SZKOLENIA I KONFERENCJE

POZNAJ NASZE PRODUKTY

E-SKLEP

KOMUNIKATY

NEW SLETTER

ZA LO GUJ

ZA ŁÓ Ż KO NT O

KO D SM S

REKLAMA

+ ZAAW ANSOW ANE

+ POMOC

Szukaj w rp.pl

Kraj

Świat

Ekonomia24

Najnowsze Polityka

Prawo

Nieruchomości

Społeczeństwo

Edukacja

Praca

Foto

Opinie

Kultura

Zdrowie M edia Historia Służby

Nauka

Sport

Szukaj

Styl

Warszawa

Wymiar sprawiedliwości

Historia

Weekend

tv.rp.pl

Kościół Tematy dnia

Tutaj jesteś: rp.pl » Wiadomości » Kraj

Kaczyński: Premier nic nie może i nie chce
móc
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SONDA: ROWERZYŚCI
Obywatele nie uzyskali pewności, że ich własność jest należycie
zabezpieczona, a państwo funkcjonuje właściwie - tak sejmowe
wystąpienie Donalda Tuska skomentował szef PiS Jarosław
Kaczyński
- Usłyszeliśmy, że premier nic nie może i nie chce móc - stwierdził
Kaczyński na konferencji prasowej w Sejmie.

autor: Leszek
Szymański

Lider opozycji ocenił, że w mowie premiera nie było odpowiedzi,
dlaczego wszystko to mogło się wydarzyć, dlaczego tak a nie
inaczej postępowały sady i prokuratura. - Czy to zadziwiający
zbieg okoliczności, czy ktoś za tym się kryje, to najważniejsze
pytanie w tej sprawie - uznał Kaczyński.

źródło: PAP/serwis
codzienny
Jarosław Kaczyński w
Sejmie
+zobacz więcej zdjęć

Redakcja poleca:
Tusk: oszust
oszukiwał,
zaniechania państwa
trzeba zbadać

Stwierdził, że szef Amber Gold "miał wyraźne poparcie ze strony
polityków rządzącej partii". To, zdaniem lidera PiS, rodzi pytania o
szefa PO, pochodzącego właśnie z tego regionu, oraz "marginalne, ale istotne" - pytania o rolę syna Donalda Tuska.

Dzisiejszą sejmową debatę Jarosław Kaczyński uznał za "dobrze
zaplanowaną operację medialną" w przededniu rocznicy 31
sierpnia, rocznicy 1 września i początku roku szkolnego. - To próba rozmydlania sprawy stwierdził. Zarzucił premierowi, ze podejmuje "dość zaskakującą" próbę wciągnięcia w tę
sprawę opozycji, skłonienia jej do zaniechania funkcji krytycznej, pod pretekstem
konieczności wspólnego przeprowadzania zmian.
Ocenił, że komisja śledcza w sprawie Amber Gold musi powstać, a głosowanie przeciw to
"przyznanie się do winy".
Przeczytaj więcej o: Amber Gold, Donald Tusk, PiS, jarosław kaczyński
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Przeczytaj również:
70. rocznica końca ewakuacji Armii Polskiej gen. Andersa
70 lat temu, pod koniec sierpnia 1942 r., zakończyła się druga faza ewakuacji Armii
Polskiej ze ZSRS. Do Iranu wysłano ponad 115 tys. osób, w tym blisko 78,5 tys.
żołnierzy
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Premier rozpoczął debatę w sprawie Amber Gold
W sejmie rozpoczęła się posiedzenie dotyczące afery Amber Gold

Deregulacja utknęła u premiera
Sztandarowa ustawa rządu miała trafić do Sejmu przed wakacjami. Rząd jej jednak
tam nie wysyła
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Rostowski: Afera Amber Gold częścią problemu gospodarki światowej
Straty klientów spółki Amber Gold są częścią znacznie szerszego problemu, przed
którym stoi cała gospodarka światowa - powiedział minister finansów Jacek

www.rp.pl/artykul/10,928933-Kaczynski--Premier-nic-nie-moze-i-nie-chce-moc.html

Szaleństwo w Madrycie,
Real z Superpucharem
1/3

Rostowski.

