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Hofman: Platforma jest jak Amber Gold
"Trzy kroki" w sprawie Amber Gold przedstawi Prawo i Sprawiedliwość.
PiS chce m.in. zgłosić projekt o konfiskacie majątku przestępców.
Zapowiada też wniosek o komisję śledczą dotyczącą firmy Amber Gold.
"Jutro przedstawimy trzy kroki w sprawie Amb er Gold - jednym z nich b ędzie
zgłoszenie projektu o konfiskacie majątku przestępców" - poinformował
rzecznik PiS Adam Hofman. Jak ocenił, majątek szefa tej spółki Marcina P.
powinien zostać przeznaczony na zwrot pieniędzy klientom Amber Gold.
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Hofman
(http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/06/hofman-

powiedział też, że sytuacja z firmą Amber Gold "przypomina mu
osob iście trochę nab ranie się na Platformę Ob ywatelską". "Dla mnie

adam.jpg)

Platforma Ob ywatelska i Amb er Gold to są pewne synonimy. Platforma jest
jak Amber Gold - z zewnątrz ładny szyld, a w środku okazuje się, że nie ma
złota. No cóż, Polacy raz nab rali się na Platformę, drugi raz nab rali się na Amb er Gold, mam nadzieję, że trzeci raz przy następnych wyb orach - już się nie nab iorą" - ocenił.
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(foto. Igor Smirnow/Gazeta Polska)

PiS chce też w najbliższych dniach zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego reformę emerytalną, która podwyższa i
zrównuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. a także przedstawić projekty ustaw dotyczących m.in.
opieki zdrowotnej.
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Śpijcie Polacy śpijcie, przebudzenie będzie
cholernie bolesne! (http://vod.gazetapolska.pl/)

Opinie użytkowników
Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów i rodzenia się inicjatyw .
Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się
obelgami, obrażanie forumow iczów , członków redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie
aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych
kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas (jav ascript:v oid(0)) należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie
podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez
obóz "miłości", ale nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale
bez w ycieczek osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozw inięciem niniejszego regulaminu.
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jako jeleniogórzaninowi zal mi mieszkańców konina....
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Legendarny muzyk potrzebuje pomocy. ZŁE PSY Urodziłem się w Polsce. (http://vod.gazetapolska.pl/)

ukryta opcja () 20/08/2012 - 14:58.

Konin to piękne miasto (/32048-hofman-platforma-jest-jak-amber-gold#comment-997332)
prawda panie pośle a ile pracy w tak ważnym regionie
Historyk () 20/08/2012 - 14:54.
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Warta Honorowa Odznaczonych
(http://vod.gazetapolska.pl/)

prawie... (/32048-hofman-platforma-jest-jak-amber-gold#comment-997328)
PO nie jest jak Amber Gold bo nie dość, że wciąż istnieje to jeszcze łoi PiSowi dupsko w każdych kolejnych
wyborach.. Nie wstyd Wam siedem razy pod rząd przegrywać z nimi? LOL
chico () 20/08/2012 - 14:54.
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Woodstock 2012 - ktoś ukradł nam cel...

Dzien dobry Panie Pośle. Jakieś wieści z Konina?
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