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Poniedziałek, 03.09.2012 policzono 2 mln 351 tys. 879 kopie podpisów w obronie Tv Trwam
Wtorek, 14.08.2012 policzono 2 mln 337 tys. 306 kopii podpisów w obronie Tv Trwam
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Szykuje się rekordowa skala zwolnień
Radio Maryja

Wzrost PKB w II kwartale wyniósł jedynie 2,4 proc.
To wyraźny spadek w porównaniu z poprzednim
okresem. Pogarsza się też sytuacja na rynku pracy.

INFORMACJE
Odkryto złoża ropy łupkowej
Darmowe e – podręczniki dla
uczniów
Podręczniki nie częściej niż raz
na trzy lata
Rząd chce prywatyzacji Agencji
Rozwoju Przemysłu
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Szykuje się rekordowa skala
zwolnień
Narodowy program zatrudniania
według PiS-u
Tragiczny bilans z wakacji. Ponad
600 zabitych

Ministerstwo Pracy szacuje, że zwolnienia grupowe w 174 firmach obejmą ponad 9 tys.
osób. Do tego dochodzą m.in. zwolnienia wśród nauczycieli. Według szacunków MEN
prace może stracić nawet 7,5 tysiąca osób.

Zamach koło konsulatu USA w
Peszawarze
Budowie autostrady A1 grozi
kolejny paraliż
32 rocznica Porozumienia
Jastrzębskiego

Bezrobocie pod koniec roku może osiągnąć 14 proc., co oznacza, że pracę straci nawet
250 tys. osób. Największa fala zwolnień dotknie branż: finansowej, budowlanej oraz
handlowej.

WIDEO

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak powiedział, że
bezrobocie w Polsce jest wyższe niż pokazują oficjalne statystyki. Tym bardziej więc
potrzebne są działania rządu

“Jak my to widzimy – z daleka widać
lepiej”

„Rzeczywiste bezrobocie w Polsce sięga więcej niż 14 procent. Dlatego, że 2 mln ludzi jest bez pracy, a
drugie 2 mln wyjechało za granicę w poszukiwaniu pracy. Czy rząd koalicji PO – PSL stara się jakoś
pomóc tym którzy pracy nie mają? Nie. Nie widzimy takich działań. Dlatego PiS przygotowało
konkretne rozwiązania, konkretny projekt dzięki, któremu powstanie w ciągu 10 lat ponad 1 mln 200
tys. nowych miejsc pracy. To jest nasza odpowiedź. Trzeba reagować. Nie jesteśmy skazani na
indolencje, na brak pomysłu, na nic nie robienie ze strony rządzących” – powiedział poseł Mariusz
Błaszczak .

Propozycje gospodarcze przedstawione wczoraj przez PiS są dziś fundamentalne –
powiedział analityk gospodarczy, ekonomista Janusz Szewczak

Alternatywa dla rządów Donalda
Tuska

„Dzisiaj problemem Polski nie jest Amber Gold tylko miliardy zł. wyciekające z Polski za granicę. Te

www.radiomaryja.pl/informacje/szykuje-sie-rekordowa-skala-zwolnien/

1/3

postulaty są oczywiste. Najważniejsze problemy, które stoją przed Polską zostały słusznie
zdiagnozowane przez premiera Kaczyńskiego. To jest bezrobocie, kwestia reformy systemu
podatkowego, kwestia opodatkowania sektora bankowego, wielkich sieci handlowych. To już jest
normalną rzeczą nie tylko na Węgrzech, ale również w krajach starej Unii, strefy euro. Przymierzają się
do tego Francuzi i szereg innych krajów europejskich o tym myśli” – dodaje Janusz Szewczak .

Ekspert dodał, że propozycje PiS będą mocno kontrastować z tym, co przedstawi
premier Donald Tusk, w spodziewanym na jesień nowym „expose”.
Anioł Pański z Ojcem Świętym
Benedyktem XVI
„Najprawdopodobniej będzie to propozycja krew, pot i łzy czyli seria wyrzeczeń, cięć, podwyżek,
akcyz, podatków lokalnych i innych obciążeń obywateli jako jedyny pomysł na walkę z kryzysem.
Przerzucenie tej odpowiedzialności za własne błędy, za własne zaniechania ze strony PO, PSL na barki
obywateli. Ważnym i sensownym jest poruszenie tych kwestii publicznie przez opozycję” – podk reśla
Janusz Szewczak .

Kolejna niewyjaśniona afera?

AUDIO

Wypowiedź posła Mariusz a Błasz cz aka:
5:26

Kolejny paraliż na A1
pos. Andrzej Adamczyk

Pobierz

“Batalia” o TV Trwam na
cyfrowym multipleksie
pos. Barbara Bubula, były członek
KRRiT

Sytuacja klimatyczna w
Europie i na świecie

Wypowiedź Janusz a Sz ewcz aka:
4:51
Pobierz

pos. prof. dr hab. Jan Szyszko, były
minister rolnictwa

Propozycja programowa PiS-u

RIRM

pos. Prof. dr hab. Krystyna
Pawłowicz
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