STYL ŻYCIA

Wierzę w to, co wisi na
ścianie

NAUKA
KOMENTARZE

Portret z kropli

Dodaj komentarz

Zaloguj lub Połącz przez

| Załóż konto

Wypowiadasz się teraz jako niezalogowany

KULTURA

Czy umierać za książki
Podpis:

E-mail:

Treść:

ŻYCIE WARSZAWY

Drożej w szkolnych
stołówkach

PLUS MINUS

Pozostało znaków: 2500

Pod nadzorem

Akceptuję REGULAMIN SERWISU.
Komentarze nie spełniające zasad zawartych w regulaminie nie będą publikowane.

Dodaj komentarz
E-BOOKI "RZECZPOSPOLITEJ"
REKOMENDOWANE

NAJNOWSZE

Co się od 2013 roku zmieni
w przepisach emerytalnych

NAJSTARSZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

Poradnik prawny dla przyszłych
emerytów

Rozwody, separacje,
alimenty
Rozwód czy separacja to zawsze
porażka, często finansowa. Z
reguły jednak okazuje się
mniejszym złem, niż formalne
pozostawanie w związku,
którego nie da się utrzymać

Testamenty, spadki,
darowizny
Poradnik o regułach
dziedziczenia oraz praktyczne
wskazówki dotyczące
sporządzania testamentu

empik.rp.pl poleca
Książki

Muzyka

Filmy

Multimedia

Słowa na start 5. Podręcznik
do nauki o języku z
ćwiczeniami. Część 2. Szkoła
podstawowa

13,99 zł

New sparks plus 3.
Podręcznik dla szkoły
podstawowej + CD

34,49 zł

Świat w słowach i obrazach
1. Język polski. Podręcznik
dla gimnazjum

26,49 zł

Nasza klasa 2. Pakiet

www.rp.pl/artykul/10,928933-Kaczynski--Premier-nic-nie-moze-i-nie-chce-moc.html

2/3

218,99 zł

Śród żywych duchów

36,49 zł

KRAJ

ŚWIAT

Kaczyński: Premier nic nie może i nie chce
móc
Gowin: Będzie reforma prawa karnego i
prokuratury
Rostowski zleca kontrolę organów skarbowych
PRAWO

EKONOMIA

Rebelianci zestrzelili syryjski myśliwiec
Szef ONZ potępił irańskie negowanie
Holokaustu
Assange krytykuje rząd Szwecji

SPORT

Dowgielewicz wicegubernatorem Banku
Rozwoju Rady Europy
Czas dzielenia się pieniędzmi
Ósmy niewykorzystany budżet dotacji na IT

KULTURA

Minister oczekuje wyjaśnień od prezesów
sądów

Krótka przygoda Drogby z Chinami. Wróci do
Europy?

Kosmiczny bestiariusz według Lema

Iustitia: systemy baz danych powinny być ze
sobą połączone

Legenda Juventusu zagra w Australii?

Warsztaty „Dźwięki w filmie – muzyka”

Gowin: Będzie reforma prawa karnego i
prokuratury
OPINIE

Działacz federacji kolarskiej złapany na
dopingu

STYL ŻYCIA

Kayah na festiwalu "Warszawa Singera".

NIERUCHOMOŚCI

Pietryga: Mandat dla braci kolarzy

Kawa, sztuka i śpiew nad Dunajem

Ile za nowy lokal

Pietryga: Czas lokalnych działaczy partyjnych

Fibak: Wierzę w to, co wisi na ścianie

Alpinista przeżył tydzień w lodowej szczelinie

Ks. Posacki: Zabobon wygrywa

Nowość przed wojną, teraz unikat

Hotel stulecia nad Niagarą

Dacia Duster 4x4.

Lokata Bankowa 7% /3 m-ce

Mieszkania Na Sprzedaż

www.dacia.pl/duste r

www.Noble Bank .pl

www.pe tro.pl/Slone cznySk we r

Nowy samochód terenowy 4x4.
Solidny i niezawodny. Zobacz sam!

Tradycyjna Lokata Bankowa.
Bezpieczny Zysk. Sprawdź w 5 min !

Tu nas znajdziesz:

Atrakcyjna oferta nowych mieszkań.
Budowa w Ursusie zakończona. Zobacz

Daj znać!

DO GÓRY

NASZE PRODUKTY

NASZE SERWISY

Presspublica: O nas | Regulamin | Reklama | Praca i staże | Napisz do nas | Kontakt
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.

www.rp.pl/artykul/10,928933-Kaczynski--Premier-nic-nie-moze-i-nie-chce-moc.html

3/3

