!...

Finaldo.pl FinaldoPl

Pozytywna nieokreślona

Finaldo ( plus.google.com ) 07.02.2014 08:05

Polecamy świetny kurs  inwestowania autorstwa M. Szafrańskiego  i Z.Papińskiego - świetnych specjalistów od oszczędzania i inwestowania!
Koniecznie! http://ow.ly/tcJOd

Pozytywna nieokreślona

Oszczędni ( www.facebook.com ) 25.06.2014 10:43

Ciekawy wpis Michała  Szafrańskiego

jakoszczedzacpieniadze.pl Jeśli masz dosyć finansowego "nieogarnięcia" i chcesz się dowiedzieć jak skutecznie prowadzić domowy budżet i w tym wytrwać, to ten kurs  jest dla Ciebie. Oszczę
dni Jak…

Pozytywna nieokreślona
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Wyniki monitoringu Internetu dla spisywanie wydatków domowych"

Ile mówiono na temat spisywanie wydatków domowych"
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Gdzie prowadzono dyskusje na temat spisywanie wydatków domowych"
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Analiza płci autorów w czasie dla tematu spisywanie wydatków domowych"
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Anonimowy ( askadasuna.blogspot.com ) 25.01.2014 16:18

Całkiem przydatna książka. Staram się oszczędzać, ale wiadomo jak to jest :D Takie zapisywanie wydanych pieniędzy to dobry pomysł :) U mnie
połowa sesji za mną, więc odpoczywam:D Pozdrawiam i zapraszam do mnie :)ksiazkoteka.bloog.pl

Domowe  wydatki  pod kontrolą Joanna Mróz Askadasuna o książkach, kotach i życiu. : Domowe  wydatki  pod kontrolą Joanna Mróz

Pozytywna nieokreślona

wp7310 ( www.youtube.com ) 04.05.2014 12:07

Dokładnie - czekamy na ciąg dalszy :) No chyba że Autor zmienił już program - bo ten choć dobry może ma już następców np. na Androidzie
(mam nadzieję że nie :))

…Przewodnik po Microsoft Money - część 5 - spisywanie  wydatków  Przewodnik blogu http://jakoszczedzacpieniadze.pl po aplikacji Microsoft Money służącej do zarządzania finansami oso
bistymi,…

Pozytywna nieokreślona

Anna ( askadasuna.blogspot.com ) 25.01.2014 17:07

Chętnie bym przeczytała, może pomogłoby mi oszczędzać, porady zebrane w jednym miejscu, w formie książki fajnie napisanej - czego chcieć
więcej:)

Domowe  wydatki  pod kontrolą Joanna Mróz Askadasuna o książkach, kotach i życiu. : Domowe  wydatki  pod kontrolą Joanna Mróz

Pozytywna Kobieta

Mateusz Gajda ( www.facebook.com ) 09.04.2014 23:53

Odpowiednią odpowiedź zamieszczono na blogu Doskonale Szare ;)

…Czy to będzie godzina dla Ziemi czy też minuta - warto oszczędzać i energię i wydatki  domowe . Oglądajcie spoty reklamowe MG zachęcające do do wyboru urządzeń wysokiej klasy ene
rgetycznej!…

Pozytywna Mężczyzna

anetadr ( www.maluchy.pl ) 16.05.2014 15:33

Spisywanie  wydatków  nie tylko pomaga w utrzymaniu budżetu, ale także w planowaniu zakupów, a także w kontroli wydatków (nigdy nie
zastanawiam się gdzie się podziały pieniądze (IMG:http://www.maluchy.pl/forum/style_emoticons/default/icon_wink.gif) ). Czasem to też ułatwia
sprawę, gdy np. chcę złożyć reklamację na buty, to mogę sprawdzić kiedy je kupiłam i spokojnie poszukać paragonu na nie.No i jest jeszcze
jeden powód. Takie spisywanie ułatwia porównywanie gdzie tak naprawdę taniej robię zakupy (nie pojedynczą rzecz, ale ogólnie). Aneta

Sprawdzacie paragony kasowe? Sprawdzacie paragony kasowe? - na każdy temat « forum maluchy.pl

Pozytywna Kobieta
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Wybrane negatywne wypowiedzi

~to jest denerwowanie ludzi ( wiadomosci.dziennik.pl ) 08.06.2014 06:38

I to jest Polska. Politycy zarabiają od groma kasy przez 25 lat i okazuje się że mają długi. Chociaż nie mają dzieci , samochodu, niepracującej
żony, dawno nie robili remontu mieszkania, nie palą i nie pija. A a za niektóre domowe  wydatki  płaci partia. Muszą korzystać jeszcze ze
sponsorów aby pokryć swoje wydatki. Toż to niezaradność życiowa. Powinni pójść do pracy na budowie z łopatą za 2000 zł miesięcznie. Wtedy
pieniędzy na pewno im wystarczy.

Tajemnicza pożyczka Kaczyńskiego. Sprawą zainteresowała się prokuratura - Polityka - wszystko o polityce w Dziennik.pl - politycy, informacje, PO, PiS, SLD - Dziennik.pl

Negatywna nieokreślona
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Wyniki monitoringu Internetu dla wydatki domowe"
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Gdzie prowadzono dyskusje na temat wydatki domowe"
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Analiza płci autorów w czasie dla tematu wydatki domowe"
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Wybrane pozytywne wypowiedzi

Lista wypowiedzi

Mateusz Gajda ( www.facebook.com ) 09.04.2014 23:53

Odpowiednią odpowiedź zamieszczono na blogu Doskonale Szare ;)

…Czy to będzie godzina dla Ziemi czy też minuta - warto oszczędzać i energię i wydatki  domowe . Oglądajcie spoty reklamowe MG zachęcające do do wyboru urządzeń wysokiej klasy ene
rgetycznej!…

Pozytywna Mężczyzna

Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią ( www.facebook.com ) 09.04.2014 16:27

Aaaa wiemy, wiemy, widzieliśmy:-) To taki kamyk do ogródka ekologów. A że wrzucamy je regularnie to tym razem odpuściliśmy:-)

…Czy to będzie godzina dla Ziemi czy też minuta - warto oszczędzać i energię i wydatki  domowe . Oglądajcie spoty reklamowe MG zachęcające do do wyboru urządzeń wysokiej klasy ene
rgetycznej!…

Pozytywna nieokreślona

Krzysztof Miarczyński ( www.facebook.com ) 09.04.2014 18:25

Proponuję video-odpowiedź :)

…Czy to będzie godzina dla Ziemi czy też minuta - warto oszczędzać i energię i wydatki  domowe . Oglądajcie spoty reklamowe MG zachęcające do do wyboru urządzeń wysokiej klasy ene
rgetycznej!…

Pozytywna Mężczyzna
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http://www.facebook.com/290685430977517/posts/693387250707331?sk=wall
http://www.facebook.com/290685430977517/posts/693387250707331?sk=wall
http://www.facebook.com/290685430977517/posts/693387250707331?sk=wall
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