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Władza Tuska jest zepsuta

NEWSLETTER "RZECZPOSPOLITEJ"

Mariusz Staniszewski, Bartosz Marczuk 24-09-2012, ostatnia aktualizacja 25-09-2012 00:26
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SONDA: DEBATA EKONOMICZNA
Czy debatowanie o gospodarce ma sens?
tak, każda dyskusja jest potrzebna
nie, to tylko polityka
nie, gospodarka to działanie, a nie gadanie
Nie mam zdania
Nie obchodzi mnie to

Głosuj!

Artur Balazs
fot. Dariusz Gorajski (Fotorzepa)

Redakcja poleca:
Służby specjalne
budzą podejrzenia

Jeszcze nigdy w ostatnim dwudziestoleciu nie było w Polsce
takiego poziomu nepotyzmu i kolesiostwa - mówi Artur Balazs,
były minister rolnictwa, polityk prawicy w rozmowie z Mariuszem
Staniszewskim i Bartoszem Marczukiem

Dość dobrze zna pan Donalda Tuska. Sądzi pan, że jest w stanie
przełamać negatywną dla niego tendencję i przejąść do ofensywy?

POLECAMY
LISTA 2000

Artur Balazs: Rzeczywiście można powiedzieć, że dobrze znam Tuska jako polityka. I uważam,
że reprezentuje w polityce wszystko to, co w istotnej części negatywne. Przerost formy nad
treścią, niedotrzymywanie zobowiązań, brak jasnego, ideowego przesłania, które zastąpił
marketing polityczny.

Weź udział w nowej edycji
Listy 2000

KONKURS "RZ" DLA FIRM

Nowością jest pojawienie się służb specjalnych. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie
inwigilowania posła PiS Tomasza Kaczmarka przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.

Młoda Marka Sukcesu

Nie znam bliżej tego przypadku, ale sytuacja nie jest to dla mnie zaskoczeniem. W cieniu
Tuska schronili się ludzie służb specjalnych odpowiedzialni za prowokację wobec mojej
osoby. Fabrykowanie dowodów przeciwko mnie skończyło się skazaniem byłego szefa
Centralnego Biura Śledczego, nie ma więc wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z
prowokacją. Ludzie odpowiedzialni za takie działania w strukturach rządu nadzorowani są
bezpośrednio przez premiera osobiście.

MANDATY, PUNKTY KARNE

Odmówić przyjęcia
mandatu czy zgodzić się z
nim?

Może on o tym nie wie?
SŁUŻEBNOŚCI

Informowałem go o tym osobiście. Zadbałem o to, by listy trafiły na jego biurko.

Jak dostać odszkodowanie
za linię wysokiego napięcia

Co to za ludzie?
Premier wie, kim oni są i zdecydował się ich pozostawić w swoim otoczeniu. Tusk nie jest
zainteresowany wyjaśnianiem tego rodzaju spraw, a przez to ci ludzie pozostają zupełnie
bezkarni. To sytuacja bardzo niebezpieczna dla państwa, gdy grupa osób ze służb
specjalnych, które formalnie za nic nie odpowiadają, sterują ważnymi dla funkcjonowania

www.rp.pl/artykul/10,936236-Wladza-Tuska-jest-zepsuta.html
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